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TRIYAS SETIYABUDI 

 

 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen penilaian untuk 

mengukur kemampuan komunikasi dan tanggung jawab siswa pada pembelajaran 

fisika berbasis proyek yang valid, reliabel, dan praktis. Desain pengembangan 

dilaksanakan menggunakan metode Research and Development dengan model 

pengembangan Borg & Gall yang diadaptasi menjadi 7 langkah pengembangan, 

yakni: (1) Research and information collection; (2) Planning; (3) Product develop 

Preliminary; (4) Preliminary Field Testing; (5) Main Product Revision; (6) Main 

Field Testing; (7) Operational Product Revision. Subjek penelitian yaitu 

instrumen penilaian kemampuan komunikasi dan tanggung jawab siswa pada 

pembelajaran fisika berbasis proyek. Instrumen penilaian yang dikembangkan 

merupakan penilaian nontes dengan teknik observasi sistematis yang berbentuk 

instrumen penilaian yang diisi oleh guru dalam proses pembelajaran. Uji validitas 

dan reliabilitas instrumen dilaksanakan oleh tiga orang ahli dan uji kepraktisan 

instrumen dilaksanakan oleh tiga orang guru fisika. Hasil analisis data uji validasi 

menunjukkan bahwa instrumen penilaian kemampuan komunikasi dan tanggung 

jawab siswa pada pembelajaran fisika berbasis proyek valid secara konstruksi, 

substansi, dan bahasa dengan nilai 0,86 dengan kriteria validitas instrumen sangat 

tinggi. Instrumen penilaian memiliki reliabilitas sebesar 0,77 dengan kategori 

reliabilitas tinggi. Respon kepraktisan instrumen oleh tiga guru fisika sebesar 

85,6% dengan kriteria sangat tinggi atau praktis. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan komunikasi 

dan tanggung jawab siswa pada pembelajaran fisika berbasis proyek valid, 

reliabel, dan praktis. 

 

Kata Kunci: Instrumen penilaian, komunikasi, tanggung jawab. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan adalah proses untuk mengembangkan potensi diri atau 

kemampuan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sejalan 

dengan pendapat Khoiri dkk (2018), bahwa pendidikan merupakan salah satu 

faktor utama dalam membentuk dan mempersiapkan sumber daya manusia 

yang mampu mendorong pembangunan suatu bangsa ke arah yang lebih baik. 

Melalui pendidikan peserta didik dapat meningkatkan potensi dan kualitas 

diri yang dimiliki, baik secara pribadi maupun kelompok (Rahman dkk, 

2019). 

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Setiap Lulusan Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan bahwa peserta didik harus 

kompeten dalam tiga dimensi yaitu sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), 

dan keterampilan (psikomotor). Serta Nomor 23 tentang Standar Penilaian 

Pendidikan menyatakan bahwa asesmen hasil belajar peserta didik adalah 

proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran 

peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan 

yang dilakukan secara terencana dan sistematis. 

 

Abad 21 ini sikap krisis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif menjadi 

kecakapan yang utama dalam kehidupan di abad 21 (Rachmawati dkk, 2018). 

Kemampuan yang diperlukan pada abad 21 salah satunya adalah kemampuan 

komunikasi. Peserta didik dituntut untuk memahami, mengelola, dan 

menciptakan berbagai bentuk komunikasi yang efektif dalam bentuk lisan dan  
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tulisan. Peserta didik diberikan kesempatannya untuk mengutarakan ide-

idenya pada saat pembelajaran maupun menyelesaikan masalah dari 

pendidiknya. 

 

Kemampuan komunikasi adalah kemampuan berkomunikasi tentang ide 

maupun gagasan yang berhubungan dengan pemecahan masalah, sehingga 

mereka mampu untuk menulis tentang solusi yang ada, dan melakukan 

komunikasi dalam suatu diskusi yang dapat membantu meningkatkan 

aktivitas belajar dalam kelas (Saputra, 2013). Seperti halnya pada 

pembelajaran kurikulum 2013, yaitu menuntut peserta didik untuk berdiskusi 

dan aktif dalam proses pembelajaran. Menurut Jannah (2016), kemampuan 

komunikasi yang kurang dalam proses pembelajaran berdampak pada tidak 

terbiasanya siswa untuk berkomunikasi terutama di depan kelas. 

 

Aspek penting selain kemampuan komunikasi, tanggung jawab merupakan 

aspek yang sangat penting yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dengan 

bertanggung jawab, diharapkan peserta didik dapat berkembang menjadi 

manusia yang lebih baik dengan memaksimalkan potensinya. Karena dalam 

proses pembelajaran banyak dibutuhkan tanggung jawab pribadi agar perilaku 

belajar siswa dapat berubah secara signifikan guna memperoleh efek belajar 

yang terbaik. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 akan melatih 

peserta didik menjadi manusia yang bertakwa kepada Yang Maha Kuasa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung 

jawab (Kemendikbud, 2013).  

 

Peningkatan kemampuan komunikasi dan tanggung jawab siswa dapat 

dilakukan melalui peningkatan mutu pendidikan, yang menjadi tanggung 

jawab semua pihak yang terlibat baik pemerintah dan pendidik. Pemerintah 

telah mengatasi mutu pendidikan melalui peningkatan mutu pendidik dan 

pengembangan kurikulum. Serta pendidik dituntut mempunyai 3 aspek 

kemampuan, yaitu merencanakan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, 

dan evaluasi pembelajaran. Demikian dunia pendidikan akan memiliki mutu 



3 
 

 
 

pembelajaran yang baik. Pada aspek evaluasi atau penilaian (assessment) 

pembelajaran sangat penting dilaksanakan dengan baik oleh guru karena 

dapat membantu dalam proses perkembangan pribadi setiap siswa dan 

berfungsi untuk menilai sejauh mana peserta didik dapat mencapai tujuan dari 

pembelajaran. Dalam penilaian dalam proses pembelajaran terdapat 3 aspek 

yang dinilai yaitu mencakup aspek afektif, kognitif, dan keterampilan. 

 

Kenyataan di lapangan berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan di 

SMAN 1 Seputih Agung, dalam pembelajaran fisika guru fisika di SMAN 1 

Seputih Agung belum menerapkan penilaian kemampuan komunikasi dan 

tanggung jawab siswa secara maksimal. Karena dalam pembelajaran, proses 

penilaian guru lebih menekankan pada ranah pengetahuan dan keterampilan 

yang dipandang lebih mudah dalam mengamati perkembangan siswanya. 

Sedangkan ranah sikap atau afektif belum terlaksana karena instrumen 

penilaiannya yang dianggap sulit. Format-format penilaian afektif yang telah 

disediakan oleh pemerintah terlalu banyak dan guru akan kehilangan waktu 

mengajar jika harus melakukan semua penilaian afektif yang ada. 

 

Guru fisika di SMAN 1 Seputih Agung belum melakukan penilaian 

kemampuan komunikasi dan tanggung jawab siswa dengan menggunakan 

instrumen penilaian kemampuan komunikasi dan tanggung jawab siswa dan 

hanya didukung oleh pendapat penilaian guru. Dikarenakan masih kurangnya 

contoh instrumen atau perangkat penilaian kemampuan komunikasi dan 

tanggung jawab, dan instrumen penilaian yang ada di SMAN 1 Seputih 

Agung belum secara spesifik mengukur aspek kemampuan komunikasi dan 

tanggung jawab. Hal tersebut menjadikan penentuan nilai akhir atas 

tercapainya hasil belajar kurang objektif, tentunya merugikan siswa di SMAN 

1 Seputih Agung yang memiliki potensi yang lebih selain aspek kognitif, 

yaitu khususnya pada kemampuan komunikasi dan tanggung jawab. 

 

Pelaksanaan penilaian kemampuan komunikasi dan tanggung jawab siswa, 

seorang guru harus menggunakan instrumen penilaian yang tepat. Instrumen 

penilaian yang baik berarti penggunaan alat yang tepat untuk mengevaluasi 
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suatu kemampuan yang disebut validitas untuk mengevaluasi apa yang harus 

dievaluasi (Hamzah dan Koni, 2013). Nurgiyantoro (2011: 150), menyatakan 

bahwa instrumen yang berkualitas adalah instrumen yang memiliki kelayakan 

dan kesahihan, sehingga mampu memberikan informasi kemampuan siswa 

dalam semua ranah secara tepat. Serta alat tes atau instrumen tes mesti dapat 

dipertanggungjawabkan dari segi kelayakan (appropriateness), validitas 

(validity), reliabilitas (reliability), tafsiran (interpretability), dan kebergunaan 

(usability). Agar dalam proses penilaian terdapat standar atau patokan 

sehingga nilai yang diperoleh bersifat valid dan objektif. 

 

Mewabahnya Coronavirus Diseases 2019 (COVID19) di Indonesia 

berdampak pada proses pembelajaran, pada tanggal 24 maret 2020 Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa 

Darurat Penyebaran COVID, dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa 

proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring (dalam 

jaringan) atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar 

yang bermakna bagi siswa (Dewi dan Aji, 2020). Menurut Riyana (2019: 14), 

pembelajaran daring lebih menekankan pada ketelitian dan kejelian peserta 

didik dalam menerima dan mengolah informasi yang disajikan secara online. 

Namun pada pelaksanaan pembelajaran daring sampai saat ini, semua pihak 

baik pemerintah maupun pendidik masih menyesuaikan dan mengusahakan 

model pembelajaran yang efektif digunakan dalam pembelajaran online. 

 

Perangkat penilaian kemampuan komunikasi dan tanggung jawab siswa dapat 

digunakan jika guru melaksanakan pembelajaran yang melibatkan siswa 

secara aktif dan kreatif. Sehingga untuk melatih kemampuan komunikasi dan 

tanggung jawab siswa salah satunya adalah dengan menerapkan suatu model 

pembelajaran yang dapat mendukung kemampuan komunikasi dan tanggung 

jawab siswa pada mata pelajaran fisika. Salah satu model pembelajaran yang 

relevan dengan pengimplementasian kurikulum 2013 yaitu menuntut peserta 

didik aktif dalam pembelajaran, dan diperkirakan dapat mengatasi 
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permasalahan dalam pembelajaran fisika adalah model pembelajaran berbasis 

proyek (Project Based Learning) (Fikriyah dkk, 2015). 

 

Proses dalam pembelajaran berbasis proyek yang berpusat pada siswa 

memberikan kesempatan bagi mereka untuk lebih aktif dan terlibat langsung 

dalam pembelajaran (Kemendikbud, 2013). Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Sastrika (2013), ditemukan bahwa model pembelajaran 

berbasis proyek sangat berguna dalam merancang pembelajaran yang efektif 

sehingga memiliki potensi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

pembelajaran. Sehingga pembelajaran berbasis proyek diharapkan mampu 

meningkatkan kemampuan komunikasi dan tanggung jawab siswa. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, guru fisika dan mayoritas siswa 

di SMAN 1 Seputih Agung setuju dikembangkan instrumen penilaian untuk 

mengukur kemampuan komunikasi dan tanggung jawab. Sebagai upaya untuk 

memberikan solusi dalam proses penilaian kemampuan komunikasi dan 

tanggung jawab siswa pada pembelajaran fisika di SMAN 1 Seputih Agung. 

Peneliti melakukan penelitian pengembangan yang berjudul “Pengembangan 

Instrumen Penilaian untuk Mengukur Kemampuan Komunikasi dan 

Tanggung Jawab Siswa pada Pembelajaran Fisika Berbasis Proyek”. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah penelitian pengembangan ini adalah. 

a. Bagaimana validitas instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan 

komunikasi dan tanggung jawab siswa pada pembelajaran fisika berbasis 

proyek? 

b. Bagaimana reliabilitas instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan 

komunikasi dan tanggung jawab siswa pada pembelajaran fisika berbasis 

proyek? 

c. Bagaimana kepraktisan instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan 

komunikasi dan tanggung jawab siswa pada pembelajaran fisika berbasis 

proyek? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian pengembangan ini adalah. 

a. Menghasilkan instrumen penilaian yang valid untuk mengukur 

kemampuan komunikasi dan tanggung jawab siswa pada pembelajaran 

fisika berbasis proyek. 

b. Menghasilkan instrumen penilaian yang reliabel untuk mengukur 

kemampuan komunikasi dan tanggung jawab siswa pada pembelajaran 

fisika berbasis proyek. 

c. Mengetahui kepraktisan instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan 

komunikasi dan tanggung jawab siswa pada pembelajaran fisika berbasis 

proyek. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian pengembangan ini adalah. 

a. Menghasilkan instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan 

komunikasi dan tanggung jawab siswa yang dapat digunakan pada 

pembelajaran fisika dengan model pembelajaran berbasis proyek. 

b. Bagi guru instrumen penilaian ini dapat dijadikan contoh dalam menilai 

kemampuan komunikasi dan tanggung jawab siswa pada pembelajaran 

fisika, sehingga penilaian yang diperoleh lebih objektif. 

c. Bagi siswa dengan penilaian yang beragam membuat siswa lebih aktif 

dalam pembelajaran karena siswa merasa semua aktivitas dan kegiatan di 

kelas dinilai oleh guru. 

 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian pengembangan ini adalah. 

a. Pengembangan yang dimaksud adalah pembuatan produk, yaitu 

pengembangan instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan 

komunikasi dan tanggung tawab siswa yang terdiri dari kisi-kisi 

instrumen, bentuk instrumen, rubrik, dan pedoman penskoran. 
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b. Instrumen penilaian yang dimaksud adalah penilaian nontes dengan 

teknik observasi sistematis yang berbentuk instrumen penilaian yang diisi 

oleh guru dalam pembelajaran fisika berbasis proyek.  

c. Model pembelajaran yang digunakan adalah model project based 

learning, dimana siswa dituntut untuk melakukan proyek pada saat 

pelaksanaan pembelajaran. 

d. Validasi/uji ahli pengembangan instrumen penilaian dilakukan oleh pakar 

evaluasi. 

e. Uji coba produk penelitian pengembangan dilakukan pada subjek uji 

coba, yaitu guru fisika. 

f. Deskripsi kelayakan instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan 

komunikasi dan tanggung jawab siswa pada pembelajaran berbasis proyek 

didapatkan dengan menggunakan angket uji kelayakan untuk mengetahui 

kelayakan instrumen penilaian yang dibuat yaitu aspek penskoran pada 

rubrik sudah layak dan sesuai untuk digunakan sehingga dapat mengukur 

keseluruhan aspek keterampilan komunikasi dan tanggung jawab siswa 

secara valid, reliabel, dan praktis. 

  



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Instrumen Penilaian 

 

Penilaian (assessment) adalah penggunaan alat penilaian dan cara untuk 

memperoleh informasi mengenai ketercapaian kompetensi atau sejauh mana 

hasil belajar peserta didik. Penilaian sangat penting dalam sistem pendidikan 

karena dengan melakukan penilaian dapat menunjukkan seberapa baik 

prestasi atau hasil belajar seorang peserta didik (Rosidin, 2017: 3). Menurut 

Firman (2000: 83), penilaian merupakan proses menentukan atau 

mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan sebagai pertimbangan 

sebelum suatu keputusan. 

 

Kunandar (2013: 65), menyatakan bahwa penilaian merupakan proses 

kegiatan pengambilan keputusan mengenai pencapaian hasil belajar atau 

kompetensi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Menilai 

merupakan mengambil suatu keputusan dengan baik yang bersifat kuantitatif, 

untuk mengukur atau mengetahui pencapaian hasil belajar siswa dilakukan 

proses pengumpulan dan pengolahan informasi disebut dengan penilaian 

(Arikunto, 2010: 64). Menurut Zainul dan Nasution (2001: 4), penilaian 

adalah proses membandingkan hasil pengukuran dengan standar penilaian 

tertentu untuk menentukan kualitas suatu objek. 

 

Penilaian (assessment) adalah suatu proses memperoleh data atau informasi 

dengan menggunakan cara atau alat penilaian untuk mengukur dan 

menentukan keputusan mengenai hasil ketercapaian kompetensi dan hasil 

belajar peserta didik. Penentuan hasil belajar atau ketercapaian kompetensi 

peserta didik dalam penilaian dapat berupa nilai kuantitatif atau nilai 

kualitatif. Dalam suatu pembelajaran, nilai-nilai yang diperoleh siswa dapat 
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menunjukkan  peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan 

sistem penilaian yang baik agar mampu memberikan cerminan tentang 

kualitas pembelajaran (Rosidin, 2017: 4).  

 

Tujuan penilaian terhadap siswa adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian 

siswa, mengukur pertumbuhan dan perkembangan siswa, mengetahui 

kesulitan belajar siswa, mengetahui hasil pembelajaran, mengetahui 

pencapaian kurikulum, mendorong siswa untuk belajar, serta sebagai umpan 

balik untuk guru supaya dapat mengajar lebih baik (Iryanti, 2004: 7). 

Menurut Sudjana (2005: 4), tujuan penilaian adalah mendeskripsikan 

kecakapan belajar para siswa, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan 

pengajaran di sekolah, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, dan 

melakukan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak yang 

berkepentingan. Fungsi utama penilaian di dunia pendidikan yaitu merekam 

prestasi individual siswa untuk memperoleh keterangan, untuk kebijakan 

lebih luas perlunya rekaman prestasi kelompok, kelas, atau sekolah, dan 

memenuhi kebutuhan belajar dan mengajar (Black, 1998: 5). 

 

Tujuan dan fungsi penilaian dapat diwujudkan dengan diterapkan prinsip-

prinsip penilaian sebagai dasar dalam pelaksanaan penilaian. Prinsip dalam 

melakukan penilaian adalah hasil pengukuran yang komprehensif menjadi 

dasar penilaian, adanya perbedaan antara penskoran dan penilaian, proses 

pemberian nilai harus memperhatikan patokan dalam proses belajar mengajar; 

penilaian harus bersifat komparabel (Purwanto, 2006: 73). Menurut Rosidin 

(2017: 56), prinsip mengembangkan sebuah penilaian (assessment) yang baik, 

yaitu sahih, objektif, terbuka, adil, terpadu, holistik dan berkesinambungan, 

akuntabel, sistematik, dan edukatif. 

 

Penilaian yang dilakukan oleh guru hendaknya tidak hanya penilaian atas 

pembelajaran (assessment of learning), melainkan juga penilaian untuk 

pembelajaran (assessment for learning) dan penilaian sebagai pembelajaran 

(assessment as learning). Pada assessment for learning guru dapat 

memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau 
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kemajuan, dan menentukan kemajuan belajarnya. Dan assessment as learning 

melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian. Peserta didik 

diberi pengalaman untuk belajar menilai dirinya sendiri atau memberikan 

penilaian terhadap temannya secara jujur (Depdiknas, 2017). 

 

Instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

informasi atau mengumpulkan data kuantitatif maupun kualitatif dalam 

penilaian. Menurut Arikunto (2002: 136), instrumen adalah alat yang 

digunakan untuk mengukur serta mengumpulkan data atau informasi dalam 

suatu penelitian dan penilaian. Dalam mengumpulkan data suatu penelitian 

atau penilaian maka digunakan suatu instrumen yang merupakan alat ukur 

yang digunakan untuk mendapat informasi kuantitatif dan kualitatif tentang 

karakteristik variabel penelitian secara objektif (Rosidin, 2017: 191). 

Sementara menurut Djaali dan Muljono (2007: 122), instrumen adalah alat 

yang digunakan untuk mengukur suatu objek ukur serta mengumpulkan data 

variabel sebagai pemenuhan persyaratan akademis. 

 

Mutu suatu penilaian dan penelitian ditentukan dengan instrumen yang 

digunakan, instrumen memegang peran penting karena berfungsi untuk 

mengungkapkan fakta menjadi data. Menurut Arikunto (2010: 65), baik 

tidaknya instrumen yang digunakan sangat menentukan baik tidaknya data 

yang didapatkan, karena data merupakan penggambaran dari variabel yang 

diteliti dan memiliki fungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Instrumen 

yang digunakan dalam mengumpulkan data penilaian dan penelitian dapat 

menggunakan instrumen baku dan bisa menggunakan instrumen buatan 

sendiri yang dibakukan (Rosidin, 2017: 192). 

 

Instrumen penilaian yang digunakan terdiri dari instrumen penilaian tes dan 

instrumen penilaian nontes (Hutabarat, 2004: 23). Menurut Arikunto (2002: 

17), instrumen tes adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kemampuan 

pengetahuan, mengukur keterampilan, serta bakat yang dimiliki. Sedangkan 

menurut Firman (2000: 7), tes adalah pertanyaan-pertanyaan yang wajib 

dijawab siswa dengan pengetahuan dan kemampuan penalarannya. Contoh 
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instrumen penilaian tes, yaitu lembar tes tertulis yang berisi soal pilihan 

jamak atau uraian (Hutabarat, 2004). 

 

Instrumen penilaian nontes yaitu alat yang digunakan dalam pengukuran 

dengan cara nontes seperti mengevaluasi hasil belajar aspek sikap, nilai, atau 

psikomotorik berupa lembar penilaian diri/teman, lembar pengamatan, skala 

sikap, checklist observasi, dan anekdot (Bisri, 2015). Contoh instrumen 

penilaian nontes adalah lembar skala sikap, lembar pengamatan (observasi), 

wawancara, daftar cek (Checklist), catatan anekdotal, dan lain-lain. Instrumen 

penilaian tes digunakan untuk menilai aspek kognitif atau pengetahuan 

peserta didik, sedangkan instrumen nontes digunakan untuk menilai aspek 

afektif dan psikomotor peserta didik, namun setiap instrumen memiliki 

kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan aspek apa yang akan 

dinilai. 

 

Bentuk-bentuk teknik nontes salah satunya adalah observasi (pengamatan), 

yaitu teknik nontes yang digunakan untuk mengevaluasi atau menilai melalui 

pengamatan terhadap objek secara langsung, seksama, dan sistematis 

(Mulyadi, 2010: 61). Menurut Rosidin (2017: 116), menyatakan bahwa 

berdasarkan cara dan tujuannya, observasi dibedakan menjadi tiga macam, 

yaitu observasi partisipatif dan non partisipatif, observasi sistematis dan non 

sistematis, serta observasi eksperimental. Dengan pengamatan (observation) 

sistematik adalah alat penilaian yang dilakukan oleh guru atas dasar 

pengamatan minat, sikap, dan nilai seorang siswa dalam proses pembelajaran 

yang mampu menunjukkan  perkembangan kemampuan siswa dalam 

menjelaskan pendapat siswa secara lisan, bekerja individu maupun kelompok, 

dan kemampuan siswa dalam mengumpulkan data. 

 

Langkah-langkah pengembangan instrumen dalam penelitian tertentu, yaitu: 

(1) mendefinisikan variabel; (2) menjabarkan variabel menjadi indikator yang 

terperinci; (3) menyusun butir-butir; (4) melaksanakan suatu uji coba; (5) 

menganalisis validitas dan reliabilitas (Rosidin, 2017: 192). Menurut 

Suryabrata (2000), langkah-langkah pengembangan instrumen khususnya non 
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kognitif, adalah (1) mem spesifikasi instrumen yang akan dikembangkan; (2) 

menuliskan pertanyaan atau pernyataan; (3) menelaah pertanyaan atau 

pernyataan; (4) pembuatan instrumen; (5) uji coba; (6) analisis hasil uji coba; 

(7) seleksi dan perakitan instrumen; (8) administrasi instrumen; dan (9) 

penyusunan skema dan norma. Instrumen penilaian yang baik berarti menilai 

apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk 

mengukur suatu kemampuan yang disebut validitas (Hamzah dan Koni, 

2013). 

 

Berdasarkan paparan di atas instrumen penilaian yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi 

atau mengumpulkan data kuantitatif maupun kualitatif tentang karakteristik 

variabel penelitian secara objektif dalam penilaian. Karakteristik instrumen 

penilaian nontes yaitu alat yang digunakan dalam pengukuran dengan cara 

nontes seperti mengevaluasi hasil belajar aspek sikap, nilai, atau 

psikomotorik berupa lembar penilaian diri atau teman, lembar pengamatan, 

skala sikap, checklist observasi, dan anekdot. Serta penilaian nontes yang 

digunakan dalam penilaian ini adalah penilaian nontes dengan teknik 

observasi sistematis yang berbentuk instrumen penilaian yang diisi oleh guru 

dalam proses pembelajaran. 

 

 

2.2 Kemampuan Komunikasi 

 

Komunikasi adalah proses mengirim, menerima, dan memahami gagasan 

dalam bentuk pesan verbal atau nonverbal secara disengaja atau tidak 

disengaja (Iriantara dan Syaripudin, 2013: 3). Menurut Naim (2011: 18), 

komunikasi adalah proses menyampaikan pesan kepada komunikan oleh 

komunikator. Komunikasi bisa disampaikan dalam berbagai bentuk, yaitu 

tidak hanya melalui bahasa tapi juga dalam bentuk simbol, lambang, gambar, 

dan lainnya. Komunikasi yaitu proses antar individu dalam mengirim dan 

menerima simbol-simbol untuk kepentingan mereka (Widjaja, 2008: 150). 
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Kemampuan komunikasi sangat dibutuhkan oleh siswa saat menyampaikan 

pesan kepada orang lain di dalam lingkungan kelas. Menurut Cangara (1998: 

23), kemampuan komunikasi adalah kemampuan seseorang untuk 

menyampaikan pesan kepada orang lain sebagai penerima pesan. Seperti yang 

disampaikan oleh Suprihatin (2015: 2), bahwa kemampuan komunikasi siswa 

(peserta didik) dalam arti luas tidak hanya dalam pengertian komunikasi 

lisan, tapi yaitu mengkomunikasikan dalam artian sebagai proses 

menyampaikan data hasil percobaan atau informasi agar diketahui dan 

dipahami oleh orang lain. Kemampuan komunikasi merupakan kemampuan 

yang perlu dipelajari bukan kemampuan yang dibawa sejak lahir ataupun 

muncul secara spontan. Sesuai dengan pernyataan Riris (2014), bahwa 

komunikasi peserta didik perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual, kematangan sosial, dan kematangan emosional. 

 

Tujuan komunikasi, yaitu untuk mempengaruhi dan membantu orang lain, 

membangun relasi antar personal, serta mengetahui perbedaan jenis 

pengetahuan (Stanton, 2007). Sementara menurut Widjaja (2005: 66-67), 

tujuan komunikasi yaitu untuk menjelaskan perihal yang disampaikan dapat 

dimengerti, memahami orang lain, supaya gagasan dapat diterima orang lain, 

dan untuk menggerakan orang lain. Menurut Widjaja (2008: 9), komunikasi 

berfungsi sebagai pertukaran berita dan pesan serta data sebagai informasi, 

motivasi, perdebatan, sosialisasi, dan diskusi pendidikan, serta untuk 

meningkatkan kebudayaan. Komunikasi dalam pembelajaran sebagai proses 

guru dalam membangun hubungan komunikasi yang efektif dan afektif 

dengan peserta didik hingga bisa meraih keberhasilan dalam proses 

pembelajaran (Iriantara dan Syaripudin, 2013: 74). 

 

Mulyana (2005: 61), menyatakan tiga kerangka pemahaman tentang 

komunikasi, yaitu: (1) komunikasi sebagai interaksi; (2) komunikasi sebagai 

tindakan satu arah; dan (3) komunikasi sebagai transaksi. Siswa 

melaksanakan tindakan sosial untuk menyampaikan informasi, gagasan, 

pendapat, keinginan, dan perasaan seseorang pada orang lain melalui 

komunikasi yang baik. Menurut Sukmadinata (2005: 261), jenis-jenis 



14 
 

 
 

komunikasi terbagi dari 2, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi 

nonverbal. 

 

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang mencakup vocabulary, racing, 

humor, intonasi suara, timing, singkat dan jelas. Menurut Satata (2012), 

proses komunikasi, kualitas berbicara akan sangat mendukung kemampuan 

menyampaikan pesan secara verbal. Kemudian komunikasi nonverbal yaitu 

komunikasi yang dilakukan tanpa melalui kata-kata yang harus dipahami 

namun memberikan arti dengan menghubungkan kata-kata pada komunikasi 

verbal. Komunikasi nonverbal mencakup kontak mata, suara, sentuhan, 

ekspresi wajah, postur tubuh, dan gerak isyarat (Sukmadinata, 2005: 261). 

 

Proses komunikasi terjadi interaksi antara dua pihak yaitu pemberi pesan dan 

penerima pesan yang jika pelaksanaanya efektif akan mendukung tercapainya 

tujuan atau indikator komunikasi. Menurut Jakob (2006: 27), aspek 

komunikasi yang perlu dikembangkan, yaitu (1) mempresentasikan yaitu 

menunjukkan  kembali masalah dalam bentuk baru; (2) mendengar yaitu 

siswa diharuskan belajar untuk mendengarkan dengan teliti terhadap pesan 

yang disampaikan; (3) membaca, yaitu siswa ditekankan membaca literatur; 

(4) berdiskusi yang bertujuan untuk siswa menunjukkan komunikasi secara 

lisan dengan mempraktikkan dalam diskusi dan komunikasi secara tulisan 

melalui ringkasan hasil diskusi; (5) menulis, yaitu mengekspresikan 

pemikiran dalam bentuk tulisan yang sistematis. Menurut Muiz dkk (2016), 

indikator keterampilan komunikasi adalah keterbukaan, empati, dukungan, 

dan rasa positif. 

 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan untuk 

menyampaikan informasi secara lisan atau tulisan kepada orang lain dengan 

baik. Dengan indikator keterbukaan (openness), empati (empathy), dukungan 

(supportiveness), rasa positif (positiveness), dan kesetaraan (equality) 
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2.3 Sikap Tanggung Jawab 

 

Sikap yang terdapat dalam penilaian afektif berbasis kurikulum 2013 salah 

satunya adalah sikap tanggung jawab. Menurut Lickona (2015: 69), 

menyatakan bahwa sikap hormat dan tanggung jawab merupakan dua nilai 

moral utama dalam program pendidikan moral yang berdasarkan pada dasar 

hukum. Hal tersebut membuktikan bahwa sikap tanggung jawab berperan 

penting bagi tujuan pendidikan nasional. Sedangkan menurut Zubaedi (2011: 

78), tanggung jawab adalah perasaan atau kemauan untuk memenuhi tugas 

dengan mandiri, berkomitmen dapat dipercaya, serta mampu 

mempertanggungjawabkannya.  

 

Pendidikan merupakan proses untuk membentuk kepribadian peserta didik 

yang sistematis dan terarah menjadi peserta didik yang bertanggung jawab 

(Mustari, 2011). Dengan tanggung jawab diharapkan peserta didik mampu 

memaksimalkan potensi yang dimilikinya dengan cara mengupayakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Menurut Majid dan Dian (2014: 167), tanggung jawab 

adalah perilaku dan sikap seseorang dalam melakukan tugas dan 

kewajibannya terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan 

Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan tersebut berarti bahwa sikap tanggung 

jawab tidak hanya terhadap diri sendiri namun juga terhadap semua aspek. 

 

Sikap tanggung jawab peserta didik tidak terwujud begitu saja, tapi 

membutuhkan waktu dan proses dalam pembelajaran. Sesuai dengan 

pernyataan Aisyah dkk (2014), bahwa proses belajar membutuhkan tanggung 

jawab individu yang besar yang ditunjukan agar terjadi perubahan perilaku 

belajar peserta didik untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal. 

Tanggung jawab peserta didik di sekolah termasuk tanggung jawab pribadi 

karena semua siswa bertanggung jawab dalam mengerjakan semua aktivitas 

yang menunjang tercapainya keberhasilan belajar mengajar di sekolah. 

 

Sikap tanggung jawab seseorang akan tercermin jika menunjukkan  ciri-ciri 

tanggung jawab. Menurut Mustari (2011), ciri-ciri tanggung jawab seseorang 

adalah (1) mengajukan diri sendiri; (2) memilih jalan lurus; (3) menjaga harga 
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diri; (4) selalu waspada; (5) berkomitmen pada tugas; (6) mengerjakan tugas 

dengan baik; (7) mengakui perbuatan yang dilakukannya; (8) menepati janji; 

dan (9) berani menanggung resiko yang telah dilakukannya. Berdasarkan ciri-

ciri tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat pokok, yaitu disiplin, 

sportifitas, taat aturan, dan komitmen terhadap tugas. 

 

Indikator sikap tanggung jawab siswa menurut Wibowo dan Gunawan 

(2015), adalah (1) penerimaan (receiving); (2) partisipasi (responding); (3) 

penilaian (evaluing); (4) organisasi (organization); (5) pembentukan pola 

hidup (characterization by a value or value complex). Aspek-aspek sikap 

tanggung jawab dapat diperoleh setelah aspek-aspek pengamatan ditentukan, 

yaitu: (1) memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain; (2) melakukan 

komunikasi dalam bentuk memberi dan menjawab pertanyaan; (3) menerima 

resiko dari tindakan yang dilakukan; (4) menunjukkan prakarsa untuk 

mengatasi masalah; dan (5) melaksanakan tugas dengan baik. Sedangkan 

menurut Majid dan Dian (2014: 167), indikator tanggung jawab adalah (1) 

melaksanakan tugas individu dengan baik; (2) menerima resiko dari tindakan 

yang dilakukan; (3) tidak menyalahkan atau menuduh orang lain tanpa bukti 

yang akurat; (4) mengembalikan barang yang dipinjam; (5) mengakui dan 

meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan; (6) tidak menyalahkan orang 

lain untuk kesalahan tindakan kita sendiri; dan (7) melaksanakan apa yang 

pernah dikatakan tanpa disuruh atau diminta. 

 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa sikap tanggung jawab 

siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap atau perilaku siswa 

untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebaik mungkin terhadap 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha 

Esa. Dengan indikator sikap tanggung jawab siswa yang digunakan pada 

penelitian ini, adalah (1) penerimaan (receiving); (2) partisipasi (responding); 

(3) penilaian (evaluing); (4) organisasi (organization); (5) pembentukan pola 

hidup (characterization by a value or value complex). Dengan aspek-aspek, 

(1) memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain; (2) melakukan 

komunikasi dalam bentuk memberi dan menjawab pertanyaan; (3) menerima 
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resiko dari tindakan yang dilakukan; (4) menunjukkan prakarsa untuk 

mengatasi masalah; dan (5) melaksanakan tugas dengan baik. 

 

 

2.4 Pembelajaran Fisika Berbasis Proyek 

 

Model pembelajaran yang diperkirakan dan diharapkan mampu mengatasi 

permasalahan dalam pembelajaran fisika serta relevan dengan 

pengimplementasian kurikulum 2013 adalah model pembelajaran berbasis 

proyek. Project Based Learning Model merupakan pembelajaran yang 

berpusat pada proses, berfokus pada masalah, relatif berjangka waktu, 

kesatuan pembelajaran dengan memadukan konsep-konsep dari beberapa 

komponen. 

 

Pembelajaran berbasis proyek berlangsung secara kolaboratif dengan 

kelompok yang heterogen serta berpotensi untuk meningkatkan aktivitas dan 

motivasi belajar siswa. Model pembelajaran berbasis proyek peserta didik 

merancang masalah dan mencari penyelesaiannya sendiri (Amirudin dkk, 

2015). Model pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran 

yang bertujuan untuk mengembangkan kemandirian lebih pada diri siswa 

dengan bentuk pembelajaran yang berpusat pada siswa (Sumarmi, 2012: 

172).  

 

Menurut Waras (2008), menyatakan bahwa project based learning adalah 

proyek yang memfokuskan siswa pada pengembangan produk atau unjuk 

kerja, pengkajian atau penelitian, menyelesaikan masalah, serta mensintesis 

informasi. Produk hasil dari kerja kelompok siswa adalah hasil akhir dalam 

pembelajaran (Kurniawan, 2012). Menurut Widiyatmoko (2012), setiap siswa 

diberikan kesempatan untuk mencari materi dengan berbagai cara dan 

melakukan eksperimen secara kolaborasi karena pembelajaran fisika berbasis 

proyek memperhatikan bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar yang 

berbeda. 
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Model pembelajaran berbasis proyek ditinjau dari karakteristiknya memiliki 

kelebihan yaitu membantu siswa merencanakan proses untuk menentukan 

sebuah hasil, melatih peserta didik bertanggung jawab dalam mengelola 

informasi yang dilakukan pada sebuah proyek dan peserta didik 

menghasilkan sebuah produk nyata yang kemudian dipresentasikan di dalam 

kelas (Amirudin dkk, 2015). Model pembelajaran berbasis proyek memiliki 

kelebihan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Menurut 

Thomas (2000), menyatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa, mendalami pemahaman materi 

pembelajaran, serta pencapaian prestasi akademik. 

 

Menurut Yalcin dkk (2009: 2), keuntungan pembelajaran berbasis proyek 

adalah (1) menciptakan suasana belajar yang bervariasi, (2) menghindarkan 

suasana bosan di sekolah, dan (3) menciptakan lingkungan belajar lebih 

menyenangkan, menarik, membanggakan, dan menggairahkan bagi siswa. 

Model pembelajaran berbasis proyek membantu siswa dalam belajar, yaitu 

(1) keterampilan dan pengetahuan yang kokoh dan bermakna guna 

(meaningful-use) yang dikembangkan melalui tugas-tugas dan pekerjaan yang 

otentik, (2) dengan jawaban yang tidak ditentukan sebelumnya oleh 

pandangan tertentu dapat memperluas pengetahuan melalui keotentikan 

kegiatan kurikuler dalam proses pembelajaran perencanaan (designing) atau 

investigasi yang open ended, dan (3) dalam suasana kerja kolaboratif, dapat 

membangun pengetahuan melalui dunia nyata dan negosiasi kognitif antar 

personal (Santi, 2011). 

 

Pembelajaran berbasis proyek guru berperan sebagai fasilitator yang 

mengelola tahapan dari proses project based learning dan menyetujui pilihan 

siswa sebelum ke tahap selanjutnya (Bell, 2010). Tahapan-tahap model model 

pembelajaran berbasis proyek adalah (1) Start With the Essential Question 

(menentukan pertanyaan mendasar), (2) Design a Plan for the Project 

(mendesain perencanaan proyek), (3) Create a Schedule (menyusun jadwal 

kegiatan), (4) Monitor the Students and the Progress of the Project 

(memonitor siswa dan kemajuan proyek), (5) Assess the Outcome (menguji 
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hasil), dan 6) Evaluate the Experience (mengevaluasi pengalaman) (Wena, 

2012). Sedangkan menurut Cameron dan Carolyn (2014), model 

pembelajaran project based learning memiliki beberapa tahapan, yaitu 

Introduction (Pengenalan), Essential Question (Pertanyaan Mendasar), 

Research and Write (Meneliti dan Menulis), Product Creation (Pembuatan 

Produk), Presentation (Presentasi), Evaluation and Reflection (Evaluasi dan 

Refleksi). 

 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

berbasis proyek dalam penelitian ini adalah model pembelajaran yang 

berpusat pada siswa yang bertujuan mengembangkan kemandirian siswa dan 

menghasilkan produk sebagai hasil akhir. Tahapan model pembelajaran 

berbasis proyek yang digunakan pada penelitian ini adalah Introduction 

(Pengenalan), Essential Question (Pertanyaan Mendasar), Research and 

Write (Meneliti dan Menulis), Product Creation (Pembuatan Produk), 

Presentation (Presentasi), Evaluation and Reflection (Evaluasi dan Refleksi). 

Pada setiap tahap pembelajaran berbasis proyek dilaksanakan penilaian 

nontes dengan teknik observasi sistematis dalam bentuk lembar penilaian 

kemampuan komunikasi dan tanggung jawab siswa yang diisi oleh guru. Dan 

pada tahap evaluasi dan refleksi dilakukan evaluasi dan pengayaan tidak 

hanya mengenai pembelajaran atau topik proyek yang dihasilkan, tetapi 

mencerminkan kemampuan komunikasi dan tanggung jawab siswa selama 

mengerjakan proyek dalam pembelajaran. 

 

 

2.5 Alur Berpikir 

 

Pendidikan adalah sebuah proses untuk mengembangkan potensi diri serta 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu mendorong 

pembangunan suatu bangsa ke arah yang lebih baik. Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, mengenai 

Standar Kompetensi Lulusan bahwa setiap lulusan satuan pendidikan dasar 

dan menengah menetapkan bahwa peserta didik harus memiliki kompetensi 

tiga dimensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Serta Nomor 23 
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tentang Standar Penilaian Pendidikan menyatakan bahwa asesmen hasil 

belajar peserta didik adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang 

capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan 

dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis. 

 

Upaya meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, pembelajaran 

kurikulum 2013 yaitu menuntut peserta didik untuk berdiskusi dan aktif 

dalam proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan keterampilan abad 21 

yaitu kemampuan komunikasi. Selain berbasis kompetensi kurikulum 2013 

juga berbasis karakter, dengan sikap tanggung jawab menjadi karakter 

penting yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Siswa dituntut untuk dapat 

memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif secara lisan 

dan tulisan, serta memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan potensi 

yang dimilikinya. Hal tersebut berdampak bagi guru yaitu pada perubahan 

pengembangan perangkat pembelajaran salah satunya dalam hal membuat 

perencanaan penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai 

oleh siswa. 

 

Faktanya di SMAN 1 Seputih Agung, dalam pembelajaran fisika guru belum 

menerapkan penilaian kemampuan komunikasi dan tanggung jawab siswa 

secara maksimal. Karena dalam melakukan penilaian kemampuan 

komunikasi dan tanggung jawab siswa hanya didukung oleh pendapat 

penilaian guru sehingga penentuan nilai akhir atas tercapainya hasil belajar 

kurang objektif. Guru juga belum menggunakan instrumen penilaian yang 

sesuai dikarenakan beberapa alasan, yaitu masih kurangnya contoh instrumen 

atau perangkat penilaian kemampuan komunikasi dan tanggung jawab dan 

instrumen penilaian yang ada di SMAN 1 Seputih Agung belum secara 

spesifik mengukur aspek kemampuan komunikasi dan tanggung jawab siswa 

karena mayoritas guru masih menekankan pada aspek penilaian kognitif. 

Model pembelajaran yang relevan dengan pengimplementasian kurikulum 

2013 dan diperkirakan dapat mengatasi permasalahan dalam pembelajaran 

fisika adalah model pembelajaran berbasis proyek. Sehingga pembelajaran 
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berbasis proyek diharapkan mampu melatih dan meningkatkan kemampuan 

komunikasi dan tanggung jawab siswa. 

 

Tahapan model pembelajaran berbasis proyek yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Introduction (Pengenalan), Essential Question 

(Pertanyaan Mendasar), Research and Write (Meneliti dan Menulis), Product 

Creation (Pembuatan Produk), Presentation (Presentasi), Evaluation and 

Reflection (Evaluasi dan Refleksi). Pada setiap tahap Project Based Learning 

dilaksanakan penilaian nontes dengan teknik observasi sistematis dalam 

bentuk lembar penilaian kemampuan komunikasi dan tanggung jawab siswa 

yang diisi oleh guru. Tahap evaluasi dan refleksi dilakukan evaluasi dan 

pengayaan tidak hanya mengenai pembelajaran atau topik proyek yang 

dihasilkan, tetapi mencerminkan kemampuan komunikasi dan tanggung 

jawab siswa selama mengerjakan proyek dalam pembelajaran. Kemampuan 

komunikasi dan tanggung jawab siswa dapat diidentifikasi dengan instrumen 

penilaian yang tepat. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti 

mengembangkan perangkat penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan komunikasi dan tanggung jawab pada pembelajaran fisika 

berbasis proyek. 
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Kerangka berpikir penelitian tergambar secara rinci pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1. Kerangka pikir pengembangan instrumen penilaian untuk 

mengukur kemampuan komunikasi dan tanggung jawab siswa 

berbasis PjBL 

Pendidikan 

Tuntutan Kurikulum 2013 

Keterampilan Abad 21: 

1. Critical Thinking And 

Problem Solving Skills 

2. Communication Skills 

3. Creativity And 

Innovation 

4. Collaboration 

UU RI NO. 20 tahun 

2003Tujuan pendidikan 

nasional : 

1. Bertakwa 

2. Berakhlak Mulia 

3. Sehat 

4. Berilmu 

5. Kreatif 

6. Mandiri 

7. Demokratis 

8. Bertanggung Jawab 

Instrumen Penilaian Kemampuan 

Komunikasi dan Tanggung 

Jawab Siswa dalam 

Pembelajaran Fisika Berbasis 

Proyek 

Harapan : 

Pembelajaran fisika guru 

menerapkan penilaian 

kemampuan komunikasi 

dan tanggung jawab 

siswa secara maksimal, 

sehingga kemampuan 

komunikasi dan 

tanggung jawab yang 

dimiliki siswa dapat 

ditingkatkan. 

Kondisi Nyata : 

pembelajaran fisika guru 

belum menerapkan 

penilaian kemampuan 

komunikasi dan tanggung 

jawab siswa secara 

maksimal. Karena belum 

menggunakan instrumen 

penilaian yang tepat dan 

hanya didukung oleh 

pendapat penilaian guru. 

Sehingga penentuan nilai 

akhir atas tercapainnya 

hasil belajar kurang 

objektif. 

Introduction (Pengenalan) Tanggung Jawab: 

1. Penerimaan 

(Receiving) 

2. Partisipasi 

(Responding) 

3. Penilaian 

(Evaluing) 

4. Organisasi 

(Organization) 

5. Pembentukan 

Pola Hidup 

(Characterizatio

n by a Value or 

Value Complex) 

Keterampilan 

Komunikasi: 

1. Keterbukaan 

(Openness) 

2. Empati (Empathy) 

3. Dukungan 

(Supportiveness) 

4. Rasa positif 

(Positiveness) 

5. Kesetaraan 

(Equality) 

Instrumen Penilain untuk Mengukur 

Kemampuan Komunikasi dan 

Tanggung Jawab Siswa 

Tahap-Tahap Pembelajaran 

Berbasis Proyek 

Essential Question (Pertanyaan 

Mendasar) 

Evaluation and Reflection 

(Evaluasi dan Refleksi) 

Research and Write (Meneliti 

dan Menulis) 

Product Creation (Pembuatan 

Produk) 

Presentation (Presentasi) 
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2.6 Desain Hipotetik 

 

Proses pengembangan instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan 

komunikasi dan tanggung jawab siswa pada pembelajaran fisika berbasis 

proyek, sebagai berikut: 

a. Desain produk instrumen penilaian pada bagian awal terdiri atas cover, 

prakata, rasional, tujuan, dan daftar isi. 

b. Desain produk instrumen penilaian pada bagian isi, sebagai berikut: 

1. Kisi-kisi produk instrumen penilaian kemampuan komunikasi dan 

tanggung jawab siswa pada pembelajaran fisika berbasis proyek 

memuat indikator dari kemampuan yang akan diamati saat proses 

pembelajaran. Indikator kemampuan komunikasi adalah sebagai 

berikut: 

a) Keterbukaan (openness); 

b) Empati (empathy); 

c) Dukungan (supportiveness); 

d) Rasa positif (positiveness ); dan 

e) Kesetaraan (equality). 

 

Indikator kemampuan tanggung jawab siswa adalah, sebagai berikut: 

a) Penerimaan (Receiving) 

b) Partisipasi (Responding); 

c) Penilaian (Evaluing); 

d) Organisasi (Organization); dan 

e) Pembentukan Pola Hidup (Characterization by a Value or Value 

Complex). 

 

2. Rubrik instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan komunikasi 

dan tanggung jawab siswa yang berisi tahapan model pembelajaran 

berbasis proyek, aspek dan indikator keterampilan komunikasi dan 

tanggung jawab siswa, butir instrumen penilaian, beserta skala untuk 

pemberian nilai. 
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3. Bentuk instrumen penilaian yang dikembangakan untuk mengukur 

kemapuan komunikasi dan tanggung jawab siswa penjabaran dari 

aspek dan indikator dari keterampilan komunikasi dan tanggung 

jawab dengan menggunakan instrumen yang berbentuk lembar 

penilaian observasi yang diisi oleh guru. 

 

4. Pedoman penskoran kriteria pemilihan skor bergantung pada aspek 

observasi, karena semua aspek adalah pernyataan positif. Skor 4 

berarti siswa "selalu", skor 3 berarti "sering", skor 2 berarti "kadang-

kadang", dan skor 1 berarti "tidak pernah". Kriteria untuk setiap skor 

lebih lanjut diterjemahkan ke dalam aspek-aspek yang dapat dipenuhi 

siswa. 

 

5. Rekapitulasi nilai akhir yang memuat tabel untuk merekap nilai siswa 

yang diberikan oleh guru. Rekapitulasi nilai akhir dilaksanakan dari 

per butir pernyataan pengamatan, pertahap pembelajaran, sampai 

dengan diperoleh nilai akhir siswa. 

 

c. Desain produk instrumen penilaian pada bagian akhir atau penutup terdiri 

dari rekomendasi, ringkasan, dan daftar pustaka. 

 

Gambar 2 adalah desain produk dari instrumen penilaian untuk mengukur 

kemampuan komunikasi dan tanggung jawab siswa pada pembelajaran fisika 

berbasis proyek: 
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Gambar  2. Desain Perangkat Instrumen Penilaian Kemampuan Komunikasi 

dan Tanggung Jawab. 

Instrumen Penilaian Kemampuan Komunikasi dan Tanggung 

Jawab Siswa dalam Pembelajaran Fisika Berbasis Proyek 

Cover 

Kisi–Kisi Instrumen 

Keterampilan Komunikasi 

Rubrik Instrumen Keterampilan 

Komunikasi 

Kisi–Kisi Instrumen Sikap 

Tanggung Jawab 

Rubrik Instrumen Sikap 

Tanggung Jawab 

 

Prakata 

Tujuan 

Rasional 

Daftar Isi 

Petunjuk Penggunaan Instrumen 

Keterampilan Komunikasi 

Pedoman Penskoran 

Keterampilan Komunikasi 

Bentuk Instrumen Sikap 

Tanggung Jawab 

 

Pedoman Penskoran Sikap 

Tanggung Jawab 

Rekapitulasi Penilaian Sikap 

Tanggung Jawab 

Petunjuk Penggunaan Instrumen 

Sikap Tanggung Jawab 

 

Bentuk Penggunaan Instrumen 

Keterampilan Komunikasi 

Rekapitulasi Penilaian 

Keterampilan Komunikasi 

Rekomendasi 

Ringkasan 

Daftar Pustaka 



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Desain Penelitian Pengembangan 

 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan instrumen penilaian untuk 

mengukur kemampuan komunikasi dan tanggung jawab siswa pada 

pembelajaran fisika berbasis proyek. Pengembangan instrumen penilaian 

menggunakan model pengembangan Borg dan Gall (1983), yang terdiri dari 

10 langkah pengembangan. Pada penelitian pengembangan ini menggunakan 

7 langkah pengembangan, yaitu: (1) Penelitian dan pengumpulan data; (2) 

Perencanaan; (3) Pengembangan produk awal; (4) Uji coba lapangan awal; 

(5) Revisi hasil uji coba; (6) Uji coba lapangan; dan (7) Produk akhir. 

Langkah uji lapangan operasional, revisi produk akhir, dan produksi massal 

pada model Borg & Gall tidak dilaksanakan karena memburuknya 

penyebaran COVID-19 di berbagai daerah sehingga tidak memungkinkan 

siswa berkumpul untuk melaksanakan pembuatan proyek serta waktu dan 

biaya sebagai keterbatasan penelitian. 

 

 

3.2 Subjek Penelitian 

 

Penelitian Instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan komunikasi dan 

tanggung jawab siswa pada pembelajaran fisika berbasis proyek dilakukan 

pada guru fisika. Subjek penelitian ini menggunakan dua subjek, yaitu subjek 

penelitian dan subjek uji coba. Subjek penelitian adalah instrumen penilaian 

keterampilan komunikasi dan tanggung jawab siswa pada pembelajaran 

berbasis proyek. Subjek uji coba terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama 

adalah subjek analisis kebutuhan yang terdiri dari siswa dan guru fisika. 



27 
 

 
 

Bagian kedua adalah subjek uji validitas produk yang telah dikembangkan 

yaitu praktisi ahli. Bagian ketiga adalah subjek uji coba untuk mengetahui 

kepraktisan instrumen yang dihasilkan yaitu guru fisika. 

 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data pada pengembangan ini meliputi studi pustaka, 

studi pendahuluan dan instrumen penilaian yang diuraikan sebagai berikut. 

 

 

3.3.1 Studi Pustaka 

 

Studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti dalam pengembangan 

instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan komunikasi dan 

tanggung jawab siswa pada pembelajaran fisika berbasis proyek melalui 

pengumpulan data dan menelaah sumber atau bahan-bahan pustaka 

yang relevan. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh pendapat-

pendapat secara tertulis dan sebagai pembanding antara teori dengan 

praktik lapangan sesuai dengan masalah yang diteliti. 

 

 

3.3.2 Studi Pendahuluan 

 

Peneliti melakukan studi pendahuluan dalam pengembangan instrumen 

melalui angket analisis kebutuhan siswa dan guru fisika di SMAN 1 

Seputih Agung. Studi pendahuluan dilakukan untuk mengumpulkan 

informasi terkait proses pembelajaran fisika, aspek penilain siswa 

terhadap pembelajaran fisika, instrumen penilaian yang digunakan guru, 

dan kesulitan guru dalam menggunakan instrumen penilaian yang ada 

sehingga memberikan informasi bahwa perlu dikembangkannya 

instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan komunikasi dan 

tanggung jawab siswa dalam pembelajaran fisika berbasis proyek. 
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3.3.3 Instrumen Penilaian 

 

Instrumen penilaian dalam penelitian pengembangan ini, yaitu angket 

uji kesesuaian konstruksi, substansi, bahasa, dan angket kepraktisan 

produk. Angket uji kesesuaian konstruksi, substansi, dan bahasa yaitu 

angket yang digunakan untuk menguji kesesuaian format instrumen 

penilaian menurut kurikulum dan pendekatan pembelajaran, menguji 

kesesuaian dengan indikator, dan menguji penggunaan bahasa yang 

digunakan. Serta angket kepraktisan instrumen yang dikembangkan 

berdasarkan respon pendidik atau guru, untuk mengetahui kesesuaian, 

kemudahan, dan kemanfaatan penggunaan instrumen penilaian yang 

dikembangkan. 

 

 

3.4 Prosedur Pengembangan 

 

Penelitian pengembangan instrumen penilaian kemampuan komunikasi dan 

tanggung jawab siswa pada pembelajaran berbasis proyek ini menggunakan 

tujuh langkah pengembangan dari prosedur pengembangan menurut Borg and 

Gall (1989), yaitu sebagai berikut: 

a. Penelitian dan pengumpulan data (Research and information collection) 

Pada tahap ini dilakukan studi pendahuluan berupa angket analisis 

kebutuhan guru dan siswa di SMAN 1 Seputih Agung serta pengumpulan 

sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian pengembangan 

untuk memperoleh data yang dapat digunakan untuk mendukung perlunya 

pengembangan instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan 

komunikasi dan tanggung jawab siswa pada pembelajaran fisika berbasis 

proyek. 

 

b. Perencanaan (Planning) 

Tahap perencanaan ini dilakukan dengan merencanakan desain produk 

yaitu instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan komunikasi dan 

tanggung jawab siswa yang dikembangkan pada pembelajaran fisika 

berbasis proyek. Desain produk yang dikembangkan, yaitu terdiri dari 
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cover, prakata, rasional, tujuan, daftar isi, kisi-kisi, rubrik, petunjuk 

penggunaan, bentuk instrumen penilaian, pedoman penskoran, 

rekapitulasi nilai, rekomendasi, ringkasan, dan daftar pustaka. 

 

c. Pengembangan produk awal (Develop Preliminary form of product) 

Tahap pengembangan produk awal instrumen penilaian kemampuan 

komunikasi dan tanggung jawab siswa pada pembelajaran fisika berbasis 

proyek, yaitu: 

1. Menentukan spesifikasi instrumen penilaian untuk mengukur 

kemampuan komunikasi dan tanggung jawab siswa pada 

pembelajaran fisika berbasis proyek yang dikembangkan adalah 

penilaian nontes dengan teknik observasi sistematis yang berbentuk 

instrumen penilaian yang diisi oleh guru. 

2. Pembuatan instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan 

komunikasi dan tanggung jawab siswa pada pembelajaran fisika 

berbasis proyek, yaitu (1) penentuan tujuan pengukuran kemampuan 

komunikasi dan tanggung jawab siswa pada proses pembelajaran 

fisika berbasis proyek yang meliputi pengenalan, pertanyaan 

mendasar, meneliti dan menulis, pembuatan produk, dan presentasi; 

(2) penentuan kisi-kisi yang memuat indikator kemampuan 

komunikasi dan tanggung jawab siswa; dan (3) penentuan format 

lembar penilaian yang dilengkapi dengan rubrik. 

3. Menentukan skala instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan 

komunikasi dan tanggung jawab siswa pada pembelajaran fisika 

berbasis proyek dengan menggunakan skala likert dengan empat 

alternatif skor, yaitu 4, 3, 2, 1 yang diharapkan mampu menunjukkan 

tingkat keterampilan yang dinilai. 

4. Menentukan pedoman penskoran dengan  menggunakan empat 

alternatif skor yaitu skor 4 menunjukkan “Selalu”, skor 3 

menunjukkan “Sering”, skor 2 menunjukkan “Kadang-kadang”, dan 

skor 1 menunjukkan “Tidak pernah” yang dapat dipenuhi oleh siswa. 

dilengkapi dengan rumus untuk menghitung nilai akhir dan kriteria 

untuk menginterpretasikan nilai akhir yang diperoleh. 
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d. Uji coba lapangan awal (Preliminary Field Testing) 

Uji coba lapangan awal pada penelitian pengembangan instrumen 

penilaian kemampuan komunikasi dan tanggung jawab pada pembelajaran 

berbasis proyek berupa uji validasi ahli terhadap hasil rancangan 

instrumen penilaian pada aspek konstruksi, substansi, dan bahasa untuk 

mengetahui ketidaksesuaian atau kesalahan pada produk yang dihasilkan. 

Data uji coba lapangan ini yang dijadikan rujukan untuk melakukan 

perbaikan produk. Uji validasi ahli produk instrumen penilaian untuk 

mengukur kemampuan komunikasi dan tanggung jawab siswa pada 

pembelajaran fisika berbasis proyek dilakukan oleh praktisi yang ahli 

dalam bidangnya. 

 

e. Revisi hasil uji coba (Main Product Revision) 

Revisi hasil uji coba produk instrumen penilaian untuk mengukur 

kemampuan komunikasi dan tanggung jawab siswa pada pembelajaran 

fisika berbasis proyek yaitu perbaikan produk awal yang sudah diuji 

validasi ahli. Revisi produk didasarkan pada hasil data yang telah 

diperoleh dari uji coba lapangan awal yang telah dilakukan. 

 

f. Uji coba lapangan (Main Field Testing) 

Uji coba lapangan dilakukan dengan menguji coba instrumen penilaian 

untuk mengukur kemampuan komunikasi dan tanggung jawab siswa pada 

pembelajaran fisika berbasis proyek yang telah direvisi. Dengan uji coba 

lapangan pada guru untuk mengetahui kepraktisan instrumen penilaian 

yang dikembangkan, yaitu uji coba pemakaian instrumen penilaian untuk 

mengukur kemampuan komunikasi dan tanggung jawab oleh guru fisika 

untuk mendapatkan masukan mengenai kesesuaian, kemudahan, dan 

kemanfaatan penggunaan instrumen. 

 

g. Penyempurnaan produk hasil (Operational Product Revision) 

Setelah uji coba lapangan peneliti melakukan penyempurnaan produk 

akhir jika diperlukan. Sehingga dihasilkan produk instrumen penilaian 
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untuk mengukur kemampuan komunikasi dan tanggung jawab siswa pada 

pembelajaran fisika berbasis proyek yang siap digunakan. 

 

Prosedur pengembangan instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan 

komunikasi dan tanggung jawab siswa pada pembelajaran fisika berbasis 

proyek yang dijelaskan pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3. Prosedur Pengembangan 

 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

 

Data hasil analisis kebutuhan yang diperoleh digunakan untuk menyusun latar 

belakang dan mengetahui tingkat keterbutuhan rancangan pengembangan. 

Data kesesuaian konstruksi, substansi, dan bahasa pada instrumen diperoleh 

dari ahli melalui uji internal produk. Data kesesuaian konstruksi, substansi, 

dan bahasa instrumen tersebut digunakan untuk mengetahui pendapat ahli 

tentang tingkat kelayakan instrumen yang dihasilkan untuk digunakan sebagai 

instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan komunikasi dan tanggung 

jawab pada pembelajaran fisika berbasis proyek. Data mengenai kepraktisan 

instrumen diperoleh melalui uji pengguna oleh guru, untuk mendapatkan 

masukan mengenai kesesuaian, kemudahan, dan kemanfaatan penggunaan 

instrumen. 

 

Teknik analisis data angket analisis kelayakan dan kepraktisan penggunaan 

instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan komunikasi dan tanggung 

Penelitian dan 

pengumpulan data Perencanaan 
Pengembangan produk 

awal 

Uji lapangan awal Validasi ahli 

Tidak Valid 

Valid 

Revisi hasil uji coba Uji coba lapangan 
Penyempurnaan 

produk hasil 
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jawab pada pembelajaran fisika berbasis proyek, hasil pengembangan 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

 

 

3.5.1 Uji Validitas 

 

Validitas adalah derajat ketepatan antara data pada objek penelitian 

dengan daya yang dilaporkan oleh peneliti. Uji validitas digunakan 

untuk melakukan validasi terhadap instrumen yang telah dibuat 

meliputi aspek konstruksi, substansi, dan bahasa. Instrumen sebuah 

penelitian harus valid sehingga dapat menilai atau mengukur apa yang 

akan diukur. Validasi instrumen pada penelitian ini dilakukan oleh 

validator sebagai rater atau judgement untuk mengevaluasi dan menilai 

kualitas dari instrumen yang telah dibuat. 

 

Uji validasi pengembangan instrumen penilaian untuk mengukur 

kemampuan komunikasi dan tanggung jawab siswa pada pembelajaran 

fisika berbasis proyek dilakukan menggunakan validitas instrumen yang 

diusulkan oleh Aiken (1985). Formula Aiken’s V untuk menghitung 

content validity coefficient yang didasarkan pada hasil penilaian dari 

panel ahli sebanyak n orang terhadap suatu butir tersebut mewakili 

konstruk yang diukur. Statistik Aiken V dirumuskan sebagai berikut: 

𝑉 =
∑ 𝑠

[𝑛((𝑐 − 1)]
=

∑(𝑟𝑖 − 𝑙𝑜)

[𝑛((𝑐 − 1)]
 

Keterangan: 

r : angka yang diberikan oleh penilai 

lo : angka penilaian validitas terendah 

c : angka penilaian validitas yang tertinggi 

n : banyaknya ahli atau praktisi yang melakukan penilaian 

i : bilangan bulan dari 1,2,3 sampai ke n 

(Azwar, 2012: 112-113) 
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Hasil perhitungan uji validasi oleh ahli diinterpretasikan seperti Tabel 1  

 

Tabel 1. Interpretasi Hasil Evaluasi Validitas Instrumen 

Nilai Koefisien Validitas Keterangan 

0,80-1,00 Sangat Tinggi 

0,60-0,79 Tinggi 

0,40-0,59 Cukup Tinggi 

0,20-0,39 Rendah 

0,00-0,19 Sangat Rendah 

(Arikunto, 2010: 87) 

 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

 

Reliabilitas artinya keterandalan, stabilitas, atau derajat konsistensi 

suatu data hasil penelitian. Reliabilitas menunjukkan  konsistensi 

sebuah pengukuran yaitu seberapa konsisten hasil evaluasi dari 

pengukuran satu ke pengukuran yang lainnya. Pada uji reliabilitas 

penelitian ini menggunakan reliabilitas hasil rating dengan berbantuan 

software SPSS 25. Dengan menggunakan formula dari Ebel (1951), 

untuk mengestimasi reliabilitas hasil rating yang dilakukan sebanyak k 

orang rater terhadap sebanyak n orang subjek, yang akan menghasilkan 

koefisien yang merupakan rata-rata reliabilitas bagi k orang rater. 

Dengan formula yaitu. 

𝑟𝑋𝑋′ = (𝑆𝑠
2 − 𝑆𝑒

2)/ 𝑆𝑠
2 

Keterangan: 

𝑆𝑠
2 : varians antar-subjek yang dikenai rating 

𝑆𝑒
2 : varians error, yaitu varians interaksi antar subjek (s) dan rater (r) 

k : banyaknya rater yang memberikan rating. 

(Azwar, 2012, 88) 

Hasil rata-rata koefisien reliabilitas yang telah didapatkan, kemudian 

diinterpretasikan seperti pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Interpretasi Nilai Koefisien Reliabilitas 

Nilai Koefisien Reliabilitas Keterangan 

0,00-0,20 Sangat Rendah 

0,21-0,40 Rendah 

0,41-0,60 Cukup Tinggi 

0,61-0,80 Tinggi 

0,81-1,00 Sangat Tinggi 

(Sumintono dan Widhiarso, 2015: 85) 

 

 

3.5.3 Uji Kepraktisan 

 

Aspek kepraktisan instrumen yang telah dibuat dilakukan dengan 

menggunakan angket kepraktisan yang diisi oleh guru. Angket respon 

terdapat empat pilihan jawaban dengan kriteria seperti pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Skala Penilaian Pernyataan 

Skor Pernyataan Positif Skor Pernyataan Negatif Keterangan 

4 1 Sangat Baik 

3 2 Baik 

2 3 Kurang Baik 

1 4 Tidak Baik 

(Sudjana, 2005: 67) 

 

Kemudian hasil jawaban dari angket yang didapatkan dihitung 

persentase  jawaban setiap butir dan rata-rata persentase  angket dengan 

rumus, sebagai berikut: 

𝑋𝑖𝑛% =
Σ𝑠

𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠
𝑥100% 

Keterangan: 

𝑋𝑖𝑛% : Persentase jawaban angket-i 

Σ𝑠  : Jumlah skor jawaban 

𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 : Skor maksimum yang diharapkan 

𝑋𝑖%̅̅̅̅ ̅̅ =
Σ𝑋𝑖𝑛%

𝑛
 

Keterangan: 

𝑋𝑖%̅̅̅̅ ̅̅  : Rata-rata persentase angket-i 

Σ𝑋𝑖𝑛% : Jumlah persentase angket-i 

𝑛  : Jumlah pertanyaan 

(Sudjana, 2005: 67) 
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Interval kriteria kepraktisan ditinjau dari angket respon guru seperti 

pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Kriteria Kepraktisan Perangkat Pembelajaran 

Tingkat Pencapaian (%) Keterangan 

80< P ≥100 Sangat praktis 

60< P ≥80 Praktis 

40< P ≥60 Cukup praktis 

20< P ≥40 Kurang praktis 

0≤ P ≥20 Sangat kurang praktis 

(Sudjana, 2005: 67) 

 

  



 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

a. Instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan komunikasi dan 

tanggung jawab siswa pada pembelajaran fisika berbasis proyek hasil 

pengembangan dinyatakan valid untuk digunakan. 

b. Instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan komunikasi dan 

tanggung jawab siswa pada pembelajaran fisika berbasis proyek hasil 

pengembangan dinyatakan reliabel untuk digunakan. 

c. Instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan komunikasi dan 

tanggung jawab siswa pada pembelajaran fisika berbasis proyek hasil 

pengembangan dinyatakan praktis untuk digunakan. 

 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

a. Instrumen penilaian ini baru difokuskan pada penilaian kemampuan 

komunikasi dan tanggung jawab, belum dikembangkan untuk aspek 

penilaian lainnya sehingga guru harus lebih kreatif mengembangkan 

instrumen penilaian untuk mengukur kompetensi abad 21 dan tidak hanya 

berfokus pada aspek penilaian pengetahuan (kognitif) saja. 
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b. Instrumen penilaian kemampuan komunikasi dan tanggung jawab siswa 

pada pembelajaran fisika berbasis proyek diperlukan pada pembelajaran 

yang berpusat pada siswa. Sehingga sekolah harus memfasilitasi proses 

pembelajaran dengan model pembelajaran yang sesuai dan media 

pembelajaran yang mendukung kompetensi abad 21. 
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