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ABSTRAK 

 

PENERAPAN INSTRUMEN ASESMEN KINERJA PADA 

PEMBELAJARAN BERBASIS PRAKTIKUM FISIKA  

DENGAN KEMAMPUAN KOLABORATIF 

 DAN KOMUNIKATIF SISWA 

 

Oleh 

 

Nia Sumiyati 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsiskan hubungan kinerja siswa 

pada pembelajaran berbasis praktikum fisika dengan kemampuan 

kolaboratif siswa SMA dan untuk mendeskripsiskan hubungan kinerja 

siswa pada pembelajaran berbasis praktikum fisika dengan kemampuan 

komunikatif siswa SMA. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 

1 di MAN 2 Bandarlampung yang berjumlah 40 siswa. Teknik 

pengumpulan data menggunakan instrumen kemampuan kolaboratif, 

komunkatif dan kinerja dengan menilai secara langsung pada saat siswa 

melakukan praktikum atau melalui pengamatan, untuk uji kualitas suatu 

instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas dan data hasil 

penelitian menggunakan uji korelasi . Hasil penelitian menunjukan bahwa 

tidak terdapat hubungan kinerja siswa pada pembelajaran berbasis 

praktikum fisika dengan kemampuan kolaboratif siswa dengan nilai sig = 

≥ 0,05 dan nilai r = 0,058, lalu hubungan antara kinerja siswa pada 

pembelajaran berbasis praktikum fisika dengan kemampuan komunikatif 
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siswa didapat nilainya sig = ≥ 0,05 dan nilai r = -0,176 Artinya tidak 

terdapat hubungan antara kinerja siswa pada pembelajaran berbasis 

praktikum fisika dengan kemampuan komunikatif siswa. Alasan yang 

menjadi tidak terdapat hubungan antara kinerja dengan kemampuan 

kolaboratif dan kemampuan komunikatif yaitu di lihat dari segi indikator 

kinerja dengan kemampuan kolaboratif dan kemampuan komunikatif yang 

memang setelah peneliti mencermati setiap indikator antara kinerja dengan 

kemampuan kolaboratif dan kemampuan komunikatif tidak saling 

berpengaruh dan tidak memiliki hubungan. 

 

Kata kunci: Instrumen asesmen kinerja, kemampuan kolaboratif, 

kemampuan komunikatif dan praktikum fisika 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mata pelajaran fisika selalu berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari atau 

dunia nyata ,untuk membuktikan teori yang dipelajari siswa dengan dunia 

nyata perlu adanya kegiatan praktikum. Menurut Usman (2014:3) bahwa 

penerapan kurikulum 2013 menekankan pada pendekatan ilmiah, 

memberikan tanggung jawab kepada guru untuk merancang kegiatan agar 

siswa dapat melakukan kegiatan ilmiah atau praktikum. Adanya kegiatan 

praktikum, siswa akan lebih mudah menyerap inti pelajaran yang dipelajari 

sehingga proses praktikum sangat penting diterapkan dalam pembelajaran 

fisika untuk meningkatkan kemampuan atau pemahaman siswa.  

 

Proses praktikum berlangsung guru masih menerapkan proses praktikum 

yang masih monoton artinya hanya guru yang berperan aktif dalam proses 

praktikum, siswa hanya bisa mengambil data dan menyimpulkan dari apa 

yang sudah didapat,  guru juga tidak memberi peluang bagi siswa untuk 

saling berinteraksi dengan siswa lainya akibatnya mereka kehilangan 

waktunya untuk mengartikulasi pengalaman belajar.  

 

Kemampuan siswa yang dimaksud disini adalah kemampuan kolaboratif dan 

komunikatif. Kolaboratif adalah filsafat interaksi dan gaya hidup yang 



2 
 

dijadikan kerja sama sebagai suatu struktur interaksi yang dirancang 

sedemikian rupa guna memudahkan usaha kolektif untuk mencapai tujuan 

bersama. Pokok pikiran yang mendasari kemampuan kolaboratif yang terbina 

melalui kerja sama diantara anggota kelompok sebagai lawan dari kompetisi 

yang mengutamakan keunggulan individu. Kemampuan komunikatif 

merupakan kegiatan atau proses yang harus dilakukan oleh peserta didik 

dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi siswa untuk berpartisipasi secara aktif. 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Asesmen Pendidikan, 

Asesmen kinerja hasil belajar oleh guru  bertujuan untuk memantau dan 

mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar siswa 

secara berkesinambungan. Asesmen kinerja yang diterapkan kepada siswa 

dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang 

diperlukan. Asesmen kinerja hasil belajar siswa pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah meliputi aspek: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Asesmen sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk 

memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku siswa.  

 

Asesmen pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur 

pengusaan pengetahuan siswa. Asesmen keterampilan merupakan kegiatan 

yang dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa menerapkan pengetahuan 

dalam melakukan tugas tertentu. Ketiga aspek tersebut sesuai dengan 

perangkat asesmen otentik yaitu asesmen yang menekankan asesmen belajar 
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siswa didapat dari tiga ranah pembelajaran yaitu ranah sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan. Dalam asesmen otentik terdapat beberapa jenis asesmen, 

yaitu asesmen proyek, asesmen portofolio, asesmen diri (self assessment), 

asesmen teman sejawat (peer assessment), asesmen tertulis, dan asesmen 

kinerja (performance assessment).  

 

Kinerja didapatkan dari hasil pengamatan guru terhadap aktivitas siswa 

sebagaimana yang terjadi. Kinerja biasanya digunakan untuk menilai 

kemampuan siswa dalam mengidentifikasi pemecahan masalah, berpikir 

logis, menggunakan alat-alat praktikum dan aktivitas lain yang dapat 

diamati/diobservasi sehingga hasil belajar siswa akan terlihat berdasarkan 

proses pembelajaran dan sesuai dengan kemampuan keterampilan siswa 

masing-masing. 

 

Hal ini menjadi masalah yang dapat menjadikan siswa berpikir bahwa proses 

belajar tidaklah penting untuk menentukan hasil belajar sehingga siswa hanya 

terfokus pada tes akhir kegiatan pembelajaran hal ini yang menyebabkan 

rendahnya kemampuan berkomunikasi siswa, untuk meningkatkannya proses 

pembelajaran di kelas siswa perlu diberikan wawasan kerja kolaborasi dan 

komunikatif, sehingga akan terpupuk jiwa-jiwa yang saling menghormati 

,saling berinteraksi, menghargai, tenggang rasa, tanggung jawab, jujur, aktif 

dan terbuka. Apabila hal ini telah menjadi pondasi pendidik dalam 

mengaplikasikan proses pembelajaran di kelas maka akan menjadi suatu 

pembelajaran yang lebih efektif dan  perlu diterapkannya instrumen asesmen 
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kinerja berbasis praktikum pada pembelajaran fisika dengan kemampuan 

kolaboratif dan komunikatif siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana hubungan kinerja siswa pada pembelajaran berbasis 

praktikum fisika dengan kemampuan kolaboratif siswa SMA? 

2. Bagaimana hubungan kinerja siswa pada pembelajaran berbasis 

praktikum fisika dengan kemampuan komunikatif siswa SMA? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsiskan hubungan kinerja siswa (performance 

assessment) pada pembelajaran berbasis praktikum fisika terhadap dengan 

kemampuan kolaboratif siswa SMA 

2. Untuk mendeskripsiskan hubungan kinerja siswa (performance 

assessment) pada pembelajaran berbasis praktikum fisika terhadap dengan 

kemampuan komunikatif siswa SMA 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi guru, instrumen ini dapat dijadikan pegangan dan digunakan untuk 

menilai aspek psikomotorik dan aspek afektif siswa dan dapat juga untuk 
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menilai kemampuan kolaboratif dan komunikatif pada saat proses 

praktikum. 

2. Bagi institusi terkait, yaitu sekolah SMA yang ada di Bandar Lampung, 

tersedia instrumen asesmen kinerja (performance assessment) praktikum 

mata pelajaran fisika yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan 

dalam membuat instrumen asesmen kinerja lainnya. 

3. Bagi siswa, dengan adanya penerapan instrumen asesmen ini diharapkan 

dapat bersungguh-sungguh dalam proses praktikum sehingga dapat 

memahami materi yang disampaikan guru, siswa dapat berperan aktif dan 

saling berkerja sama dalam kelompoknya. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Bahan ajar yang diterapkan pada penelitian ini adalah menggunakan 

produk berupa instrument assesmen kinerja (performance assessment) 

praktikum mata mata pelajaran fisika di SMA kelas XI yang telah 

dikembangkan oleh Oki Sukmawa  dan sudah divalidasi. 

2. Hubungan dalam penelitian ini, dalam penerapan instrument assesmen 

kinerja (performance assessment) berbasis praktikum dengan 

kemampuan kolaboratif dan komunikatif yang menekankan pada aspek 

kerja sama siswa dan aktifnya siswa dalam proses pembelajaran, 

assessmen kinerja (performance assessment)  yang diterapkan akan 

memfokuskan pada aspek penilaian kemampuan kolaboratif dan 
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komunikatif yang sesungguhnya muncul karena terkait dengan materi 

pelajaran fisika. 

3. Objek dalam penelitian ini adalah KD  4.2  Melakukan percobaan tentang 

sifat elastisitas suatu bahan berikut presentasi dan makna fisisnya. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Kerangka Teori 

1. Asesmen (Penilaian) 

 

Menurut Mc. Tighe dan Ferrara (1995: 2), Penilaian (asesmen) secara 

umum didefinisikan sebagai suatu proses mecari dan mengumpulkan serta 

mensintesis informasi kemampuan peserta didik dalam memahami dan 

menerapkan pengetahuan dan keterampilan proses dalam situasi nyata. 

Dijelaskan juga oleh Suprananto (2012: 8), asesmen adalah suatu prosedur 

sistematis dan mencakup kegiatan mengumpulkan, menganalisis, serta 

menginterprestasikan informasi yang dapat digunakan untuk membuat 

kesimpulan tentang karakteristik seseorang atau objek. 

 

Jadi berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

asesmen adalah sebuah proses yang dilakukan secara sistematis yang 

mencakup kegiatan mengumpulkan, analisis, dan interprestasi yang 

digunakan dalam rangka membuat keputusan-keputusan mengenai para 

siswa, kurikulum, program-program, dan kebijakan pendidikan, metode 

atau instrumen pendidikan lainnya oleh suatu badan, lembaga, organisasi 

atau institusi resmi yang menyelenggarakan suatu aktivitas tertentu. Selain 
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itu juga dengan asesmen yang ingin dicapai dalam pembelajaran yaitu apa 

yang dipelajari siswa bukan apakah siswa tersebut belajar. Prinsip utama 

asesmen otentik ialah tidak hanya digunakan untuk menilai apa yang 

diketahui siswa tetapi digunakan untuk menilai apa yang dilakukan siswa 

dalam pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa 

dalam melakukan penilaian terdapat tiga yang harus diperhatikan oleh 

guru,yaitu: 

1. Penilaian dari instrumen yang digunakan, 

2. Penilaian dari aspek yang diukur, dan 

3. Penilaian dari aspek kondisi peerta didik.  Rosidin (2016:3) 

 

 Penjelasan asesmen menurut Abidin (2014); 

Penilaian mencakup semua proses pembelajaran. Oleh karena itu, 

kegiatan penilaian tidak terbatas pada karakteristik siswa saja, tetapi 

juga mencakup karakteristik metode mengajar, kurikulum, fasilitas 

dan administrasi sekolah. Instrumen penilaian untuk siswa dapat 

berupa metode dan/atau prosedur formal atau informal untuk 

menghasilkan informasi tentang siswa. Instrumen penilaian dapat 

berupa tes tertulis, tes lisan, lembar pengamatan, pedoman 

wawancara, tugas rumah, dan sebagainya. Penilaian juga diartikan 

sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran atau kegiatan 

untuk memperoleh informasi tentang pencapaian kemajuan belajar 

siswa. 

 

Asesmen juga dijelaskan oleh Herpiana dan Rosidin (2018: 2); 

Assessment is the process of collecting and processing information. 

In education, assessment means the process of collecting and 

processing information to determine achievement of students’ 

learning outcomes. To do this, teachers need instruments in the form 

of questions to assess cognitive, affective, and psychomotor aspects. 

On way to understand characteristics and quality of learning 

outcomes are through assessment. Therefore, teachers can 

understand exactly what students have achieved. Assessment is the 

process of collecting, interpreting and using evidence to make 
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decisions about student achievement in education. Assessment, in 

general, can be used to determine the level of achievement of 

learning outcomes known as the assessment of learning (AoL), and to 

improve the learning process known as the formative assessment or 

assessment for learning (AfL). 

 

Berdasarkan beberapa pernyataan ahli di atas dapat di simpulkan bahwa 

dalam asesmen, pengumpulan dan pengolahan informasi mencakup semua 

proses pembelajaran untuk menentukan pencapaian hasil belajar siswa. 

Guru harus dapat memahami dengan tepat apa yang telah dicapai siswa, 

melakukan ini guru perlu instrumen untuk menilai aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor. Penilaian digunakan untuk mengetahui pengetahuan 

siswa, apakah sudah memenuhi standar atau belum. Instrumen penilaian 

dapat berupa tes tertulis, tes lisan, lembar pengamatan, pedoman 

wawancara, tugas rumah, dan sebagainya. 

 

Asesmen dalam pembelajaran harus berbentuk interaksi antara guru dan 

siswa sehingga merupakan kegiatan yang terintegrasi atau terpadu dengan 

pembelajaran, melakukan asesmen guru secara terus-menerus melacak dan 

mencari informasi untuk memahami hal-hal yang dipikirkan siswa dan 

cara berpikir siswa serta hal-hal yang dapat di kerjakan siswa dan cara 

siswa mengerjakan sesuatu. Informasi yang diperoleh tersebut digunakan 

untuk membimbing dan membantu siswa dalam belajar. Peranan utama 

asesmen adalah memberikan balikan (feedback) yang bermakna autentik, 

signifikan, dan terkait dengan dunia nyata untuk meningkatkan kualitas 

belajar siswa dan kualitas praktik mengajar (Sundari, 2014: 2). 
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Selanjutnya asesmen mempunyai tujuan dan fungsi. Menurut Sudijono 

dalam Uno dan Koni (2012: 13) mengemukakan bahwa secara umum, 

asesmen sebagai suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki tiga 

fungsi, yaitu (a) mengukur kemajuan, (b) menunjang penyusuan rencana, 

dan (c) memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Selain itu, 

menurut Uno dan Koni (2012: 13) fungsi asesmen, yaitu 

Fungsi penilaian pendidikan bagi guru adalah untuk (a) mengetahui 

kemajuan belajar siswa, (b) mengetahui kedudukan masing-

masing individu siswa dalam kelompoknya, (c) mengetahui 

kelemahan-kelemahan cara belajar-mengajar dalam proses belajar 

mengajar, (d) memperbaiki proses belajar-mengajar, dan (e) 

menentukan kelulusan murid. Sedangkan bagi murid, penilaian 

pendidikan berfungsi untuk (a) mengetahui kemampuan dan hasil 

belajar, (b) memperbaiki cara belajar, dan (c) menumbuhkan 

motivasi belajar. Fungsinya bagi sekolah adalah (a) mengukur 

mutu hasil pendidikan, (b) mengetahui kemajuan dan kemunduran 

sekolah, (c) membuat keputusan kepada siswa, dan (d) 

mengadakan perbaikan kurikulum. 

 

Adapun fungsi asesmen menurut Arikunto (2012: 18-19); (1) penilaian 

berfungsi selektif (2) penilaian berfungsi diagnostik (3) penilaian berfungsi 

sebagai penempatan (4) penilaian berfungsi sebagai pengukur 

keberhasilan. 

 

Selain fungsinya, dijelaskan pula tujuan asesmen oleh Suprananto (2012: 

9), bahwa tujuan asesmen hendaknya diarahkan pada empat hal berikut. 

(1) penelusuran (keeping track), yaitu untuk menelusuri agar proses 

pembelajaran tetap sesuai rencana, (2) pengecekan (checking-up), yaitu 

untuk mengecek adakah kelemahan-kelemahan yang dialami oleh siswa 

selama proses pembelajaran, (3) pencarian (finding-out) yaitu untuk 



 
 

 

 

11 
 

mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan 

dan kesalahan dalam proses pembelajaran, dan (4) penyimpulan (summing-

up), yaitu untuk menyimpulkan apakah siswa telah menguasai seluruh 

kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum atau belum. 

 

Kemudian menurut Sudjana dalam Saputra (2015: 2) sebagai berikut: 

Tujuan asesmen yaitu mendeskripsikan kecakapan belajar para 

siswa, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran 

di sekolah, menentukan tindak lanjut hasil asesmen, dan 

memberikan pertanggung-jawaban (accountability) dari pihak 

sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

Selanjutnya asesmen mempunyai subjek, objek, dan sasaran. Menurut 

Yusuf (2015: 43), jika yang ingin dinilai adalah kepribadian siswa. Subjek 

penilaianya yaitu orang yang mampu melaksanakan tes kepribadian yang 

baik, mempunyai keahlian atau lisensi, dan pula mampu 

menginterprestasikannya dengan baik dan benar, sehingga tidak terjadi 

salah arti, salah baca atau salah interpretasi. Biasanya subjek asesmen ini 

dikenal dengan sebutan assessor.  

 

Selanjutnya mengenai objek asesmen dijelaskan oleh Arikunto (2008: 4-5) 

bahwa objek penilaian meliputi tiga segi, yaitu (1) input, (2) tranformasi, 

dan (3) output. Input (siswa) dianggap sebagai bahan mentah yang akan 

diolah berupa (a) kemampuan, (b) kepribadian, dan (c) sikap. Transformasi 

dianggap sebagai dapur tempat mengolah bahan mentah tadi berupa a) 

kurikulum/materi, b) metode dan cara penilaian, c) sarana 

pendidikan/media, d) sistem administrasi, e) guru dan personal lainya, dan 
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output dianggap sebagai hasil pengolahan yang dilakukan di dapur dan 

siap untuk dipakai. 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang 

standar nasional pendidikan pada Bab I, Pasal 1, Point 11, menyatakan 

bahwa;  

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan 

yang berkaitan dengan penilaian yang dilakukan oleh seorang 

pendidik berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen 

penilaian hasil belajar peserta didik. 

 

Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 menyatakan bahwa penilaian hasil 

belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Objektif, berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak 

dipengaruhi faktor subjektivitas penilai; 

2. Terpadu, berarti terencana, menyatu dengan kegiatan 

pembelajaran, dan berkesinambungan; 

3. Ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya; 

4. Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, 

dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua 

pihak; 

5. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan 

kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk 

aspek teknik, prosedur, dan hasilnya; 

6. Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik 

dan guru. 

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan menyatakan bahwa 

prinsip-prinsip penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah sebagai berikut: 

1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang 

mencerminkan kemampuan yang diukur; 
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2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan 

kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai; 

3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan 

peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan 

latar belakang agama, suku, budaya,adat istiadat, status 

sosial ekonomi, dan gender; 

4. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah 

satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan 

pembelajaran; 

5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian; 

6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh 

pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan 

menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk 

memantau perkembangan kemampuan peserta didik; 

7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan 

bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku; 

8. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran 

pencapaian kompetensi yang ditetapkan; 

9. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, 

baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. 

 

Selanjutnya mengenai jenis-jenis dan langkah-langkah asesmen. Menurut 

Yusuf (2015: 18), asesmen dalam pendidikan dan pembelajaran dapat 

diklasifikasikan dalam beberapa cara yang berbeda, yaitu : 

1. Asesmen informal (informal assessment) dan asesmen formal (formal 

assessment) 

2. Asesmen sumatif (summative assessment) dan asesmen formatif 

(formative assessment) 

3. Asesmen objektif (objective assessment) dan asesmen subjektif 

(subjective assessment) 

4. Asesmen tradisional dan asesmen inovatif : asesmen alternatif 

(alternative assessment)/asesmen autentik (autenthic assessment) dan 

asesmen kinerja/unjuk kerja (performance assessment) 

5. Asesmen proses (process assessment) dan asesmen produk (product 

assessment) 

6. Asesmen idiografik (idiographic assessment) dan asesmen nomotetik 

(nomothetic assessment) 

7. Asesmen internal (internal assessment) dan asesmen eksternal 

(exsternal assessment) 

8. Asesmen penempatan (placement assessment) dan asesmen diagnostik 

(diagnostic assessment), asesmen target (targetted assessment) 

9. Asesmen kontinu (continous assessment) dan asesmen terminal 

(terminal assessment) 

10. Asesmen kovergen (convergent assessment) dan asesmen divergen 

(divergent assessment). 
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Instrumen yang digunakan tidak hanya terpaku pada tes, tetapi juga menggunakan 

cara lain yang lebih inovatif sesuai dengan fungsinya, seperti kuis, demontrasi, 

presentasi, observasi informal, observasi formal, interviu, skala, portofolio, rubrik, 

jurnal, peta konsep, checklist, proyek, laporan, kritik terbuka dan tertulis, unjuk 

kerja, dan self-assessment. 

 

Asesmen dalam pembelajaran harus memiliki prosedur/langkah-langkah tertentu. 

Menurut Uno dan Koni (2012:41-59), terdapat beberapa urutan kerja yang harus 

dilakukan, yaitu (a) menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator pencapaian 

hasil belajar; (b) menetapkan kriteria ketuntasan setiap indikator; (c) memetakan 

standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, kriteria ketuntasan, dan aspek 

yang terdapat pada rapor; (d) memetakan standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator, kriteria ketuntasan, aspek penilaian, dan teknik penilaian; (e) 

menetapkan teknik penilaian dengan mempertimbangkan ciri indikator. 

 

2. Asesmen Kinerja (Performance Assessment) 

 

Menurut Sudaryono (2012: 74), penilaian kinerja merupakan penilaian 

yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan 

sesuatu. Dijelaskan juga oleh Yusuf (2015: 296), Asesmen unjuk kerja 

merupakan  penilaian/asesmen yang dilakukan pendidik/guru dengan 

mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu tugas. Oleh 

karena itu, asesmen kinerja cocok digunakan untuk menilai ketercapaian 

kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti: 
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praktik di laboratorium, praktik sholat, praktik olahraga, presentasi, diskusi, 

bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi dan lain-lain.  

 

Menurut Susila (2012: 5), asesmen kinerja adalah suatu prosedur yang 

menggunakan berbagai bentuk tugas-tugas untuk memperoleh informasi 

tentang apa dan sejauh  mana yang telah dipelajari siswa. Asesmen kinerja 

mensyaratkan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas kinerjanya 

menggunakan pengetahuan dan ketrampilannya yang diwujudkan dalam 

bentuk perbuatan, tindakan atau unjuk kerja. Tes unjuk kerja meminta 

siswa mewujudkan tugas sebenarnya yang mewakili keseluruhan kinerja 

yang akan dinilai, seperti mempersiapkan alat, menggunakan 

alat/merangkai alat, menuliskan data, menganalisis data, menyimpulkan, 

menyusun laporan dan sebagainya. Secara khusus penilaian kinerja 

menjelaskan kemampuan-kemampuan siswa, pemahaman konseptual, 

kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan, kemampuan 

melaksanakan kinerja dan kemampuan melakukan suatu proses. 

 

Asesmen kinerja adalah proses pengumpulan informasi melalui 

pengamatan yang sistematik untuk menentukan kebijakan terhadap individu 

atau seseorang. Dijelaskan juga oleh Karviyani (2015: 3), penilaian kinerja 

cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut  

siswa melakukan suatu tugas tertentu seperti kegiatan praktikum. Dengan 

kegiatan praktikum siswa akan diberi kesempatan untuk mengikuti proses, 

mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik 

kesimpulan sendiri tentang suatu objek, keadaan atau sesuatu hal. Menurut 



 
 

 

 

16 
 

Sudaryono (2012: 75) ada lima kompenen dalam melakukan asesmen 

kinerja, yaitu:  

(a) asesmen unjuk kerja adalah proses, bukan suatu tes atau 

pengukuran tunggal; (b) fokus dari proses ini adalah mengumpulkan 

informasi dengan menggunakan berbagai pengukuran dan strategi; 

(c) data dikumpulkan melalui suatu pengamatan yang sistematik. 

Biasanya menggunakan teknik pengamatan langsung bukan hanya 

pada ujian tertulis saja; (d) data dipadukan untuk menentukan 

kebijakan; dan (e) subjek penentuan kebijakan adalah individu.   

 

Lalu Budhiwaluyo (2016: 2) menambahkan bahwa: 

Penilaian kinerja difokuskan pada dua aspek penilaian, yaitu kinerja 

proses dan kinerja produk. Penilaian kinerja proses mencakup 

aktivitas-aktivitas yang dilakukan siswa dari awal kegiatan sampai 

akhir kegiatan praktikum sedangkan penilaian kinerja produk 

mencakup output atau hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas 

yang dilakukan siswa. 

 

Fisika sangat erat kaitanya dengan cara mencari tahu dan memahami alam 

secara sistematis, sehingga fisika bukan hanya penguasaan sekumpulan 

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

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pembelajaran fisika 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari dirinya 

dan alam sekitarnya. Pembelajaran fisika menekankan pada pemberian 

pengalaman secara langsung. Untuk itu siswa perlu dibantu untuk 

mengembangkan sejumlah keterampilan proses supaya mereka mampu 

menjelajahi dan memahami alam sekitarnya. Keterampilan ini meliputi 

keterampilan dalam proses pengamatan dengan seluruh indera, hipotesis 

sementara, cara menggunaan alat dan bahan secara benar, menganalisis 

data dengan benar, dan mengkomunikasikan hasil pengamatan. 

 



 
 

 

 

17 
 

Asesmen kinerja memenuhi standar penilaian yang tercantum pada 

Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 yang menegaskan bahwa penilaian 

harus mengukur semua kompetensi siswa berdasarkan proses dan hasil. 

Penilaian unjuk kerja memiliki relevansi yang kuat terhadap pendekatan 

ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013.  

 

3. Instrumen dan Skala Penilaian Asesmen Kinerja 

 

Seperti telah dikemukakan, bahwa asesmen kinerja secara prinsip terdiri dari 

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

tasks) dapat berupa suatu proyek, pameran, portofolio, dan tugas-tugas yang 

mengharuskan siswa memperlihatkan kemampuan menangani hal-hal yang 

kompleks melalui penerapan pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu 

dalam bentuk paling nyata (real world applications). Kriteria atau rubrik 

merupakan panduan untuk memberi skor, harus jelas dan disepakati oleh siswa 

dan pendidik. Menurut Haryati (2007: 45-56), hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam merancang instrumen asesmen kinerja (performance assessment) 

diantaranya: 

(1) Langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan siswa untuk 

menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi. (2) Kelengkapan dan 

ketetapan aspek yang akan dinilai. (3) Kemampuan-kemampuan khusus 

yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. (4) Upayakan kemampuan 

yang akan dinilai tidak terlalu banyak sehingga semua yang ingin dinilai 

dapat dinilai. (5) Kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan 

urutan yang akan diamati. 

 

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

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

task. (2) Parts build to “full write” or speech. (3) Develop rubric for each 
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assessment target. (4) Develop exemplars for each rubric. (5) Allow multiple 

approaches. 

 

Berdasarkan dua pendapat tersebut, dalam merancang sebuah asesmen kinerja 

harus memperhatikan langkah kinerja yang akan dilakukan siswa dan 

mengembangkan rubrik untuk setiap langkah kinerja yang telah ditentukan. 

Perancangan sebuah asesmen kinerja sangat erat kaitannya dengan teknik, 

instrumen, dan rubrik penilaian yang akan digunakan. Teknik, instrumen, dan 

rubrik penilaian harus sesuai dengan jenis aspek atau kompetensi yang akan 

diukur. Instrumen asesmen terdiri dari instrumen penilaian tes dan non tes. 

Dijelaskan juga oleh Nurulsari (2015: 3), instrumen penilaian kinerja terdiri 

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

lembar tes tertulis yang berisi soal pilihan jamak dan uraian, sedangkan contoh 

instrumen penilaian non tes adalah lembar pengamatan (observasi), wawancara, 

skala sikap, daftar cek (check list), catatan anekdotal, dan lain-lain. 

 

Setiap instrumen penilaian pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya 

masing-masing. Instrumen penilaian tes biasanya digunakan untuk mengukur 

aspek kognitif siswa, sedangkan instrumen non tes biasanya digunakan untuk 

mengukur aspek afektif dan psikomotor siswa. Atas dasar itu, instrumen 

performance assessment dapat berupa instrumen penilaian non tes. 

 

Kurniasih dan Sani (2014: 61) mengungkapkan bahwa: 

Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan menggunakan format observasi yang berisi 

sejumlah indikator perilaku yang diamati. 
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Lebih jauh, Burke (2006: 78) berpendapat bahwa: 

 

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

curriculum goals and standards. The unit dictates the content whereas the 

standards dictate the performances students need to be able to 

demonstrate they can, in fact, do what the verb in the standard asks them 

to do. The target standard should be assessed using a criteria checklist 

composed of vocabulary words from the standards and a rubric composed 

of descriptors from the checklist. 

 

Berdasarkan dua pendapat tersebut, asesmen kinerja dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknik observasi terhadap berbagai konteks untuk menentukan 

tingkat ketercapaian kemampuan tertentu dari suatu kompetensi dasar. Guru 

dapat mengembangkan instrumen asesmen sesuai dengan kebutuhan. Format 

asesmen dapat disusun secara sederhana ataupun secara lengkap. 

Pedoman observasi banyak dipakai untuk melakukan penilaian kegiatan 

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

observasi pelaksanaan eksperimen atau investigasi Fisika (kompetensi 

psikomotor)  dapat dilihatpada Tabel 1. 

Tabel 1 Contoh Pedoman Observasi dalam Eksperimen Fisika 

Judul Eksperimen        :.................................................. 

Nama Peserta Didik    :.................................................. 

No Aspek-aspek yang diamati 
Skala Nilai 

Skor 
5 4 3 2 1 

1. Cara menyiapkan alat  √    4 

2. Cara memasang alat  √    4 

3. Cara menyiapkan bahan √     5 

4. Ketepatan memilih indikator √     5 

5. Cara megunakan Termometer  √    4 

6. Ketepatan membaca titik awal pada 

Termometer 

 √    
4 

7. Ketepatan membaca titik akhir pada 

Termometer 

 √    
4 

8. Kebenaran perhitungan √     5 

 Skor total      35 
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Asesmen kinerja dapat juga dilakukan menggunakan check list (daftar cek). 

Ada bermacam-macam aspek yang dicantumkan dalam daftar cek, kemudian 

guru tinggal memberikan tanda cek (√) pada tiap-tiap aspek tersebut sesuai 

dengan hasil pengamatannya. 

 

Zainul (2001: 4) mengungkapkan bahwa: 

Daftar cek berguna untuk mengukur hasil belajar berupa produk maupun 

proses, yang dapat dirinci dalam komponen-komponen yang lebih kecil, 

terdefinisi atau sangat spesifik. Semakin lengkap komponennnya semakin 

besar manfaatnya dalam pengukuran. Daftar cek terdiri atas komponen 

atau aspek yang diamati dan tanda cek yang menyatakan ada tidaknya 

komponen itu dalam observasi. 

 

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

dalam presentasi kelas secara individual (kompetensi kognitif) dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Berilah tanda (√) jika: 

1) Permasalahan yang dibahas terumuskan dengan jelas. 

2) Ada relevansi uraian dengan permasalahan yang dibahas. 

3) Uraian luas dan mendalam. 

4) Uraian jelas dan tidak salah konsep. 

5) Uraian disampaikan dengan lancar. 

6) Sanggahan/argumentasi logis dan kuat. 

7) Bahasa baik dan benar. 

 

Tabel 2. Contoh Daftar Cek Presentasi Kelas 

No Nama Peserta Didik 
Aspek yang dinilai 

1 2 3 4 5 6 7 Σ 

1 Abu  √  √ √ √ √ √ 6 

2 Achmad  √ √ √ √ √ √ √ 7 

3 Amin   √ √ √ √ √ √ 6 

4 Basuki  √  √ √ √ √  5 

5 Candra  √ √ √ √ √ √ √ 7 

6 Dst...         

 Skor Total 4 3 5 5 5 5 4 31 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pada daftar cek hanya dapat dicatat ada 

tidaknya variabel tingkah laku tertentu. Kelemahan pada daftar cek adalah guru 
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atau penilai hanya memiliki dua pilihan mutlak, ya-tidak. Siswa mendapat skor 

apabila kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat diamati oleh 

guru/penilai. Akan tetapi jika kriteria penguasaan kompetensi tidak dapat 

diamati maka siswa tidak mendapat skor, padahal ada kemungkinan siswa 

menunjukan kompentensi walaupun dalam kategori yang belum maksimal. 

 

Zainul (2001: 4) mengungkapkan bahwa:  

Selain daftar cek, ada skala lain yang dapat digunakan dalam instrumen 

observasi untuk penilaian kinerja yaitu rating scale.Rating scale 

menyajikan gejala-gejala yang akan diobservasi disusun dalam 

tingkatan-tingkatan yang telah ditentukan. Rating scalet idak hanya 

menilai secara mutlak ada atau tidaknya variabel tertentu, tetapi lebih 

jauh dapat dinilai bagaimana intensitas gejalanya. Rating scale 

menggunakan suatu prosedur terstruktur untuk memperoleh informasi 

tentang sesuatu yang diobservasi, yang menyatakan posisi sesuatu itu 

dalam hubungannya dengan yang lain. Skala ini berisi seperangkat 

pernyataan tentang karakteristik atau kualitas dari sesuatu yang akan 

diukur beserta pasangannya yang menunjukkan pendidikan karakter atau 

kualitas yang dimiliki.  

 

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

didik dalam mata pelajaran kimia (kompetensi afektif) dapat dilihat pada  Tabel 

3. 

Tabel 3. Contoh Rating Scale Partisipasi Peserta Didik dalam Mata Pelajaran 

Fisika 

 
Nama Peserta Didik : ....................... 

No Pernyataan/Indikator 
Sangat 

tinggi 
Tinggi Sedang Rendah 

Sangat 

rendah 
Σ 

1 Kehadiran di kelas  √    4 

2 Aktivitas di kelas  √    4 

3 Ketepatan waktu √     5 

4 Mengumpulkan tugas √     5 

5 Kerapihan buku bacaan  √    4 

6 Partisipasi dalam 

praktikum 

 √    4 

7 Kerapihan laporan 

praktikum 

 √    4 

8 Partisipasi kegiatan 

kelompok 

√     5 

 Skor total 15 20    3 
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Jadi, suatu rating scale terdiri atas 2 bagian, yaitu (1) pernyataan tentang 

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

petunjuk penilaian tentang pernyataan tersebut. Selain format yang sederhana, 

guru juga dapat mengembangkan instrumen untuk asesmen kinerja dengan 

kriteria berupa rubrik yang lengkap. Meskipun penggunaan rubrik ini relatif 

menyita waktu, akan tetapi dengan rubrik yang lengkap guru dapat 

mengungkap profil kinerja siswa. 

 

4. Pembelajaran berbasis praktikum 

Praktikum  diartikan  sebagai  salah  satu metode pembelajaran yang berfungsi 

memperjelas konsep melalui kontak dengan alat, bahan, atau peristiwa alam 

secara langsung, meningkatkan keterampilan intelektual peserta didik melalui 

observasi atau pencarian informasi secara lengkap dan selektif  yang  

mendukung  pemecahan problem praktikum, melatih dalam memecahkan         

masalah, menerapkaan pengetahuan  dan  keterampilan  terhadap situasi yang 

dihadapi, melatih dalam merancang  eksperimen,  menginterpretasi data, dan 

membina sikap ilmiah (Legimin, LPMP)  

 

Metode praktikum adalah cara penyajian pelajaran dengan menggunakan 

percobaan. Dalam pelaksanaan metode ini siswa melakukan kegiatan yang 

mencakup pengendalian variabel, pengamatan, melibatkan pembanding atau 

kontrol, dan penggunaan alat-alat praktikum. Praktikum memegang  peranan  

penting  dalam pendidikan sains, karena dapat memberikan latihan metode 
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ilmiah kepada siswa dengan mengikuti   petunjuk   yang   telah   diperinci 

dalam lembar petunjuk. Dengan melakukan praktikum siswa juga akan 

menjadi lebih yakin atas satu hal daripada hanya menerima dari guru dan 

buku, dapat memperkaya pengalaman,  mengembangkan sikap  ilmiah, dan  

hasil  belajar  akan bertahan  lebih  lama dalam ingatan siswa (Rustaman, 

2011:1). 

Berdasarkan terminologinya, praktikum dapat diartikan sebagai suatu 

rangkaian kegiatan yang memungkinkan seorang siswa menerapkan 

keterampilan atau mempraktikkan sesuatu. Dengan demikian, dalam kegiatan 

praktikum sangat dimungkinkan adanya penerapan beragam keterampilan 

proses sains sekaligus pengembangan  sikap  ilmiah  yang mendukung proses 

perolehan pengetahuan (produk keilmuan) dan meningkatkan kemampuan 

komunikatif dan kolaboratif dalam diri siswa. 

 

Metode pembelajran berbasis praktikum adalah cara penyajian pelajaran, 

dimana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan 

sendiri suatu yang dipelajari. Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan  Zain 

(1996: 95)  mengemukakan bahwa ada empat alasan tentang pentingnya 

pembelajaran praktikum: a) .Pembelajaran praktikum membangkitkan motivasi 

belajar, sehingga peserta didik yang termotivasi belajar akan bersungguh-

sungguh dalam mempelajari sesuatu. b) .Pembelajaran praktikum 

mengembangkan keterampilan dasar melalui praktikum. Dalam hal ini peserta 

didik dilatih untuk mengembangkan kemampuan    memahami    konsep    

dengan melatih kemampuan komunikatif dan kolaboratif mereka, 

mengobservasi dengan cermat, mengukur secara akurat, menggunakan dan 
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menangani alat secara aman merancang dan melakukannya. c) . Praktikum  

menjadi  wahana  belajar pendekatan ilmiah. Hal ini karena dalam proses 

pembelajaran praktikum tidak hanya sekedar keterlibatan peserta didik saja, 

akan tetapi yang peran langsung dari peserta didik dalam identifikasi masalah, 

mengumpulkan data, menganalisis serta membuat laporan. d) metode 

pembelajaran berbasis praktikum dapat menunjang materi pelajaran. 

 

5. Kemampuan kolaboratif 

Hasil penelitian Purwaaktari (2015) menunjukkan bahawa dalam pembelajaran 

kolaboratif, siswa dapat saling belajar untuk meningkatkan pemahaman 

mereka. Pembelajaran ini mengedepankan kedekatan sosial yang dapat 

mengembangkan pengetahuan dan pemahaman siswa. Penelitian Bell (2010) 

menunjukkan pembelajaran sosial dapat meningkatkan kemampuan 

kolaborasi. Siswa yang bekerja dalam suatu proyek harus menyatukan ide-ide 

dan berperan sebagai pendengar yang baik untuk anggota kelompoknya. 

Mengajarkan siswa untuk aktif mendengarkan dan meningkatkan kemampuan 

kolaborasi yang sebaik kreatifitas. Siswa belajar kemampuan dasar 

komunikasi produktif, menghormati orang lain, dan kerjasama tim ketika 

mengembangkan ide-ide bersama secara kolektif. 

Social Learning Enhances Collaboration Skills. As children work on 

these projects, they must brainstorm ideas and act as good listeners to 

their group members. Teaching students active listening skills enhances 

collaborative ability as well as creativity. Students learn the 

fundamental skills of productive communication, respect for others, and 

teamwork while generating ideas together collectively. 
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Berdasarkan hasil penelitian Khun (2015) menyatakan bahwa kerjasama 

dipandang sebagai sebuah proses yang mengarah ke yang lain yang diinginkan 

individu dan hasil kelompok, seperti sukses memecahkan masalah dan 

meningkatkan perkembangan intelektual. 

collaboration is viewed as a process leading to other desired individual 

and group outcomes, such as successful problem solving and enhanced 

intellectual development 

Kemampuan  kolaborasi memiliki beberapa indikator yang dapat dilihat  pada 

tabel 6:  

Tabel 6. Indikator Kolaborasi 

Indikator 

Kolaborasi  
Kriteria yang dilihat: 

Berbagi 

pengalaman 

 Setuju dengan berbagi visi 

 Menetapkan tujuan berdasarkan persetujuan  

 Berpartisipasi dalam berbagai rencana  

 Mengurangi tugas ganda 

 Menggunakan konsultasi dan rujukan yang 

tepat  

Tanggungjawab 

dan dapat 

dipertanggungja

wabkan 

 Menyeimbangkan kemandirian dan berbagi 

tanggung jawab di dalam tim 

 Membuat keputusan bersama  

Berbagi 

informasi  

 Berbagi informasi singkat, relevan dengan 

pengambilan keputusan, tepat waktu dan 

terbuka untuk diskusi  

 Mengerti bagaimana kerja kelompok 

berkontribusi pada hasil  

 Sering bertemu meluangkan diskusi  

 Akses prasarana umum untuk mengumpulkan 

dan bertukar informasi   
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         (Wiley,2009) 

Berdasarkan penjelasan di atas, keterampilan kolaborasi merupakan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif 

dengan berbagai pihak untuk memecahkan suatu masalah dan meningkatkan 

perkembangan intelektual.  

 

Metode  kolaboratif didasarkan  pada asumsi-asumsi  mengenai  siswa proses 

belajar sebagai berikut (Smith & MacGregor, 1992). 

a. Belajar itu aktif dan konstruktif: untuk mempelajari bahan pembelajaran, 

siswa harus terlibat secara aktif dengan bahan yang di perlukan. Siswa perlu 

mengintegrasikan bahan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki  

sebelumnya.  Siswa  membangun  makna  atau  mencipta  sesuatu  yang  

baru  yang  terkait, dengan bahan pembelajaran. 

b. Belajar merupakan bergantung konteks: kegiatan pembelajaran 

Kerjasama  

 Menetapkan hubngan non hirarki 

 Berpartisipasi dalam kepemimpinan 

berdasarkan persetujuan  

 Menetapkan aturan-aturan bersama  

 Memiliki kesediaan untuk berkolaborasi  

 Membangun kemitraan dengan perorangan, 

komunitas dan himpunan  

Mendukung 

inovasi  

 Memiliki keahlian yang membantu 

perkembangan kolaborasi dan inovasi  

 Berbagi sudut pandang berbeda untuk 

pendekatan berbeda yang terintegrasi saat 

mengambil keputusan   

Indikator 

Kolaborasi  
Kriteria yang dilihat: 

Saling percaya 

dan 

menghormati  

 Bergantung kepaada orang lain sebagai sebuah 

tim  

 Memiliki kepercayaan 

 Menghargai dan menghormati semua profesi 

yang termasuk dalam tim  
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menghadapkan siswa pada tugas atau masalah menantang yang terkait 

dengan konteks yang sudah dikenal siswa. Siswa terlibat langsung dalam 

penyelesaian tugas atau pemecahan masalah dalam proses pembelajaran. 

c. Siswa merupakan beraneka latar belakang: para siswa mempunyai 

perbedaan dalam banyak hal, seperti latar belakang,  gaya  belajar,  

pengalaman,  dan  aspirasi. Perbedaan-perbedaan itu  diakui  dan diterima 

dalam  kegiatan  kerjasama,  dan  bahkan  diperlukan  untuk  meningkatkan  

mutu  pencapaian  hasil bersama dalam proses belajar. 

d. Belajar meruapakan bersifat sosial: proses belajar merupakan proses 

interaksi sosial yang di dalamnya siswa membangun makna yang diterima 

bersama. 

Menurut Nelson (1999) merinci nilai-nilai pendidikan (pedagogical values) yang 

menjadi penekanan dalam pembelajaran kolaboratif. Nilai-nilai tersebut meliputi 

hal-hal berikut. 

a. Memaksimalkan proses kerjasama yang berlangsung secara alamiah di  

antara para siswa. 

b. Menciptakan  lingkungan  pembelajaran  yang  berpusat  pada  siswa,  

kontekstual,  terintegrasi,  dan bersuasana kerjasama. 

c. Menghargai pentingnya keaslian, kontribusi, dan pengalaman siswa 

dalam kaitannya dengan bahan pembelajaran dan proses belajar. 

d. Memberi kesempatan kepada siswa menjadi partisipan aktif dalam proses 

belajar.  

e.  Mengembangkan berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. 

f. Mendorong eksplorasi bahan pembelajaran yang melibatkan bermacam-
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macam sudut pandang. 

g. Menghargai pentingnya konteks sosial bagi proses belajar. 

h. Menumbuhkan hubungan yang saling mendukung dan saling menghargai 

di antara para siswa, dan di antara siswa dan guru. 

i. Membangun semangat belajar sepanjang hayat. 

 

Lebih jauh, Nelson (1999) mengusulkan lingkungan pembelajaran kolaboratif 

dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Melibatkan siswa dalam ajang pertukaran gagasan dan informasi. 

b. Memungkinkan  siswa  mengeksplorasi  gagasan  dan  mencobakan  

berbagai  pendekatan  dalam pengerjaan tugas. 

c. Menata-ulang kurikulum serta menyesuaikan keadaan sekitar dan suasana 

kelas untuk mendukung kerja kelompok. 

d. Menyediakan cukup waktu, ruang, dan sumber untuk melaksanakan kegiatan 

belajar bersama. 

e. Menyediakan sebanyak mungkin proses belajar yang bertolak dari kegiatan 

pemecahan masalah atau penyelesaian proyek. 

 

6. Kemampuan Komunikatif 

Komunikasi merupakan interaksi antar individu dengan menggunakan sistem 

lambang-lambang lingustik, baik berupa lambang bahasa verbal maupun non 

verbal. Penyimpangan lambing-lambang tersebut dapat dilakukan dengan 

langsung (face to face) atau dengan tidak langsung melaui perantara atau 

penghubung, seperti media cetak dan elektronik. Istilah  kemampuan  
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komunikatif  terkenal  pula  dengan  istilah  kompetensi komunikatif yang  

dipopulerkan oleh Hymes dimotivasi oleh keinginannya untuk menandingi 

konsep Chomsky  tentang  teori  bahasa  komunikatif. Kemampuan  

komunikatif  adalah penguasaan setiap individu terhadap sistem aturan tata 

bahasa agar individu tersebut dapat memahami dan memproduksi kalimat 

beraturan berdasarkan kaidah bahasa. 

Menurut Anderson dalam Wahyudi (1998)  menggambarkan hubungan antara 

kemampuan komunikatif dengan kecerdasan interpersonal. Menurutnya, 

terdapat tiga dimensi dalam kecerdasan interpersonal, yaitu: social 

communication, social insight dan social sensivity. Social communication 

merupakan kemampuan penguasaan keterampilan komunikasi untuk 

berinteraksi melalui  sarana  komunikasi verbal  atau  nonverbal  dengan  

memaksimalkan keempat keterampilan berbahasa. Social insight merupakan 

kemampuan untuk menyelesaikan problematika yang terjadi pada proses 

membangun relasi dengan orang lain. Sedangkan social sensivity adalah 

kemampuan untuk merasakan dan memahami perubahan perilaku individu 

dalam interaksi social. Sehubungan dengan hal tersebut ahli ligustik lainnya 

menegaskan bahwa kemampuan tersebut disertai dengan pemahaman 

terhadap faktor-faktor penentu dalam berkomunikasi, yaitu faktor 

sosiolinguistik. Faktor sosiolinguistik mengurai tentang lawan bicara, topik 

pembicaraan, tujuan pembicaraan, tempat dan waktu pembicaraan, peristiwa 

dalam pembicaraan dan konteks pembicaraan. Kemampuan komunikatif juga 

berarti pemahaman dan  kemampuan  mendeskripsikan  perilaku  

komunikatif  dalam  situasi  berinteraksi. 
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Kemampuan Komunikatif memiliki beberapa indikator yang terdapat pada 

tabel 7 berikut ini: 

Tabel 7. Indikator Komunikatif 

Indikator Komunikatif Kriteria yang dilihat: 

Mengartikulasikan 

 Mengartikulasikan pemikiran dan ide 

dengan efektif dengan menggunkanan 

kemampuan komunikasi,tertulis dan non 

verbal dalam berbagai kondisi dan konteks. 

Mampu mendengarkan 

pendapat orang lain. 

 Mendengarkan secara efektif arti dari uraian 

berbagai pendapat kelompok. 

 Serta memiliki pengetahuan , nilai-nilai 

sikap dan tujuan bersama. 

Memanfaatkan media yang 

ada 

 Gunakan komunikasi untuk rentang tujuan 

bersama serta dapat 

menginformasikan,meninstrusikan, 

memotivasi dan mempengaruhi. 

 Memanfaatkan media dan tekonologi dan 

tau bagaimana menjustifikasi 

kefektifitasnya sebaik baiknya.  

Mampu 

mengkomunikasikan 

 Dapat mengkomunikasikan dengan baik 

secara efektif dengan benar di dalam 

berbagai perbedaan lingkungan.  

         (Wiley,2009) 

B. Kerangka Pikir 

Mata pelajaran fisika selalu berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari atau 

dunia nyata. Penerapan kurikulum 2013 menekankan pada pendekatan ilmiah, 

memberikan tanggung jawab kepada guru untuk merancang kegiatan agar 

siswa dapat melakukan kegiatan ilmiah atau praktikum. Dengan adanya 

kegiatan praktikum, siswa akan lebih mudah menyerap inti pelajaran yang 

dipelajari sehingga proses praktikum sangat penting diterapkan dalam 

pembelajaran fisika dalam meningkatkan kemampuan atau pemahama siswa. 

Pembelajaran berbasis praktikum menjadi wahana belajar dalam 
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menumbuhkan kinerja siswa. Hal ini karena dalam proses praktikum nantinya 

tidak hanya sekedar keterlibatan peserta didik saja, akan tetapi yang peran 

langsung dari peserta didik dalam identifikasi masalah, mengumpulkan data 

serta dalam hal pembelajaran ini praktikum dapat menunjang pemahaman 

peserta didik terhadap materi pembelajaran. 

 

Upaya pembelajaran yang lebih efektif  hendaknya lebih mengarahkan para 

siswa agar meraka memiliki keharmonisan hidup yakni hidup bersama dengan 

sesama,saling berkerja sama dalam kelompok, saling menghargai pendapat, 

menghormati orang berbicara, tanggung jawab, rela berkorban, akomodatif 

dan berjiwa besar dalam meningkatkan kemampuan siswa. Kemampuan siswa 

yang dimaksud disini adalah kemampuan kolaboratif dan komunikatif. 

 

Pokok pikiran yang mendasari kemampuan kolaboratif yang terbina melalui 

kerja sama diantara anggota kelompok sebagai lawan dari kompetisi yang 

mengutamakan keunggulan individu. Kemampuan komunikatif merupakan 

kegiatan atau proses yang harus dilakukan oleh peserta didik dilakukan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi secara aktif. Apabila hal ini telah menjadi pondasi pendidik 

dalam mengaplikasikan proses pembelajaran di kelas maka akan menjadi 

suatu pembelajaran yang lebih efektif  sehingga dalam proses pembelajaran 

berbasis praktikum kinerja akan menstimuluskan kemampuan kolaboratif dan 

komunikatif. Bila digambarkan dalam sebuah tabel, hubungan antara 

Pembelajaran Berbasis Praktikum (sebagai variabel moderator) terhadap 
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Peningkatan Kemampuan Kolaboratif dan Komunikatif yang dicapai siswa 

(sebagai variable terikat) dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar I: 

 

Pembelajaran Berbasis Praktikum 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Diagram Kerangka Pemikiran 

 

 

 

C. Anggapan Dasar 

Anggapan dasar penelitian berdasarkan tinjauan pustaka dan 

kerangka pemikiran adalah penerapan instrumen kinerja 

siswa dengan menggunakan pembelajaran berbasis 

praktikum akan berbeda dilihat dari kemampuan kolaboratif 

dan komunikatif siswa. 

D.  Hipotesis 
 

 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, maka 

dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan kinerja siswa pada pembelajaran 

berbasis praktikum fisika dengan kemampuan kolaboratif 

siswa SMA. 

2. Terdapat hubungan kinerja siswa pada pembelajaran berbasis 

praktikum fisika dengan kemampuan komunikatif siswa SMA.

 
Kemampuan Kolaboratif  

 

 
Kemampuan Komunikatif  
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III.   METODE PENELITIAN 
 
 
 

A.  Waktu dan Tempat Penelitian 
 
 

Penelitian ini dilakukan di MAN 2 Bandar Lampung semester genap tahun 

ajaran 2018/2019. Waktu pelaksanaan penelitian tahun 2019. 

 
B.  Populasi dan Sampel 
 

 
 

Populasi penelitian ini adalah MAN 2 Bandar Lampung pada tahun pelajaran 

2018/2019.  Sampel yang digunakan adalah kelas XI IPA 1 yang berjumlah 40 

siswa. 

C.  Desain Penelitian 
 
 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah quasy eksperimen 

dengan menggunakan metode deskriptif,  karena penelitian yang dilakukan 

adalah penelitian yang ditujukan untuk mengambil informasi langsung yang 

ada di lapangan tentang deskripsi kemampuan siswa di MAN 2 Bandar 

Lampung dalam pembelajaran berbasis praktikum dilaboratorium sesuai 

pendekatan saintifik. Kemudian memberikan deskripsi kenyataan tersebut 

secara tersendiri tanpa dikaitkan atau dihubungkan dengan kenyataan . 
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E.  Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 
 

1. Data Penelitian 
 

Data penelitian ini berupa data instrumen asesmen kinerja, dan penilaian 

kemampuan kolaboratif dan komunikatif siswa  selama pembelajaran 

berbasis praktikum berlangsung. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 

a. Instrumen instrumen asesmen kinerja  

Instrumen asesmen kinerja gunakan untuk pedoman atau panduan saat 

siswa melakukan praktikum yang berisi tentang kisi kisi instrumen 

asesmen kinerja pada sub topik Elastisitas dan Hukum Hooke dengan 

tugas pertama melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu 

bahan berikut presentasi dan makna fisisnya lalu ada bentuk instrumen 

dan rubrik asesemen kinerja pada materi hukum hooke dan elastisitas 

dan yang terakhir ada pedoman penskoran instrumen asesmen kinerja 

pada sub topik yang sama. Data instrumen asesmen kinerja ini 

digunakan pada saat proses praktikum berlangsung. 

 
b. Instrumen Kemampuan Kolaboratif 

Instrumen kemampuan kolaboratif yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dari hasil pengamatan pada saat siswa melakukan 

kegiatan praktikum serta mengetahui ada atau tidaknya rasa tanggung 

jawab siswa dalam berkerja sama pada saat berlangsungnya praktikum. 

Instrumen kemampuan kolaboratif berisikan beberapa indikator  

diantarannya yaitu menunjukan kemampuan berkerja secara efektif dan 



36  

 

menghargai keberagaman tim lalu ada menunjukan fleksibilitas, 

kemauan untuk menerima pendapat orang lain dalam mencapai tujuan 

bersama serta mengemban tanggung jawab bersama dalam berkerja 

kolaboratif dan menghargai kontribusi setiap anggota tim. Data dari 

instrumen kemampuan kolaboratif ini dikumpulkan untuk mengetahui 

kemampuan berkerja sama antar kelompok. 

 

c. Instrumen Kemampuan Komunikatif 

Instrumen kemampuan komunikatif yang digunakan pada saat proses 

pengamatan pembelajaran berbasis praktikum berlangsung untuk 

mengetahui  mengenai sikap apa saja yang muncul selama proses 

kegiatan praktikum berlangsung. Lembar instrumen kemampuan 

komunkatif ini dibuat dalam bentuk kisi-kisi yang berisikan yaitu 

diantaranya mengartikulasikan ide ide, mampu mendengarkan 

pendapat orang lain memanfaatkan media yang ada dan mampu 

berkomunikasi diturunkan dari beberapa indikator. 

 

F. Teknik Analisis Data 
 

 
 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi selama proses kegiatan 

praktikum berlangsung analisis berupa data unjuk kerja yaitu ada jenis data, 

teknik pengumpulan data, instrumen yaitu berupa instrumen kemampuan 

kolaboratif dan komunikatif siswa pada pembelajaran berbasis praktikum data 

data yang digunakan sama dengan data unjuk kerja. akan dihitung untuk 

mengetahui kemampuan setiap siswa dalam setiap aspek yang diturunkan 
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dari setiap indikator. Penjelasan teknik analisis data dari masing-masing 

instrumen adalah sebagai berikut. Instrumen kemampuan kolaboratif dan 

komunikatif siswa dalam pembelajaran berbasis praktikum Untuk 

menganalisis kemampuan siswa Skor maksimum diberikan untuk setiap 

indikator jika bersesuaian dengan kriteria skor tertinggi 4 dan 2 tidak 

menampilkan indikator atau menampilkan dengan kualitas sangat jelek 

diberikan skor terendah 1 yaitu menggunakan teknik skala penilaian (Rating 

Scale). Nilai kemampuan kolaboratif dan komunikatif di hitung dari jumlah 

total skor yang diperoleh dibagi skor maksimum masing masing item dari 

setiap indikator. 

 
Lembar penilaian unjuk kerja atau asesmen kinerja pembelajaran berbasis 

praktikum yaitu menggunakan teknik perhitungan jumlah objek pengamatan. 

Pada teknik perhitungan aspek hasil pengamatan, untuk aspek hasil 

pengamatan  Jumlah skor mentah yang diperoleh siswa dalam penilaian 

(mencakup proses mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasikan, dan 

mengomunikasikan). Jumlah skor maksimal tiap butir pernyataan yang dapat 

diperoleh siswa dalam penilaian (mencakup proses mengamati, menanya, 

mencoba, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan).  

 

G.  Pengujian Hipotesis 

a. Uji Validitas 

 

Validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang 

digunakan. Suatu instrument yang valid atau sahih mempunyai validitas 
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yang tinggi dan instrument yang kurang valid memiliki validitas yang 

rendah. Uji validitas dilakukan setiap butir soal, kemudian hasilnya 

dibandingkan dengan  dengan tingkat kesalahan 5%. Jika 

, maka butir soal disebut valid. Sebuah tes dikatakan 

memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam arti 

memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan kriterium. Pengujian 

validitas instrument menggunakan rumus korelasi product-moment yang 

dikemukakan oleh Pearson dengan rumus: 

 

 

(Noor, 2012: 169) 

 

Kriteria pengujian jika korelasi antar butir dengan skor total lebih dari 0,3 

maka intrumen tersebut dikatakan valid, atau sebaliknya jika korelasi antar 

butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka instrumen tersebut dikatakan 

tidak valid dan jika rhitung>rtabel dengan α=0,05 maka koefisien korelasi 

tersebut signifikan. Butir yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium 

(skor total) serta korelasi yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum tidak 

dianggap menurut syarat adalah r=0,3 (Sugiyono, 2014). Uji validitas 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS  21.0 dengan kriteria uji bila 

correlated item-total correlation lebih besar dibandingkan dengan 0,3 maka 

instrumen memilik construck yang kuat (valid). 
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b. Uji Reliabilitas 

 

Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukan sejauh mana alat 

pengukuran dapat dipercaya. Reliabilitas instrumen diperlukan untuk 

mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran. Perhitungan untuk 

mencari harga reliabilitas instrumen dapat menggunakan rumus alpha, yaitu:  

     

Keterangan: 

            = reliabilitas yang dicari 

     = jumlah varians skor tiap – tiap item 

         = varians total 

 

Instrumen dinyatakan reliabel jika mempunyai koefisien alpha, oleh karena 

itu digunakan ukuran kemantapan alpha yang diinterpretasikan sebagai 

berikut: 

1) Nilai Alpha Cronbach’s 0,00 sampai dengan 0,20 berarti kurang reliabel. 

2) Nilai Alpha Cronbach’s 0,21 sampai dengan 0,40 berarti agak reliabel. 

3) Nilai Alpha Cronbach’s 0,41 sampai dengan 0,60 berarti cukup reliabel. 

4) Nilai Alpha Cronbach’s 0,61 sampai dengan 0,80 berarti reliabel. 

5) Nilai Alpha Cronbach’s 0,81 sampai dengan 1,00 berarti sangat reliabel. 

Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliabel, kemudian instrumen 

digunakan kepada sampel penelitian. Adapun tolak ukur untuk 

menginterpretasikan derajad reliabilitas yang diperoleh sebagai berikut. 
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Tabel  8 . Interpretasi Reliabilitas 

Koefisien Korelasi Kriteria Reliabilitas 

0,80 < r < 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 < r < 0,80 Tinggi 

0,40 < r < 0,60 Cukup 

0,20 < r < 0,40 Rendah 

0,00 < r < 0,20 Sangat Rendah 

         (Sugiyono, 2014: 192) 

 

c.  Uji Korelasi 

Uji korelasi digunakan untuk mencari derajat keeratan hubungan dengan      

arah hubungan, semakin tinggi nilai korelasi maka semakin tinggi keeratan 

hubungan kedua variabel. Melalui analis korelasi kita dapat mengetahui 

koefisien determinasi yang bertujuan untuk melihat seberapa besar 

konstribusi pengaruh variabel satu dengan variabel lain yakni dengan cara 

mengkuadratkan koefisien kolerasi (r hitung) yang ditemukan, untuk 

melihat pengaruh dalam bentuk presentase. 

 

Jika data berdistribusi normal, maka untuk menguji hipotesis dapat digunkan 

uji pearson, dengan menggunakan persamaan berikut ini. 

 

Namun, jika tidak berdistribusi normal,dapat menggunakan uji Spearman. 

Uji Spearman merupakan uji non-parametrik dimana tidak memerlukan 

prasyarat data terdistribusi normal. Uji kolerasi dilakukan dengan bantuan 
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program SPSS.21.0. 

 

Ketentuannya bila r hitung  lebih kecil dari rtabel (r hitung  < rtabel) maka H0 

diterima, dan H1 ditolak. Tetapi sebaliknya bila r hitung  lebih besar dari rtabel 

(r hitung  > rtabel) maka H0 ditolak, dan H1 diterima. Besar interprestasi 

hubungan kolerasi dapat digunakan pedoman seperti pada tabel 2.16 

 

Tabel 9. Tingkat Hubungan berdasarkan Interval Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-019 

0,20-0,39 

0,40-0,59 

0,60-0,79 

0,80-1,00 

Sangat Rendah 

Rendah  

Sedang 

Kuat 

Sangat kuat  

         (Sugiyono,2015:255) 

 



 
 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat hubungan kinerja siswa pada pembelajaran berbasis praktikum fisika 

dengan kemampuan kolaboratif siswa dengan nilai sig = ≥ 0,05 dan nilai r = 

0,058 artinya tidak terdapat hubungan dan tidak terdapat hubungan antara 

kinerja siswa pada pembelajaran berbasis praktikum fisika dengan 

kemampuan komunikatif siswa didapat nilainya sig = ≥0,05 dan nilai  

r = -0,176. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberi saran 

yaitu perlu dikembangkan instrumen asesmen kinerja praktikum pada mata 

pelajaran fisika di SMA pada subtopik pembelajaran fisika yang berbeda, 

dengan dilengkapi intrumen asesmen kinerja yang menyeluruh dalam 

melakukan penilaian keterampilan, karena instrumen asesmen kinerja 

praktikum pada mata pelajaran fisika di SMA yang dikembangkan hanya 

difokuskan pada subtopik Elastisitas dan Hukum Hooke. 
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