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Oleh 

 

 

Dian Purnomo 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen penilaian kinerja ujian 

praktik fisika terstandar yang valid, praktis, dan efektif. Desain pengembangan 

menggunakan metode Research and Development dengan model pengembangan 

Borg & Gall, menggunakan 7 langkah pengembangan, yakni: (1) Research and 

information colletion; (2) Planning; (3) Product develop Preliminary; (4) 

Preliminary Field Testing; (5) Main Product Revision; (6) Main Field Testing; (7) 

Operational Product Revision. Validasi produk dilakukan oleh 3 orang ahli, 

subjek uji coba kelompok kecil yaitu 30 siswa kelas X MIPA 1 SMAN 1 Seputih 

Surabaya dan subjek uji coba kelompok luas yaitu 90 siswa kelas X MIPA SMA 1 

Seputih Surabaya. Hasil analisis data uji validasi menunjukan bahwa perangkat 

instrumen penilaian kinerja ujian praktik fisika terstandar valid secara kontruksi, 

subtansi dan bahasa dengan skor 86 %, respon kepraktisan produk oleh 4 Guru 

sebesar 85,7% kategori sangat tinggi, keefektifan dari hasil pepengamatan guru 

terhadap kinerja siswa yang meliputi 8 aspek penilaian yaitu Persiapan, 

pelaksanaan, pengukuran, pengamatan, analisis, penulisan laporan, penarikan 

kesimpulan, serta presentasi hasil. Dengan skala penskoran 1- 4 berdasarkan 

aspek yang muncul saat siswa melakukan kinerja ujian praktikum. Berdasarkan 

hasil dari ujian praktik yang dilakukan guru dalam mengamati kinerja siswa 

diperoleh hasil rata-rata 2,85 atau  70% yang masuk dalam kategori sangat tinggi. 

Tiap butir soal dinyatakan reliabel dengan skor Cronbach's Alpha instrumen 

penilaian kinerja sebesar 0,603. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

instrumen penilaian kinerja ujian praktik fisika terstandar untuk mengukur hasil 

belajar siswavalid, praktis, dan efektif. 

 

Kata kunci: Instrumen Terstandar, Penilaian Kinerja, Hasil Belajar 
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ABSTRACT 
  
  

DEVELOPMENT OF PERFORMANCE ASSESSMENT INSTRUMENTS 

FOR STANDARD PHYSICS PRACTICE EXAMS FOR MEASURING 
STUDENT LEARNING OUTCOMES 

  
  
  

By 
  

 
DIAN PURNOMO 

  
  

 
This study aims to develop a valid, practical, and effective standardized physics 

practice test performance assessment instrument. The development design uses 

the Research and Development method with the Borg & Gall development model, 

using 7 development steps, namely: (1) Research and information collection; (2) 

Planning; (3) Preliminary product development; (4) Preliminary Field Testing; 

(5) Main Product Revision; (6) Main Field Testing; (7) Operational Product 

Revision. Product validation was carried out by 3 experts, the subject of the small 

group trial was 30 students of class X MIPA 1 SMAN 1 Seputih Surabaya and the 

subject of the broad group trial were 90 students of class X MIPA 1 Seputih 

Surabaya. The results of the validation test data analysis show that the 

standardized physics practice test performance assessment instrument is valid in 

construction, substance and language with a score of 86%, the practicality 

response of the product by 4 teachers is 85.7% very high category, the 

effectiveness of the teacher's observations on student performance which includes 

8 aspects of the assessment, namely preparation, implementation, measurement, 

observation, analysis, report writing, drawing conclusions, and presentation of 

results. With a scoring scale of 1-4 based on aspects that arise when students 

perform practicum exam performance. Based on the results of the practical exam 

conducted by the teacher in observing student performance, an average result of 

2.85 or 70% was obtained which was included in the very high category. Each 

item is declared reliable with a score of Cronbach's Alpha performance 

assessment instrument of 0.603. Thus, it can be concluded that the standardized 

physics practice test performance assessment instrument to measure student 

learning outcomes is valid, practical, and effective.  

 

 

Keywords : Instruments, Performance Assessment Standardized Practice Tests,  

                   Learning Outcomes 
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“Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan 

baginya jalan menuju surga” 

( HR. Muslim) 

 

Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar 

( Q.S Al- Anfaal : 46) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang  

 

Penilaian merupakan bagian yang tidak terpisah dalam proses pembelajaran. 

Penilaian kelas pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan pendidik yang 

terkait dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil 

belajar siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Salah satu fungsi dari 

adanya penilaian adalah untuk mengontrol pendidikan dalam lingkup sekolah 

tentang gambaran kemajuan perkembangan proses dan hasil belajar peserta didik 

(Uno & Koni, 2012).  

 

Dalam melakukan penilaian guru harus berpedoman pada standar penilaian yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 

menyebutkan bahwa Standar Pendidikan Nasional (SPN) mencangkup 8 standar  

yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian 

pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana standar 

pengelolaan serta standar pembiayaan. Standar penilaian pendidikan menjadi 

salah satu aspek dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar penilaian 

pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil 

belajar peserta didik. Mekanisme penilaian hasil belajar merupakan prosedur 

dalam melakukan penilaian yang meliputi: a. perumusan tujuan penilaian; b. 

pemilihan dan/atau pengembangan instrumen penilaian; c. pelaksanaan penilaian; 

d. pengolahan hasil penilaian; dan e. pelaporan hasil penilaian. 
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Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016, 

tentang standar kompetensi lulusan untuk setiap lulusan satuan pendidikan dasar 

dan menengah yang menetapkan bahwa siswa harus memiliki kompetensi pada 

tiga dimensi yaitu, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mata pelajaran fisika 

merupakan salah satu pelajaran yang banyak melakukan kegiatan ujian praktikum. 

Praktikum merupakan kegiatan pembelajaran yang menuntut siswa melaksanakan 

pada kehidupan nyata yang diperoleh sebelumnya dalam teori. Kegiatan 

praktikum digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses, 

membangkitkan minat belajar dan memeriksa kebenaran teori. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa kegiatan praktikum menjadi wahana pengembangan aspek 

kognitif, afektif dan psikomotor secara bersamaan (Firman, 2013). 

 

Penilaian kompetensi pengetahuan bisa dilakukan dengan tes tertulis sedangkan 

penilaian keterampilan tidak efektif jika dilakukan dengan tes tertulis. Hal ini 

sesuai dengan menurut Firman (2013) yang menyatakan untuk mengevaluasi 

kegiatan praktikum siswa maka diperlukan tes keterampilan karena pengujian 

secara tidak langsung melalui tes tertulis validitasnya masih diragukan, apalagi 

dengan konstruksi tes yang buruk. Dengan tes keterampilan maka hasil belajar 

siswa yang mencerminkan kompetensi keterampilan bisa terungkap. Menurut 

Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 teknik untuk menilai kompetensi 

keterampilan adalah dengan penilaian kinerja (performance assessment).  

 

Berdasarkan temuan di lapangan yaitu di SMAN 1 Seputih Surabaya 

menunjukkan bahwa laboratorium físika belum dimanfaatkan sebagaimana 

mestinya sebagai tempat sumber belajar. Masalah tersebut disebabkan oleh 

beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut. (1) Kemampuan dan penguasaan 

guru terhadap peralatan di laboratorium serta bahan praktik laboratorium físika 

yang belum memadai. (2) Kurang memadainya baik kualitas maupun kuantitas 

tenaga laboratorium menyebabkan pemanfaatan laboratorium fisika belum 

optimal. (3) Proses evaluasi aktivitas di laboratorium belum memadai.   
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Untuk mengevaluasi kinerja siswa dalam melakukan praktikum di laboratorium 

diperlukan format penilaian kinerja yang mencakup aspek-aspek. sesuai dengan 

tuntutan kurikulum misalnya: mempersiapkan alat ukur, Memasang/merangkai 

alat, membaca hasil pengukuran, menuliskan data, menganalisis data, menyusun 

laporan dan sebagainya. (Susila, 2012) menyatakan bahwa Asesmen kinerja 

adalah suatu prosedur yang menggunakan berbagai bentuk tugas-tugas untuk 

memperoleh informasi tentang apa dan sejauhmana 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 ketrampilan, kemampuan melaksanakan kinerja dan kemampuan 

melakukan suatu proses. 

 

Pelaksanaan penilaian kinerja laboratorium fisika yang salah satunya berupa 

kegiatan ujian praktikum harus dapat dilaksanakan secara efektif, karena adanya 

tuntutan dalam evaluasi hasil belajar yang memasukan aspek keterampilan siswa 

dalam melakukan percobaan-percobaan di laboratorium berupa nilai praktik. Hal 

ini bertolak dari prinsip penilaian kurikulum 2013 yang mengukur tiga 

ranah/aspek yaitu kognitif, psikomotorik dan afektif. Evaluasi hasil belajar yang 

menuntut dimasukannya penilaian keterampilan pada laporan hasil belajar siswa 

(Raport) 

 

Berdasarkan hasil obeservasi dan wawancara kepada guru di SMAN 1 Seputih 

Surabaya tentang instrumen penilaian keterampilan kinerja siswa di laboratorium, 

pada dasarnya guru sudah mempunyai panduan dalam membuat instrumen dari 

kemendikbud namun guru belum melakukan pengembangan, guru mengalami 

kesulitan dalam membuat instrumen kinerja, seperti membuat rubrik dan 
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penskoran hasal ini sejalan dengan penilitian (Susila, 2012)  yaitu terdapat 

beberapa sumber kendala yang dihadapi oleh para guru dalam menilai unjuk kerja 

siswa yaitu: pertama, pedoman penyekoran dalam instrumen tidak jelas sehingga 

sukar digunakan, kompenen-kompenen yang dinilai sulit untuk diamati, sehingga 

cenderung diabaikan; kedua, penilai (rater) umumnya hanya satu orang yaitu guru 

bidang studi, sedangkan kompenen-kompenen yang dinilai dan jumlah siswa yang 

dinilai cukup banyak, sehingga sulit untuk mendapat pembanding untuk dijadikan 

bahan pertimbangan mengambil keputusan; ketiga, kemungkinan ada 

kecendrungan untuk memberi nilai tinggi atau sebaliknya, hal ini diakibatkan oleh 

instrumen yang digunakan belum terstandar. 

 

Sejalan dengan hasil penyebaran angket analisis kebutuhan guru yang diberikan 

kepada empat guru fisika SMA menyatakan bahwasanya perlu dikembangkan 

instrumen penilaian kinerja ujian praktik fisika terstandar. 

 

Berdasarkan penjelasan dari uraian di atas, maka pengembangan instumen 

penilaian kinerja ujian praktik fisika yang terstandar untuk mengukur hasil belajar 

siswa sangat diperlukan. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian pengembangan ini dapat dikemukakan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik instrumen penilaian kinerja ujian praktik fisika 

terstandar untuk mengukur hasil belajar siswa? 

2. Bagaimana validitas instrumen penilaian kinerja ujian praktik fisika terstandar 

untuk mengukur hasil belajar siswa? 

3. Bagaimana kepraktisan instrumen penilaian kinerja ujian praktik fisika 

terstandar untuk mengukur hasil belajar siswa? 

4. Bagaimana keefektifan instrumen penilaian kinerja ujian praktik fisika 

terstandar untuk mengukur hasil belajar siswa? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Mengetahui karakteristik instrumen penilaian kinerja ujian praktik fisika 

terstandar untuk mengukur hasil belajar siswa. 

2. Mendeskripsikan validitas instrumen penilaian kinerja ujian praktik fisika  

terstandar untuk mengukur hasil belajar siswa. 

3. Mendeskripsikan kepraktisan instrumen penilaian kinerja ujian praktik fisika  

terstandar untuk mengukur hasil belajar siswa. 

4. Mendeskripsikan keefektifan instrumen penilaian kinerja ujian praktik fisika 

terstandar untuk mengukur hasil belajar siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian pengembangan ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Menghasilkan instrumen penilaian kinerja terstandar pada ujian praktik fisika 

untuk mengukur hasil belajar siswa. 

2. Bagi institusi terkait, yaitu (SMA Negeri 1 Seputih Surabaya), tersedia 

instrumen penilaian kinerja terstandar pada ujian praktik fisika untuk 

mengukur hasil belajar siswa yang dapat dijadikan sebagai salah rujukan dalam 

membuat instrumen penilaian kinerja lainnya. 

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

menilai aspek psikomotorik siswa pada saat ujian praktikum. 

4. Bagi siswa, dengan adanya instrumen penilaian ini diharapkan dapat 

bersungguh-sungguh dalam proses praktikum, sehingga dapat memahami 

materi yang disampaikan guru. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian atau batasan dalam penelitian pengembangan ini 

meliputi beberapa hal. 
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1. Pengembangan yang dimaksud adalah pembuatan produk, yakni 

pengembangan instrumen penilaian kinerja ujian praktik fisika terstandar untuk 

mengukur hasil belajar siswa. 

2. Instrumen penelitian yang dimaksud yaitu instrumen penilaian kinerja pada 

ujian praktikum fisika terstandar. 

3. Instrumen penilaian ini hanya untuk mengukur hasil belajar siswa pada aspek 

psikomotor. 

4. Validasi atau uji ahli pengembangan perangkat dilakukan oleh pakar yaitu 2 

dosen dan 1 orang guru berstrata S2. 

5. Uji coba produk penelitian pengembangan dilakukan pada subyek uji coba, 

yaitu empat guru fisika dan siswa SMAN 1 Seputih Surabaya. 

6. Materi dalam penelitian ini, yaitu materi hukum kekekalan momentum kelas 

X SMA.  

7. Instrumen penilaian kinerja ini memiliki 8 aspek penilaian yang diamati saat 

siswa melakukan ujian praktik, meliputi , Persiapan, pelaksanaan, pengukuran, 

pengamatan, analisis, penulisan laporan, penarikan kesimpulan, serta presentasi 

hasil  

8. Angket uji kesesuaian penilaian kinerja digunakan untuk mengetahui 

kelayakan aspek penskoran penilaian kinerja siswa dan kesesuaian 

9. Deskripsi kemudahan penilaian kinerja didapatkan dengan menggunakan 

angket uji kemudahan penilaian kinerja untuk mengukur keseluruhan aspek 

keterampilan siswa secara praktis. 

10. Deskripsi kemanfaatan penilaian kinerja didapatkan dengan menggunakan   

     angket uji kemanfaatan penilaian kinerja untuk mengukur seluruh aspek  

     kinerja siswa yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dan topik  

     pembelajaran secara objektif. 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A.  Penilaian Kinerja 

 

Menurut Herpiana dan Rosidin (2018) penilaian adalah proses mengumpulkan, 

menafsirkan, dan menggunakan bukti untuk membuat keputusan tentang prestasi 

siswa dalam pendidikan. penilaian diperlukan oleh seorang guru untuk 

mendapatkan sebuah informasi yang objektif, berkelanjutan dan menyeluruh 

tentang proses dan hasil belajar peserta didik, yang hasilnya dapat dipergunakan 

sebagai dasar untuk menentukan perlakuan selanjutnya. Artinya, penilaian tidak 

hanya untuk mencapai satu aspek saja, melainkan menyeluruh yaitu mencakup 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

 

Penilaian merupakan bagian yang tidak akan terpisahkan dalam suatu sistem 

pendidikan. Penilaian adalah aplikasi dari berbagai cara dan penggunaan 

alat/instrumen untuk mendapatkan sebuah informasi tentang hasil belajar peserta 

didik dalam mencapai kompetensi (Rosidin, 2017). 

 

Penilaian merupakan rangkaian proses kegiatan untuk memperoleh sebuah 

informasi dan bukti melalui mengukur, menganalisis, menafsirkan, dan 

menginterprestasi untuk mengetahui hasil belajar dalam ketercapaian kompetensi 

peserta didik. Penilaian yang dimaksudkan ialah untuk menilai tiga ranah 

kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Penilaian adalah kegiatan 

mengumpulkan informasi berupa fakta yang dilakukandisengaja, sistematis, dan 

berkelanjutan selain digunakan untuk menilai kompetensi siswa. Memberikan 

penilaian  umpan balik tentang kemajuan belajar siswa kepada siswa, orang tua, 

dan pendidik(Earl Rinehart & Giles,2011).  
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Dalam pembelajaran penilaian sangat dibutuhkan seorang pendidik untuk 

mengevaluasi hasil belajar dan mengetahui kebutuhan siswa. Kurniawati dan 

Sukardiyono, (2018) Penilaian membantu pendidik membuat keputusan tentang 

kebutuhan siswa, danpedoman rencana pembelajaran program. Penilaian 

merupakan bagian integral dari program pembelajaran. Pendidik memperhatikan 

fakta belajar dari aktivitas sehari-hari yang telah dilakukan oleh siswa. 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Penilaian hasil 

belajar oleh guru bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan 

belajar, dan perbaikan hasil belajar siswa secara berkesinambungan. Penilaian 

hasil belajar siswa pada tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah 

meliputi aspek: afektif, kognitif, dan psikomotor.Ketiga aspek tersebut sesuai 

dengan perangkat penilaian otentik yaitu penilaian yang menekankan pada 

penilaian belajar siswa di dapat dari tiga ranah pembelajaran, yaitu ranah afektif, 

kognitif, dan psikomotor. Kegiatan praktikum dalam pembelajaran fisika 

memungkinkan diterapkannya jenis asesmen otentik, yaitu assessment kinerja 

(performance assessment). 

 

 Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat dikatakan bahwa penilaian sangat 

penting dalam suatu  pembelajaran. Penilaian membantu guru untuk mendapatkan 

informasi dan bukti untuk membuat keputusan terkait  prestasi siswa dalam proses 

pendidikan. Penilaian di dapat dari tiga ranah pembelajaran, yaitu ranah afektif, 

kognitif, dan psikomotor. Kegiatan ujian praktik dalam pembelajaran fisika 

memungkinkan diterapkannya jenis asesmen otentik, yaitu penilaian kinerja. 

 

Penilaian kinerja dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam 

melakukan sesuatu untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami 

sebuah materi pembelajaran. Menurut Irwansyah, (2018) Penilaian kinerja 

(performance assessment) adalah suatu prosedur yang menggunakan berbagai 

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

yang telah dipelajari siswa. Penilaian kinerja cocok digunakan untuk menilai 
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ketercapaian kompetensi yang menuntut siswa melakukan suatu tugas tertentu 

seperti kegiatan praktikum. Dengan kegiatan praktikum siswa mempunyai 

kesempatan untuk dapat mengikuti proses, mengamati suatu objek, menganalisis, 

membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri tentang suatu objek, keadaan atau 

sesuatu hal (Karviyani, 2015). 

 

Penilaian kinerja merupakan penilaian terhadap aspek keterampilan yang 

dilakukan  pada tahap eksperimen yaitu, ketika peserta didik melakukan 

percobaan  dengan mengacu pada lembar observasi hasil kinerja berupa daftar 

ceklis yang merujuk pada pembelajaran berbasis aktivitas peserta didik. Rosidin 

(2016), penilaian kinerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati 

kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan 

untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan 

tugas tertentu seperti praktik di laboratorium. Cara penilaian ini dianggap lebih 

otentik dari pada tes tertulis karena apa yang dinilai lebih mencerminkan 

kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Conn et al (2020) Penilaian kinerja 

memungkinkan siswa untuk menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan 

persepsi mereka melalui kegiatan seperti menulis portofolio, presentasi lisan, dan 

proyek. E Susilaningsih dkk (2018) Penilaian keterampilan laboratorium pada 

umumnya belum memiliki pedoman khusus dalam penilaian,sedangkan penilaian 

individu siswa selama pertunjukan dan keterampilan dalam melakukan 

laboratorium masih belum diamati dan diukur dengan baik. Penilaian alternatif 

yang dapat digunakan untuk mengukur keterampilan laboratorium siswa adalah 

menggunakan penilaian kinerja 

 

Penilaian kinerja menuntut peserta didik membuat sebuah produk atau 

mendemonstrasikan sebuah proses, dengan demikian penilaian kinerja menuntut 

peserta didik untuk melakukan kegiatan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. 

VanTassel-Baska (2014) penilaian berbasis kinerja mewakili pendekatan yang 

sangat diperlukan untuk menilai belajar siswa. Tugas kinerja yang memungkinkan 

peserta didik untuk mengungkapkan intelektual mereka yang cukup besar. Melalui 



 
 

10 
 

tugas kinerja, guru memperoleh wawasan tentang tingkat kemampuan siswa yang 

sebenarnya dalam aspek pengetahuan. 

 

Penilaian kinerja dilakukan dengan mengamati peserta didik saat melakukan 

aktivitas atau menciptakan suatu hasil/produk dari tugas kinerja yang diberikan. 

Mardapi  (2014) menyatakan bahwa penilaian kinerja kadang-kadang disebut 

sebagai penilaian bermakna atau penilaian otentik. Teknik ini sangat cocok 

digunakan untuk menilai ketercapaian belajar (kompetensi) yang menuntut peserta 

didik untuk melakukan tugas/gerak (psikomotor). Dalam penilaian unjuk kerja 

diperlukan instrumen berupa lembar pengamatan atau lembar observasi. Penilaian 

unjuk kerja digunakan untuk mengukur keterampilan siswa melakukan kinerja 

tertentu. Contoh kinerja yang dapat diamati dalam ujian praktik antara lain: 

kemampuan merangkai alat, keterampilan membuat alat praktikum, kemampuan 

menjalankan alat praktikum, kemampuan menguasai materi pembelajaran setiap 

pertemuan (tatap muka) dan lain sebagainya. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang penilaian kinerja yang dikemukakan di 

atas. sehingga penilaian kinerja sangat cocok untuk kegiatan ujian parktikum 

disekolah karena penilaian ini dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik 

untuk menilai pengetahuan dan keterampilan peserta didik sehinnga guru 

mengetahui kemampuan siswa yang sebenarnya. 

 
 

B. Penilaian Hasil Belajar Ranah Keterampilan 

 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah mengalami 

proses belajar. Sudjana (2008:5) menyatakan bahwa hasil belajar ialah perubahan 

tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup bidang 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. (Mafudiansyah et al., 2020)penilaian hasil 

belajar psikomotorik peserta didik dilakukan pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung yaitu pada waktu peserta didik melakukan kegiatan praktikum. 

Adapun indikator atau aspek psikomotorik yang diamati dalam penelitian ini 
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adalah meniru (perception), menyusun (manipulating),mengamati, 

mempraktekkan (precision), dan mengembangkan (articulation).   

 

Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan (skill) atau  

kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. 

Psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang  pencapaiannnya melalui 

keterampilan (skill) sebagai hasil dari ketercapaian pengetahuan. Kompetensi 

keterampilan ini sebagai implikasi dari tercapainya kompetensi pengetahuan dari 

peserta didik. Hasil belajar psikomotor tampak dalam bentuk keterampilan (skill) 

dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar psikomotor sebenarnya 

merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif.  

 

Kemampuan peserta didik dalam ranah psikomotor menyangkut kemampuan 

melakukan gerak refleks, gerakan dasar, gerakan persepsi, gerakan kemampuan 

fisik, gerakan terampil, gerakan indah dan kreatif. Kemampuan gerakan refleks 

artinya respon terhadap stimulus tanpa sadar. Kemampuan melakukan gerakan 

persepsi artinya gerakan yang lebih halus dibanding gerak reflek dan dasar.  

Kemampuan melakukan gerakan terampil, gerakan yang dapat mengontrol 

berbagai tingkat gerakan, gerakan yang sulit, rumit, kompleks dengan tangkas dan  

cekatan. Kemampuan melakukan gerakan indah dan kreatif artinya gerakan untuk 

mengomunikasikan perasaan, gerakan terampil yang efisien dan indah, 

(Kunandar, 2013: 249-250). 

 

Penilaian keterampilan adalah penilaian yang digunakan untuk mengukur 

pencapaian kompetensi peserta didik terhadap kompetensi dasar pada KI-4. 

Penilaianketerampilan menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu 

kompetensi tertentu. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

pengetahuan (KD pada KI-3) yang sudah dikuasai peserta didik dapat digunakan 

untuk mengenal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sesungguhnya (real 

life). 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 
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meliputi keterampilan dalam proses pengamatan, pengajuan hipotesis, 

penggunaan alat dan bahan secara benar, analisis data dengan benar, 

mengkomunikasikan hasil pengamatan dan menyusun laporan (Susila, 2012). 

Penilaian keterampilan adalah penilaian yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas 

tertentu di dalam berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian 

kompetensi (Rosidin, 2017). Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan 

berbagai teknik, antara lain penilaian kinerja , penilaian proyek, dan penilaian 

portofolio. Teknik penilaian keterampilan yang digunakan dapat dipilih 

sesuaidengan karakteristik KD pada KI-4. 

 

Teknik penilaian keterampilan dapat digambarkan pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Teknik Penilaian Keterampilan  

(sumber: Rosidin, 2017) 
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C.  Teknik Penilaian Kinerja 

 

 

Pengamatan kinerja perlu dilakukan dalam berbagai konteks untuk menetapkan 

tingkat pencapaian kemampuan tertentu. Menilai kemampuan peserta didik, 

misalnya perlu dilakukan pengamatan atau observasi yang beragam. Demikian 

gambaran peserta didik akan lebih utuh, untuk mengamati unjuk kerja peserta 

didik dapat menggunakan alat atau instrumen berikut: 

 

a. Daftar Cek  

 

Penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek (ya-tidak). 

Pada penilaian unjuk kerja yang menggunakan daftar cek, peserta didik mendapat 

nilai apabila kriteria penguasaan kemampuan tertentu dapat diamati oleh penilai. 

Jika tidak dapat diamati, peserta didik tidak memperoleh nilai. Kelemahan cara ini 

adalah penilai hanya mempunyai dua pilihan mutlak, misalnya benar-salah, dapat 

diamati-tidak dapat diamati ( Sukardjo, 2009) 

  

Performance assessment dapat juga dilakukan menggunakan check list (daftar 

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

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

dengan hasil pengamatannya ( Sukardjo, 2009) 

 

Zainul, (2001) 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 

komponennya 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. Menurut Sukardjo, (2009) contoh suatu pedoman 

observasi pelaksanaan eksperimen atau investigasi Fisika (kompetensi psikomotor) di 

tunjukkan pada tabel 1 
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Tabel 1 Contoh Pedoman Observasi dalam Eksperimen Fisika 

Judul eksperimen.................................... 

Nama peserta didik................................. 

No Aspek-aspek yang diamati 
Skala Nilai 

Skor 
1 2 3 4 5 

1 Cara menyipkan alat  √    4 

2 Cara memasang alat  √    4 

3 Cara menyiapkan bahan  √     5 

4 Cara melakukan pengukuran  √    4 

5 Ketepatan membaca hasil 

pengukuran 

 √    4 

6 Kebenaran perhitungan √     5 

 Skor Total      26 

 

Performance assessment dapat juga dilakukan menggunakan check list (daftar 

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

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

dengan hasil pengamatannya. 

 

2. Rating Scale 

 

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

untuk penilaian kinerja, yaitu rating scale. Rating scale menyajikan gejala-gejala 

yang akan diobservasi disusun dalam tingkatan-tingkatan yang telah ditentukan. 

Rating scale tidak hanya menilai secara mutlak ada atau tidaknya variabel tertentu 

tetapi, lebih jauh dapat dinilai bagaimana intensitas gejalanya (Sukardjo: 2009). 

 

Zainul (2001) mengungkapkan bahwa  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. Sukardjo (2009) memberikan contoh rating scale 

tentang partisipasi peserta didik dalam mata pelajaran Fisika (kompetensi afektif) 

dapat dilihat pada tabel 2.3. 
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Tabel 2 Tabel Contoh Rating Scale Partisipasi Peserta Didik dalam Mata 

Pelajaran Fisika 

 

Rating scale terdiri atas 2 bagian, yaitu (1) pernyataan tentang keberadaan atau 

kualitas keberadaan suatu unsur atau karakteristik, (2) petunjuk penilaian tentang 

pernyataan tersebut. Rating scale memiliki format yang sederhana, guru juga 

dapat mengembangkan instrumen untuk performance assessment dengan kriteria 

berupa rubrik yang lengkap (Sukardjo: 2009). Penggunaan rubrik relatif menyita 

waktu, akan tetapi dengan rubrik yang lengkap guru dapat mengungkap profil 

performance peserta didik. 

 

D. Rubrik 
 

 

Dasar hukum Standar Penilaian Pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan RI No. 23 Tahun 2016 bahwa Standar Penilaian Pendidikan 

adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, 

dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar 

dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah. 

 

Menurut Mondolang ( 2015) standar diperlukan dalam penilaian kinerja untuk 

mengidentifikasikan secara jelas apa yang seharusnya siswa ketahui dan apa yang 

seharusnya siswa dapat lakukan. Standar tersebut dikenal dengan istilah rubrik. 

Rubrik dapat dinyatakan sebagai panduan pemberian skor yang menunjukkan 
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sejumlah kriteria performance pada proses atau hasil yang diharapkan. Rubrik 

terdiri atas gradasi mutu kinerja siswa mulai dari kinerja yang paling buruk hingga 

kinerja yang paling baik disertai skor untuk setiap gradasi mutu tersebut. Dengan 

mengacu pada rubrik inilah guru memberikan nilai terhadap kinerja siswa.Selain 

dari rubrik, penilaian kinerja terdiri atas komponen lainnya yaitu task (tugas-

tugas). Task merupakan perangkat tugas yang menuntut siswa untuk menunjukkan 

suatu kinerja tertentu. Seperti yang digunakan dalam pendidikan, rubrik 

menggambarkan level kinerja dan memberikan informasi kepada guru, orang tua 

dan orang lain yang tertarik pada apa siswa tahu dan mampu melakukannya 

(Dawson, 2017). Ada dua elemen dasar rubrik - kriteria evaluasi yang akan dinilai 

dan standar kinerja (rubrik). Kriteria evaluasi berfungsi sebagai identifikasi 

dimensi minat yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai seberapa baik 

kinerja tentang hasil tertentu (Dickinson & Adams, 2017). 

 

O'Donovan dkk (2004) menyatakan betapa pentingnya pemahaman siswa tentang 

kriteria dalam standar penilaian dalam pembelajaran. Ketercapaian hasil belajar 

siswa seharusnya diukur berdasarkan 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotor, setiap ranah diukur dengan menggunakan instrumen dan rubrik 

penilaian yang sesuai.Wati & Novianti (2016) menyatakan Rubrik merupakan 

paduan asesmen yang menggambarkan kriteria penilaian yang digunakan pendidik 

dalam menilai atau memberi tingkatan hasil pekerjaan siswa.Vasileiadou dan 

Karadimitriou (2021) menyatakan Rubrik adalah cara yang efektif bagi guruuntuk 

memberikan kriteria penilaian kepada siswanya, serta beberapa contoh yang 

mereka lalui memiliki kesempatan untuk terlebih dahulu memahami dan 

kemudian menerapkannya. 

 

Pengembangan instrumen sangat berkaitan dengan bagaimana membuat rubrik 

penilaian. Rubrik adalah mekanisme penilaian ilustratif yang dapat dirumuskan 

oleh guru, siswa, atau evaluator lainnya(Panadero dan Jonsson, 2013). Hal 

tersebut dapat mempengaruhi hasil yang akan diperoleh jika produk berupa 

instrumen penilaian hasil pengembangan berhasil diimplementasikan. Rubrik 

penilaian yang valid dan terstandar dengan baik dapat memberikan pemahaman 
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yang lebih baik juga kepada siswa tentang apa yang akan dinilai jika diterapkan di 

dalam kelas dan dapat memberikan hasil yang lebih baik dari proses 

pembelajaran. Rubrik penilaian yang dibuat dengan menetapkan standar yang 

baik, memuat unsur-unsur esensial dari aspek yang akan dinilai. 

 

Jika rubrik yang dibuat sudah memenuhi standar yang baik maka dapat menjadi 

organisator dalam pembelajaran dan akan memotivasi siswa untuk menunjukkan 

kinerja maksimalnya dalam mengikuti proses pembelajaran. Rubrik penilaian 

dapat memberikan siswa target kemampuan yang jelas yang dapat ditunjukkan. 

Rubrik yaitu seperangkat ekspektasi dan kriteria yang jelas digunakan untuk 

membantu guru dan siswa fokus pada apa yang dinilai dalam subjek, topik, atau 

kegiatan.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat dikatakan rubrik adalah sebuah 

panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan guru dalam 

menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja siswa. Rubrik penilaian perlu 

memuat daftar karakteristik atau aspek pengamatan yang perlu ditunjukkan dalam 

suatu kinerja siswa disertai dengan panduan untukmengevaluasi masing-masing 

karakteristik tersebut. 

 

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

(2001), rubrik holistik menuntut guru untuk memberikan skor untuk keseluruhan 

proses atau produk secara utuh tanpa menilai bagian komponen secara terpisah. 

Pada sisi yang berlawanan, yaitu rubrik analitik. Moskal (2000) dan Nitko (2001) 

mengungkapkan bahwa pada sebuah rubrik analitik, guru memberikan skor secara 

terpisah, pertama guru memberikan skor pada produk atau kinerja individu, 

kemudian merangkum nilai individu untuk memperoleh skor total. Mertler (2001) 

menambahkan bahwa rubrik holistik pada dasarnya menuntut guru untuk menilai 

dan memberikan skor atas produk atau kinerja siswa hanya sekali dari apa yang 

berhasil dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran. 

Contoh rubrik holistik dan analitik dijelaskan oleh Zainul (2001) tercantum di 

dalam Tabel 1 dan Tabel 2. 
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Tabel 1. Contoh Rubrik Holistik 

 

 
Template For Holistic Rubrics 

Skor Uraian 

5 
Memperlihatkan pemahaman yang lengkap tentang permasalahan. Semua 

persyaratan tentang tugas terdapat dalam jawaban. 

4 
Memperlihatkan cukup pemahaman tentang permasalahan. Semua persyaratan 

tentang tugas terdapat dalam jawaban 

3 
Memperlihatkan hanya sebagian pemahaman tentang permasalahan. Kebanyakan 

persyaratan tentang tugas terdapat dalam jawaban. 

2 
Memperlihatkan sedikit pemahaman tentang permasalahan. banyak persyaratan tugas 

yang tidak ada. 

1 Memperlihatkan tidak ada pemahaman tentang permasalahan 

0 Tidak ada jawaban/ tidak ada usaha. 

 

 

Tabel 2. Contoh Rubrik Analitik 

 

 
Template For Analytic Rubrics 

Kriteria 
Tahap Awal 

1 

Pengembangan 

2 

Terselesaikan 

3 

Patut Diconcoh 

4 

1 Uraian 

menggambarkan  

tahap awal 

penampilan 

Uraian gerakan 

kearah tingkat 

penguasaan 

penampilan 

Uraian 

menggambarkan 

pencapaian tingkat 

penguasaan 

penampilan 

Uraian 

menggambarkan 

tingkat 

penampilan 

tertinggi 

2 Uraian 

menggambarkan 

tahap awal 

penampilan 

Uraian gerakan 

kearah tingkat 

penguasaan 

penampilan 

Uraian 

menggambarkan 

pencapaian tingkat 

penguasaan 

penampilan 

Uraian 

menggambarkan 

tingkat 

penampilan 

tertinggi 

3 Uraian 

menggambarkan  

tahap awal 

penampilan 

Uraian gerakan 

kearah tingkat 

penguasaan 

penampilan 

Uraian 

menggambarkan 

pencapaian tingkat 

penguasaan 

penampilan 

Uraian 

menggambarkan 

tingkat 

penampilan 

tertinggi 

4 Uraian 

menggambarkan  

tahap awal 

penampilan 

Uraian gerakan 

kearah tingkat 

penguasaan 

penampilan 

Uraian 

menggambarkan 

pencapaian tingkat 

penguasaan 

penampilan 

Uraian 

menggambarkan 

tingkat 

penampilan 

tertinggi 

 

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2, dapat dikatakan pada rubrik holistik penskoran 

dilakukan terhadap proses keseluruhan atau kesatuan produk tanpa menilai bagian 

komponen secara terpisah. Pada rubrik analitik penskoran mula-mula dilakukan 

atas bagian-bagian individual produk atau penampilan secara terpisah, kemudian 

dijumlahkan skor individual itu untuk memperoleh skor total. Rubrik penilaian 

sangat berhubungan erat dengan instrumen penilaian. Instrumen penilaian adalah 
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alat yang digunakan untuk memberikan skor dan mengevaluasi dari apa yang 

telah ditunjukkan oleh siswa sebelum, selama, dan sesudah pembelajaran 

berlangsung. 

 

Instrumen penilaian untuk masing-masing tipe rubrik pasti berbeda. Untuk rubrik 

analitik, instrumen penilaiannya lebih detail dibandingkan rubrik holistik namun 

instrumen penilaian untuk rubrik holistik lebih praktis untuk digunakan. Jenis 

instrumen penilaian atau tipe dari asesmen yang menggunakan rubrik holistik 

adalah check list, simple rating scale, holistic rating scale, dan task specific. 

Untuk rubrik analitik, jenis instrumen penilaian terdiri dari detailed rating 

scale,combination rubrics, dan total points. 

 

Pengembangan rubrik penilaian memiliki langkah-langkah pengembangan untuk 

menghasilkan sebuah rubrik penilaian yang valid dan dapat diterapkan dalam 

pembelajaran. Sebelum mendesain rubrik penilaian yang spesifik, perlu ditetapkan 

terlebih dahulu apakah penampilan atau produk itu akan diskor secara holistik 

atau analitik. Menggunakan rubrik apapun, perlu diidentifikasi dan dirumuskan 

kriteria penampilan spesifik dan indikator yang dapat diamati sebagai langkah 

awal pengembangan. 

 

Menggunakan rubrik apapun, perlu diidentifikasi dan dirumuskan kriteria 

penampilan spesifik dan indikator yang dapat diamati sebagai langkah awal 

pengembangan. Langkah-langkah perancangan rubrik penilaian yaitu: (1) tujuan 

instruksional; (2) mengidentifikasi indikator yang akan diamati; (3) 

mendiskusikan karakteristik yang menyertai setiap atribut; (4) menuliskan 

deskripsi narasi lengkap untuk rubrik holistik dan analitik; (5) melengkapi rubrik 

holistik dengan deskripsi untuk semua tingkatan. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, setiap perancangan rubrik penilaian harus melalui 

beberapa tahapan atau langkah yang memang sesuai dengan prosedur yang ada 

agar rubrik penskoran yang dirancang bersifat valid dan dapat diterapkan. 

Langkah-langkah perancangan rubrik penskoran hanya sebagai panduan agar 
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rubrik yang dihasilkan bersifat valid dan layak, namun untuk keberhasilan 

perancangan ditentukan oleh kesesuaian antara tujuan yang diinginkan dengan 

rubrik penskoran yang dikembangkan. 

 

E. Penelitian yang Relevan 

 

 
Tabel 3. Tabel Penelitian Yang Relevan 

No Peneliti 
Judul 

penelitian 
Hasil Penelitian 

Rencana 

Pengembanga

n 

1 Oki sukmawa  

Undang rosidin  

Feriansya 

sesunan 

P-issn: 2337-

5973 

E-issn: 2442-

4838 

Vol. Vii. No. 1. 

Maret 2019 

Jurnal 

pendidikan 

fisika 

universitas 

muhamadiyah 

metro 

Pengembanga

n instrumen 

asesmen 

kinerja 

(performance 

assessment) 

praktikum 

pada 

Mata pelajaran 

fisika di sma 

Menghasilkan produk instrumen 

untuk penilaian kinerja mata 

pelajaran praktis fisika di 

sekolah menengah atas serta 

menggambarkan kesesuaian 

instrumen dalam hal konstruksi, 

substansi, dan bahasa / budaya. 

Mengembangkan desain 

menggunakan metode Research 

and Devolepment 

Mengembangk

an produk 

instrumen 

untuk penilaian 

kinerja mata 

pelajaran 

praktis fisika di 

sekolah 

menengah atas 

serta 

menggambarka

n kesesuaian 

instrumen 

2 Vina Serevina, 

MM, Aris 

Santoso, Cecep 

Rahmat 

 

 Vol.5 No.2 

Oktober 2018 

Jurnal Riset dan 

Kajian 

Pendidikan 

Fisika 

Pengembanga

n instrumen 

penilaian 

kinerja peserta 

didik berbasis 

pendekatan 

saintifik pada 

praktikum 

pengukuran 

kelas X SMA 

Menghasilkan produk instrumen 

penilaian kinerja berbasis 

pendekatan saintifik pada materi 

pengukuran kelas X SMA untuk 

mengukur kinerja yang valid 

dan reliabel. 

Mengembangk

an instrumen 

penilaian 

kinerja berbasis 

pendekatan 

saintifik pada 

materi 

pengukuran 

kelas X SMA 

untuk 

mengukur 

kinerja yang 

valid dan 

reliabel 

3 Supahar, 

Zuhdan Kun 

PrasetyoVolume 

19, No 1, Juni 

2015 (96-

108)Jurnal 

Penelitian dan 

Evaluasi 

Pendidikan 

Pengembanga

n instrumen 

penilaian 

kinerja 

kemampuan 

inkuiri 

Peserta didik 

pada mata 

pelajaran 

fisika sma 

Dihasilkan instrumen yang 

dikembangkan dapat digunakan 

untuk mengukur kemampuan 

inkuiri mata pelajaran fisika 

siswa SMA. Hasil pengukuran 

menunjukkan 

bahwa kemampuan inkuiri 

peserta didik pada mata 

pelajaran fisika SMA di DIY 

berada di atas 

Mengembangk

an instrumen 

penilaian ujian 

praktikum 

fisika untuk 

mengukur 

kemampuan 

proses sains 

dan hasil 

belajar 

     

https://doaj.org/toc/2355-620X
https://doaj.org/toc/2355-620X
https://doaj.org/toc/2355-620X
https://doaj.org/toc/2355-620X
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No Peneliti 
Judul 

penelitian 
Hasil Penelitian 

Rencana 

Pengembanga

n 

4 E 

Susilaningsih*, 

K Khotimah, S 

Nurhayati 

Pengembanga

n instrumen 

penilaian 

kinerja 

berbasis 

pembelajaran 

kontekstual 

untuk 

mengukur 

keterampilan 

laboratorium 

siswa 

 

Hasil analisis data instrumen 

penilaian kinerja yang 

dikembangkan layak 

dilaksanakan dan hasil validasi 

62,5 dengan kategori sangat 

baik untuk lembar observasi 

keterampilan laboratorium dan 

seluruh komponen dengan 

kategori sangat baik.  

Prosedurnya adalah 

tahap awal penelitian dan tahap 

pengembangan. Tahapan 

pendahuluan dibagi menjadi 

dua, yaitu studi lapangan dan 

studi literatur. Tahapan 

pengembangan dibagi menjadi 

beberapa bagian, yaitu 1) 

pengembangan jenis instrumen, 

2) validasi oleh ahli, 3) terbatas 

uji coba skala besar, 4) uji coba 

skala besar dan 5) implementasi 

produk. Instrumen yang 

termasuk dalam kategori efektif 

karena 26 dari 29 siswa 

memiliki keterampilan 

laboratorium sangat tinggi dan 

tinggi keterampilan 

laboratorium. Instrumen 

penilaian kinerja penelitian 

sudah baku dan dapat digunakan 

untuk menilai keterampilan 

dasar laboratorium mahasiswa. 

1 
 

Mengembangk

an instrumen 

penilaian ujian 

praktikum 

fisika untuk 

mengukur 

kemampuan 

proses sains 

dan hasil 

belajar 

     

 

 

F. Perencanaan Produk 

 

Berikut adalah desain Perencanaan  produk instrumen penilaian kinerja ujian 

praktik fisika terstandar untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang akan 

dikembangkan dapat diringkas seperti gambar 2 berikut. 

 



 
 

22 
 

 

Gambar 2. Alur Pengembangan Penilaian Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

G. Kerangka Berpikir 

 

Dasar hukum Standar Penilaian Pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan RI No. 23 Tahun 2016 bahwa Standar Penilaian Pendidikan 

adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, 

dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar 

dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah.  

Salah satu penekanan dalam penilaian Kurikulum2013 adalah perubahan penilaian 

tradisional menuju penilaian otentik (authentic assessment). Authentic assessment 

adalah penilaian yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses 

maupun hasil dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan 

tuntutan kompetensi. Keberhasilan penilaian secara optimal dari proses belajar-

mengajar (pembelajaran) oleh siswa sangat dipengaruhi oleh faktor pendekatan 

pembelajaran dan instrumen penilaian yang digunakan. Keduanya saling 

berkaitan, di mana pemilihan pendekatan tertentu akan berpengaruh terhadap 
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instrumen penilaian yang akan digunakan. Artinya harus ada kesesuaian di antara 

keduanya untuk mewujudkan tujuan pembelajaran. 

Kurikulum 2013 juga menekankan pada penerapan pendekatan saintifik (scientific 

approach) dalam pembelajaran di mana siswa dapat mengeksplor kemampuannya 

secara mandiri melalui proses mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasikan, 

dan mengomunikasikan dengan sistem penilaiannya adalah authentic assessment. 

Authentic assessment yang harus diterapkan beriringan dengan penerapan 

scientific approach dalam pembelajaran harus mampu mengukur tiga aspek 

kompetensi siswa, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor. Salah satu jenis 

authentic assessment untuk mengukur aspek psikomotor siswa adalah 

performance assessment. Kaitannya dengan penerapan scientific approach, 

instrumen penilaian kinerja yang akan digunakan berarti harus memuat 

proses dalam scientific approach tersebut.  

 

Penilaian kinerja memerlukan pertimbangan-pertimbangan khusus. Pertama, 

langkah-langkah kinerja harus dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja 

yang nyata untuk suatu atau beberapa jenis kompetensi tertentu. Kedua, ketepatan 

dan kelengkapan aspek kinerja yang dinilai. Ketiga, kemampuan-kemampuan 

khusus yang diperlukan oleh peserta didik untuk menyelesaikan tugas-tugas 

pembelajaran. Keempat, fokus utama dari kinerja yang akan dinilai, khususnya 

indikator esensial yang akan diamati. Kelima, urutan dari kemampuan atau 

keterampilan peserta didik yang akan diamati.  

 

Dengan menggunakan perangkat instrumen penilaian kinerja guru dapat 

melibatkan siswa dalam aktivitas yang memerlukan demonstrasi keterampilan 

keterampilan tertentu dan atau menciptakan produk yang spesifik sehingga 

metodologi penilaian kinerja memungkinkan guru untuk menilai dampak 

pmdidikan yang kompleks yang tidak dapat diungkapkan melalui tes kertas dan 

pensil. Metodologi penilaian kinerja memungkinkan guru mengamati 

penampilan kinerja siswa atau menguji produk yang diciptakan dan tingkat 

kemahiran yang ditunjukkan. Apabila akan menggunakan penilaian kinerja, guru 

harus mempertimbangkan kualitas dan kondisi dalam kelas. Assesmen merupakan 
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bagian yang terinegrasi di dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru 

merupakan penentu utama dalam menentukan sifat, fokus dan kriteria 

kinerja yang diinginkan. 

 

Dalam pembelajaran yang menggunakaan pendekatan saintifik dapat 

mengembangkan keterampilan dasar dan keterampilan terpadu. Keterampilan 

dasar meliputi keterampilan mengobservasi, mengklasifikasi, berkomunikasi, 

melakukan pengukuran metrik, memprediksi, menyimpulkan dan menafsirkan. 

Keterampilan terpadu mencakup mengidentifikasi variabel, menentukan variabel 

operasional, menyusun hipotesis merancang prosedur dan melaksanakan 

eksperimen untuk pengumpulan data, menganalisis data menyajikan hasil 

eksperimen dalam bentuk tabel/grafik, serta membahas, menyimpulkan, dan 

mengomunkasikan secara tertulis. 

 

Instrumen performance assessment pada subtopik Momentum dan Impuls dapat 

menjadi tambahan pengetahuan untuk guru atau para pendidik dalam menyusun 

instrumen performance assessment yang disesuaikan dengan konten atau materi 

yang akan dibelajarkan. Jika guru bersedia menyusun instrumen performance 

assessment dalam bentuk lain, tentu akan meningkatkan keterampilan 

mengembangkan instrumen penilaian kinerja, keterampilan menggunakan 

instrumen, danketerampilan menilai dengan menggunakan instrumen yang sudah 

dirancang. Dengan begitu, guru tidak akan mengalami kesulitan yang berarti 

dalam merekapitulasi nilai hasil belajar siswa pada proses pembelajaran. 
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Gambar 3 Kerangka pemikiran pada penelitian pengembangan 

dan penerapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Ideal 

Dasar hukum Standar Penilaian Pendidikan 

adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI No. 23 Tahun 2016 bahwa 

Standar Penilaian Pendidikan adalah 

kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, 

prinsip, mekanisme, prosedur, dan 

instrumen penilaian hasil belajar peserta 

didik yang digunakan sebagai dasar dalam 

penilaian hasil belajar peserta didik pada 

pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah. 

Dalam ujian praktikum tentu perlu adanya 

sebuah penilaian yang dilakukan oleh guru. 

penilaian ini dilakukan untuk mengukur 

seberapa jauh penguasaan siswa terhadap 

materi yang dipelajari dan digunakan untuk 

mengevaluasi hasil belajar siswa.  

 

Kondisi nyata 

Berdasarkan hasil observasi dan angket 

Guru kurang memaksimalkan penilaian 

aspek keterampilan, penggunakan 

laboratorium sebagai pelaksanaan ujian 

praktikum jarang dilakukan, instrumen 

penilaian yang digunakan cendrung 

menggunakan instrumen yang sudah ada 

dari buku, LKS atau sumber lain yang 

kurang lengkap mulai kisi-kisi, rubrik 

sampai prosedur penskoran. Serta belum 

diketahui tingkat kevalidan, kepraktisan 

serta keefektifan instrumen sehingga 

standar instrumen masih diragukan untuk 

mngukur hasil belajar siswa 

Perlu dikembangkannya instrumen 

penilaian kinerja ujian praktik fisika 

terstandar. 

Langkah-langkah Pengembangan penilaian 

kinerja. 

(1) analisis penelitian, analisis kebutuhan 

dan pembuktian konsep;  

(2) perencanaan produk dan desain;  

(3) pengembangan produk awal;  

(4) uji lapangan awal;  

(5) revisi produk;  

(6) uji lapangan besar 

 (7) revisi produk akhir 

Standar yang dipenuhi meliputi prosedur 

pelaksanaan, penilaian objektif dan 

penggunaan norma yang reprensentatif. 

Mengukur Hasil Belajar Siswa 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 1 Seputih Surabaya Penelitian ini 

dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2020/2021. 

 

 
B. Subjek Penelitian  

 
 

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

coba. Subjek penelitian dalam pengembangan ini adalah instrumen penilaian 

kinerja ujian praktik fisika terstandar untuk mengukur hasil belajar siswa. Subjek 

uji coba dalam penelitian ini terdiri dari empat kelompok. Kelompok pertama 

adalah subjek untuk melakukan analisis kebutuhan yang terdiri dari siswa dan 

guru. Kelompok kedua adalah subjek untuk melakukan uji validitas terhadap 

produk yang telah dikembangkan yaitu praktisi ahli. Kelompok ketiga adalah 

subjek uji coba untuk mengetahui kepraktisan produk yaitu Guru dan Siswa. 

Kelompok keempat adalah subjek uji coba keefektifan produk yaitu Siswa kelas X 

SMAN 1 Seputih Surabaya 

 
C. Metode Penelitian  

 
Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan instrumen penilaian kinerja ujian 

praktik fisika terstandar untuk mengukur hasil belajar siswa menggunakan metode 

penelitian dan pengembangan (research and development). Metode penelitian dan 
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pengembangan digunakan untuk menghasilkan sebuah produk dan menguji 

keefektifan produk. 

 

Pada metode penelitian dan pengembangan terdapat beberapa jenis model, salah 

satunya adalah model pengembangan Borg & Gall (2003) dengan langkah-

langkah, yaitu: (1) analisis penelitian, analisis kebutuhan dan pembuktian konsep; 

(2) perencanaan produk dan desain; (3) pengembangan produk awal; (4) uji 

lapangan awal; (5) revisi produk; (6) uji lapangan besar (7) revisi produk akhir 

Langkah revisi produk operasional, dan revisi produk akhir dan desiminasi serta 

uji lapangan operasional pada model Borg & Gall tidak dilaksanakan karena 

waktu dan biaya sebagai keterbatasan penelitian. Model Borg & Gall dipilih 

karena langkah-langkah pengembangannya dibagi secara detail dan sesuai dengan 

rancangan penelitian untuk menghasilkan perangkat penilaian yang bermanfaat. 

Adapun produk yang dikembangkan pada penelitian ini adalah pengembangan 

instrumen penilaian kinerja ujian praktik fisika terstandar untuk mengukur hasil 

belajar siswa. Pada proses pengembangan akan diberlakukan uji ahli dan uji coba 

produk. Uji ahli dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan dari produk yang 

dihasilkan berdasarkan kesesuaian produk dilihat dari Substansi, Konstruksi dan 

Bahasa. Sedangkan uji coba produk dilakukan untuk memperoleh informasi 

mengenai kepraktisan dan keefektifan dari produk hasil pengembangan. Produk 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah instrumen penilaian kinerja 

 
D. Desain Pengembangan 

 
Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan instrumen penilaian kinerja ujian 

praktik fisika terstandar untuk mengukur hasil belajar siswa menggunakan metode 

penelitian dan pengembangan (research and development). Menurut Sugiyono 

(2015: 407), metode penelitian dan pengembangan digunakan untuk 

menghasilkan sebuah produk dan menguji keefektifan produk. Adapun produk 

yang dikembangkan pada penelitian ini adalah instrumen penilaian kinerja ujian 
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praktik fisika terstandar untuk mengukur hasil belajar siswa. Pada proses 

pengembangan akan diberlakukan uji ahli dan uji coba produk.  

Uji ahli dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan dari produk yang 

dihasilkan berdasarkan kesesuaian produk dilihat dari Substansi, Konstruksi dan 

Bahasa. Sedangkan uji coba produk dilakukan untuk memperoleh informasi 

mengenai kepraktisan dan keefektifan dari produk hasil pengembangan. Produk 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perangat penilaian berupa  instrumen 

penilaian kinerja, bentuk/ item instrumen kinerja berupa angket penilaian diri, 

rubrik penilaian kinerja memuat skor - skor beserta kriteria aspek yang dipenuhi 

siswa serta pedoman penskoran angket memuat rumus-rumus perhitungan untuk 

memperoleh nilai akhir atas hasil belajar siswa beserta predikat atau kualitasnya. 

 
E. Prosedur Pengembangan 

 

 

Metode yang digunakan pada penelitian pengembangan ini diadaptasi dari 

prosedur pengembangan menurut Borg and Gall (2003). Penelitian ini hanya 

menggunakan tujuh langkah pengembangan yakni dijelaskan sebagai berikut: 

 

1) Research and information colletion (Penelitian dan pengumpulan data) 

 

Pada tahap analisis penelitian dan analisis kebutuhan ini dimaksudkan untuk 

mengetahui segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menunjang 

pengembangan perangkat penilaian keterampilan yang akan dikembangkan. 

Selain itu untuk mengetahui bagaimana bentuk instrumen penilaian keterampilan 

yang ada di sekolah apakah sesuai dengan ketentuan kurikulum 2013 sehingga 

didapatkan perlu atau tidak pengembangan instrumen penilaian keterampilan pada 

pembelajaran. Potensi dan masalah yang dikemukakan dalam penelitian harus 

ditunjukkan dengan data empirik. 
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2) Planning (Perencanaan) 

 

Pada tahap II yaitu merencanakan bagaimana desain penilaian kinerja ujian 

praktik fisika terstandar untuk mengukur hasil belajar siswa yang akan 

dikembangkan. Berdasarkan hasil analisis potensi dan masalah yang telah 

dilakukan sebelumnya, maka tahap selanjutnya adalah pengembangan desain 

produk. Desain produk pada bagian muatan awal terdiri dari cover, kata 

pengantar, daftar isi, ringkasan, penggunaan dan rasional. Sedangkan pada bagian 

isi terdiri dari, kisi-kisi, item instrument, rubrik dan pedoman penskoran 

instrumen. Pada bagian muatan akhir terdiri dari rekapitulasi nilai akhir, 

rekomendasi dan daftar pustaka. 

 

3) Develop Preliminary form of product (Pengembangan produk awal) 

 

Tahap III yaitu mengembangkan produk awal berupa penilaian kinerja ujian 

praktik fisika terstandar untuk mengukur hasil belajar siswa dengan scientific 

approach . Ada 5 langkah yang digunakan dalam pengembangan produk awal ini, 

yakni 

1. Menganalisis konten atau materi pembelajaran Fisika yang digunakan dalam 

instrumen penilaian kinerja 

2. Menyusun tugas kinerja yang harus dilakukan peserta didik 

3. Menyusun skenario pembelajaran yang disusun memuat kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup 

4. Penyusunan spesifikasi instrumen penilaian kinerja yang dikembangkan, 

yaitu  instrumen penilaian kinerja yang berbasis scientific approach pada 

subtopik momentum dan impuls yang memuat tugas kinerja. 

5. Penulisan instrumen penilaian kinerja berbasis scientific approach diawali  

dengan penentuan tujuan pengukuran, kisi-kisi instrumen, bentuk dan format 

instrumen, dan panjang instrumen. 

6. Menentukan skala yang digunakan dalam instrumen penilaian kinerja 

7. Menentukan pedoman penskoran 
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a. Penyusunan Spesifikasi Instrumen 

 

Instrumen penilaian yang dikembangkan yaitu penilaian kinerja ujian praktik 

fisika terstandar untuk mengukur hasil belajar siswa. Instrumen memuat kisi-kisi, 

bentuk/ item instrumen kinerja, rubrik instrumen, dan pedoman penskoran untuk 

memperoleh nilai akhir hasil belajar siswa. Lembar penilaian kinerja pada 

instrumen memuat aspek pengamatan sesuai indikator keterampilan yang terdapat 

pada kisi-kisi. Rubrik instrumen memuat skor - skor beserta kriteria aspek yang 

ditampilkan oleh siswa. 

 

b. Penulisan instrumen 

 

Penulisan perangkat instrumen penilaian kinerja ujian praktik fisika terstandar 

diawali dengan penentuan tujuan pengukuran, kisi-kisi instrumen, rubrik, bentuk 

dan format instrumen. 

 

1) Tujuan Pengukuran 

 

Tujuan pengukuran dari instrumen yang telah dikembangkan adalah untuk 

mengukur hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa dapat dilihat pada proses kinerja 

siswa saat ujian praktik. 

  

2) Kisi-Kisi 

 

Kisi-kisi produk awal instrumen penilaian memuat indikator dari kemampuan 

yang akan diamati saat proses pembelajaran. Indikator yang ada di dalam kisi-kisi 

adalah indikator hasil belajar siswa. 
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3) Bentuk dan Format Instrumen 

 

Bentuk dan format instrumen penilaian kinerja adalah yang dilengkapi dengan 

rubriknya. Lembar penilaian kinerja memuat identitas siswa, KI dan KD yang 

digunakan dalam pembelajaran, aspek pengamatan, kolom skor, dan catatan guru. 

 

c. Menentukan skala 

 

Skala yang digunakan dalam instrumen penilaian kinerja adalah rating scale 

dengan empat alternatif skor. Skala ini disusun dalam bentuk aspek pengamatan 

dan diikuti oleh pilihan skor yang menunjukkan tingkatan aspek keterampilan 

yang berhasil ditunjukkan peserta didik. Pilihan skornya adalah 4, 3, 2, 1. Peneliti 

lebih memilih rating scale karena menyesuaikan dengan bentuk instrumen yang 

dikembangkan dan juga didukung oleh pendapat Zainul (2001: 4) bahwa rating 

scale dapat mendeskripsikan seperangkat pernyataan keterampilan yang diukur 

beserta kriteria pemenuhannya dimana hasil akhirnya dapat menunjukkan kualitas 

yang dimiliki. 

 

d. Menentukan pedoman penskoran 

 

Kriteria dari pilihan skor tidak bergantung pada aspek pengamatan karena 

keseluruhan aspek bersifat pernyataan positif. Skor 4 menunjukkan bahwa siswa 

“menampilkan 4 aspek yang muncul”, skor 3 menunjukkan 3 aspek yang 

muncul”, skor 2 “menunjukkan 2 aspek yang muncul”, dan skor 1 menunjukkan “ 

1 aspek yang muncul”. Kriteria dari setiap skor dijabarkan lagi ke dalam aspek 

yang dapat dipenuhi oleh siswa. 

 

4)  Preliminary Field Testing (Uji coba lapangan awal) 

 

Pada tahap IV dilakukan uji coba awal desain produk dalam skala terbatas yaitu 

uji validasi ahli. Uji ahli dilakukan untuk mengetahui ketidaksesuaian atau 
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kesalahan pada produk yang dibuat baik dari komponen konstruksi, komponen 

substansi, komponen tata bahasa. Data hasil validasi ahli dijadikan sebagai acuan 

untuk melakukan revisi terhadap produk I. Pada tahapan uji coba awal ini, peneliti 

menggunakan produk yang telah dikembangkan untuk mengetahui 

ketidaksesuaian  pada produk yang dikembangkan. Pada tahap IV dilakukan uji 

coba awal desain produk dalam skala terbatas yaitu uji validasi ahli. Validator 

yang dipilih peneliti adalah guru yang berstrata S2 yang ahli dalam bidang 

instrumen dan evaluasi pembelajaran atau yang sudah pernah mengembangkan 

instrumen penilaian. 

 

5) Main Product Revision (Revisi hasil uji coba) 

 

Berdasarkan validasi ahli, data yang telah didapatkan digunakan untuk mencari 

apakah masih ada ketidaksesuaian atau kesalahan pada produk, kemudian 

dilakukan revisi produk I sesuai dengan catatan dan saran perbaikan dari validasi 

ahli. Hasil revisi produk I disebut Produk II. 

 

6) Main Field Testing (Uji coba lapangan) 

 

a. Uji Kelompok Kecil 

 

Setelah produk II diperoleh, dilakukan uji lapangan besar. Uji ini ditujukan pada 

siswa kelas X MIPA di SMAN 1 Seputih Surabaya. Tujuan dari uji lapangan kecil 

ini yaitu untuk mengetahui kepraktisan dan keefektifan perangkat penilaian yang 

dikembangkan dengan melihat peningkatan hasil belajar siswa yang dilihat dari 

penilaian kinerja hasil pengembangan. 

 

Selain itu, untuk mengetahui respon peserta didik setelah mengggunakan 

perangkat penilaian kinerja dengan memberikan angket uji kepraktisan instrumen 

penilaian kinerja ujian praktik fisika terstandar untuk mengukur hasil belajar 

siswa. 
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Sebelum guru memberikan memulai pelajaran, guru memberikan Pre-test untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa. Setelah itu, guna mengetahui efektivitas 

produk penilaian pada tahap ini guru melakukan uji instrumen penilaian kinerja 

kepada siswa saat praktikum untuk mengetahui peningkatan nilai hasil belajar 

siswa. Setelah itu, menganalisis hasil uji lapangan besar untuk melihat kepraktisan 

produk dengan memberikan angket uji kepraktisan kepada guru dan siswa. 

Sedangkan untuk melihat keefektifan perangkat instrumen penilaian kinerja ujian 

praktik fisika terstandar untuk mengukur hasil belajar siswa dengan menganalisis 

hasil pretest dan posttest siswa. Kemudian melakukan revisi produk. 

 

Sehingga menghasilkan produk III yaitu produk akhir instrumen penilaian kinerja 

ujian praktik fisika terstandar untuk mengukur hasil belajar siswa 

 

b. Uji Kelompok Luas 

 

Setelah melalui tahap uji coba produk, langkah selanjutnya adalah melakukan uji 

coba pemakaian. Uji coba kelompok luas diberikan kepada guru dan siswa. Siswa 

yang menjadi uji coba kelompok luas adalah siswa kelas X SMA N 1 Seputih 

Surabaya yang berjumlah 90 siswa. Sedangkan guru yang menjadi subjek uji coba 

pemakaian adalah guru Fisika di SMA . 

 

Peneliti memperoleh empat guru fisika dari sekolah yang dijadikan subjek uji 

coba. Untuk subjek uji coba pemakaian produk, peneliti menetapkan kriteria guru 

yang akan menjadi subjek uji coba dalam memberikan pendapat mengenai 

perangkat penilaian hasil pengembangan yaitu jenjang pendidikan guru Fisika 

tersebut minimal S1 dengan latar belakang pendidikan Fisika, sekolah tempat 

guru mengajar sudah menerapkan Kurikulum 2013, guru sudah menerapkan 

Kurikulum 2013 dalam pembelajaran Fisika, dan guru tersebut sudah pernah 

mengikuti sosialisasi mengenai Kurikulum 2013 atau minimal sudah pernah 

mendapatkan bekal pengetahuan mengenai penerapan Kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran Fisika dari seorang yang ahli. 
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Uji coba pemakaian produk dilakukan seorang guru yang menggunakan instrumen 

penilaian kinerja ujian praktik fisika terstandar untuk mengukur hasil belajar 

siswa pada saat praktikum kemudian setelah menggunakan instrumen penilaian 

kinerja guru diminta untuk mengisi angket kesesuaian, kemudahan, dan 

kemanfaatan penggunaan instrumen tersebut. 

 

7)  Operational Product Revision (Penyempurnaan produk hasil) 

 

Revisi dilakukan untuk memperbaiki produk jika ada saran/perbaikan dari 

pengguna. 

 

Langkah-langkah penelitian Borg & Gall dapat terlihat dalam Gambar 4. 

 

Analisis  Penelitian, analisis kebutuhan dan pembuktian konsep 

 

 

       Gambar 4. Langkah-langkah pengembangan menurut Borg, & Gall (2003) 

 

 

Perencanaan Produk dan Desain 

Pembuatan produk Pembuatan instrumen uji validasi 

Uji Lapangan Awal 

 Validasi ahli oleh 2 orang dosen  Validasi produk oleh 1 orang guru  

Revisi Produk 

Perbaikan berdasarkan saran dan komentar pada uji tahap awal 

Uji Lapangan Kecil 
Dilakukan terhadap siswa kelas X MIPA Sample yang digunakan purposive sampling 

Uji Lapangan Luas 

Dilakukan terhadap guru dan siswa kelas X 

MIPA 

Sample yang digunakan purposive sampling 

Revisi Produk Akhir 

Perbaikan Produk 
Operasional 

Evaluasi Produk Akhir 
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F. Desain Uji Coba Produk  

 

 
Desain uji coba produk instrumen penilaian kinerja ujian praktik fisika terstandar 

untuk mengukur hasil belajar siswa menggunakan before and after without 

control design. Eksperimen dilakukan terhadap satu kelas yang sama dengan 

membandingkan nilai pretest dan posttest yaitu nilai hasil belajar sebelum dan 

sesudah pelasanaan ujian praktik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan 

perangkat penilaian kinerja ujian praktik fisika terstandar untuk mengukur hasil 

belajar siswa yang dikembangkan. Before and after without control design 

disajikan pada gambar berikut 5. 

 

Gambar 5. Before and after without control design 

 

 

Gambar 5. Before and After Witout Control Design 

Sumber: Kothari, 2004) 

 

 Keterangan: 

  X  : Skor penilaian sebelum melakukan tugas proyek 

          YV : Skor penilaian setelah melakukan tugas proyek 

 

 
G. Sumber Data 

 

 
Sumber data pada pengembangan ini berasal dari tahap pengumpulan data, tahap 

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

 

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

dan siswa mengenai pembelajaran yang mengacu pada scientific approach, 

jenis dan teknik yang diterapkan oleh guru untuk menilai hasil belajar siswa 

dalam aspek keterampilan, ketersediaan instrumen penilaian untuk mengukur 

Test Area:    Level of phenemenon     Treatment      level of  phenemenon 

                     Before treatment              Introduced   After treatment        

                     Treatment effect = (Y) – ( X)                 



 
 
 

 

36 

hasil belajar siswa, perancangan dan penggunaan instrumen penilaian untuk 

menilai hasil belajar, kesulitan guru dalam membuat dan menggunakan 

Instrumen penilaian kinerja ujian praktik fisika terstandar, dan kebutuhan untuk 

pengembangan Instrumen penilaian kinerja ujian praktik fisika terstandar untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

2.  Pada tahap validasi ahli, data diperoleh dari pengisian angket uji kesesuaian 

konstruksi, substansi, dan bahasa oleh subjek uji ahli.  

3.  Pada tahap uji coba produk dan uji coba pemakaian, data diperoleh dari 

pengisian angket uji kepraktisan oleh guru Fisika terhadap instrumen penilaian 

kinerja ujian praktik fisika terstandar untuk mengukur hasil belajar siswa, hasil 

pengembangan. Selain itu, pada uji coba pemakaian diperoleh dari pengisian 

angket oleh siswa untuk mengetahui respon siswa terhadap angket instrumen 

penilaian kinerja ujian praktik fisika terstandar untuk mengukur hasil belajar 

siswa hasil pengembangan dengan memberikan angket uji kepraktisan.  

 

 
H. Data dan Teknik Pengumpulan Data  

 

 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan angket. 

Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi seperangkat 

pertanyaan/ pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pada penelitian 

ini, pembagian angket dilakukan pada studi lapangan, tahap validasi desain, tahap 

uji coba produk, dan tahap uji coba pemakaian. Data yang dikumpulkan dan 

teknik pengumpulan datanya sebagai berikut  

 

1. Data hasil validasi ahli berupa penilaian terhadap perangkat penilaian yang        

dikembangkan. Teknik pengumpulan datanya menggunakan angket kelayakan. 

Pada tahap validasi, angket diberikan kepada uji ahli. 

2. Data hasil uji coba produk berupa penilaian terhadap kepraktisan perangkat 

penilaian yang dikembangkan. Teknik pengumpulan datanya menggunakan 
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angket kepraktisan. Pada tahap uji coba produk, angket diberikan kepada siswa 

yang dijadikan subjek uji coba oleh guru.  

3. Data hasil uji lapangan berupa penilaian terhadap keefektifan perangkat 

penilaian yang dikembangkan pada pembelajaran yang dilakukan oleh peserta 

didik di dalam kelas. Teknik pengumpulan datanya menggunakan Angket 

penilaian diri. Desain penelitian yang digunakan pada tahap ini menggunakan 

desain penelitian One-Group Pretest - postest Design untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah guru melakukan ujian 

praktik. 

4. Data hasil uji lapangan berupa respon pendidik setelah menerapkan Instrumen 

penilaian kinerja ujian praktik fisika terstandar untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. . Teknik pengumpulan datanya menggunakan angket kepraktisan 

seperti pada poin 2.  

 
I. Instrumen Penelitian  

 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket analisis kebutuhan, 

angket uji kesesuaian konstruksi, substansi, dan bahasa serta angket untuk 

kepraktisan penggunaan produk yang dikembangkan. Adapun penjelasannya 

sebagai berikut. 

 

1.  Angket Analisis Kebutuhan  

Angket analisis kebutuhan dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

informasi mengenai perangkat penilaian keterampilan yang digunakan di 

SMAN 1 Seputih Surabaya. Angket analisis kebutuhan ini juga digunakan 

untuk memperoleh informasi mengenai cara penilaian keterampilan yang sudah 

diterapkan di sekolah, apakah sudah sesuai dengan standar kompetensi, 

kompetensi inti serta standar kelulusan serta mengetahui kesulitan guru dalam 

menggunakan instrumen penilaian keterampilan yang ada sehingga menjadi 

referensi dalam mengembangkan Instrumen penilaian kinerja ujian praktik 

fisika terstandar untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
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2.  Angket Validasi  Instrumen penilaian kinerja ujian praktik fisika terstandar 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

a. Angket Uji Konstruksi Instrumen Penilaian Kinerja Ujian Praktik Fisika 

Terstandar untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa.b. Angket ini digunakan 

untuk menguji kontruksi instrumen penilaian keterampilan yang 

dikembangkan yaitu konstruksi yang sesuai dengan format instrumen 

penilaian keterempilan yang ideal menurut kurikulum 2013 dan konstruksi 

sesuai dengan pendekatan pembelajarannya.  

b. Angket Uji Instrumen Penilaian Kinerja Ujian Praktik Fisika Terstandar 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa.Skill Instrumen ini digunakan untuk 

menguji materi dari Instrumen penilaian yang dikembangkan, yaitu 

kesesuaian indikator dalam instrumen penilaian dengan keterampilan yang 

akan diukur yaitu Instrumen penilaian kinerja ujian praktik fisika terstandar 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Angket Uji Bahasa/Budaya Instrumen Penilaian Kinerja Ujian Praktik Fisika 

Terstandar untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa.Instrumen ini digunakan 

untuk menguji penggunaan bahasa yang digunakan dalam penggunaan bahasa 

Indonesia baku dan kesesuaian bahasa dengan jenjang pendidikan responden.  

d. Angket Respon Peserta didik berupa angket kepraktisan. Instrument ini 

digunakan untuk menguji kepraktisan produk yang telah digunakan yaitu dari 

segi keterbacaan, kemudahan, dan kebermanfaatan  

 
J. Teknik Analisis Data 

  

Data hasil analisis kebutuhan yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data 

digunakan untuk menyusun latar belakang dan mengetahui tingkat keterbutuhan 

rancangan pengembangan. Data kesesuaian konstruksi, substansi, dan bahasa pada 

instrumen diperoleh dari ahli materi, ahli desain atau praktisi melalui uji internal 

produk. Data mengenai kepraktisan instrumen diperoleh melalui uji eksternal 
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kepada pengguna secara langsung. Data kesesuaian konstruksi, substansi, dan 

bahasa instrumen tersebut digunakan untuk mengetahui pendapat ahli tentang 

tingkat kelayakan instrumen yang dihasilkan untuk digunakan sebagai instrumen 

penilaian kinerja ujian praktik fisika terstandar untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa 

 

1. Teknik Analisis Data Kuesioner (Angket)  

 

Analisis data angket berdasarkan instrumen uji internal dan eksternal dilakukan 

untuk menilai sesuai atau tidaknya produk yang dihasilkan sebagai Instrumen 

penilaian kinerja ujian praktik fisika terstandar untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. Instrumen penilaian uji internal dan eksternal, yaitu uji kelayakan 

Instrumen penilaian kinerja ujian praktik fisika terstandar untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa oleh ahli serta uji kepraktisan Instrumen penilaian kinerja ujian 

praktik fisika terstandar untuk meningkatkan hasil belajar siswa oleh Guru dan 

siswa. Untuk uji kelayakan perangkat penilaian oleh ahli desain memiliki pilihan 

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

kepraktisan penggunaan perangkat penilaian oleh Guru dan siswa, memiliki 

pilihan jawaban, yaitu “sangat setuju”, “setuju”, “kurang setuju” dan “tidak 

setuju”. Revisi dilakukan pada konten pertanyaan yang diberi pilihan jawaban 

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

penilaian kinerja ujian praktik fisika terstandar yang dibuat. 

 

Adapun kegiatan dalam teknik analisis untuk data angket analisis kelayakan dan 

kepraktisan penggunaan instrumen penilaian kinerja ujian praktik fisika terstandar 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa hasil pengembangan dilakukan dengan 

cara sebagai berikut. 

  

a. Validasi Ahli  

1.  Mengkode atau klasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban 

berdasarkan pertanyaan angket. Pada pengkodean data ini, lembar kode yang 
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dibuat merupakan suatu tabel berisi tentang substansi-substansi yang hendak 

diukur, pertanyaan-pertanyaan yang menjadi alat ukur substansi tersebut serta 

kode jawaban setiap pertanyaan tersebut dan rumusan jawabannya.  

2.  Melakukan tabulasi data berdasarkan pilihan jawaban, bertujuan untuk 

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban 

berdasarkan pertanyaan angket dan banyaknya responden (pengisi angket).  

3. Memberi skor jawaban responden.  

 

Penskoran jawaban responden dalam uji kelayakan perangkat berdasarkan skala 

Likert menurut (Sugiyono, 2015) 

 

                     Tabel 4. Skor Penilaian terhadap Pilihan Jawaban 

 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Baik 4 

Baik 3 

Kurang baik 2 

Sangat kurang 1 

 

 

4.  Mengolah jumlah skor jawaban responden 

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

a. Skor untuk pernyataan sangat baik/sangat setuju 

          Skor = 4 x jumlah responden yang menjawab 

b. Skor untuk pernyataan baik/setuju 

Skor = 3 x jumlah responden yang menjawab 

c. Skor untuk pernyataan kurang baik/kurang setuju 

Skor = 2 x jumlah responden yang menjawab 

d. Skor untuk pernyataan tidak baik/tidak setuju 

Skor = 1 x jumlah responden yang menjawab 

5. Menghitung skor rata-rata dari setiap validator dengan menggunakan rumus: 
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6.  Mengubah skor rata-rata menjadi nilai dengan kriteria. Adapun acuan 

pengubahan skor menjadi skala empat menurut Sudjana (2005: 47) dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

 

                          Tabel 5. Kriteria skor rata-rata 

Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

3,26 – 4,00 Sangat Baik Tidak perlu direvisi 

2,51 – 3,25 Baik Direvisi seperlunya 

1,76 – 2,50 Kurang baik Banyak direvisi 

1,01 – 1,75 Tidak baik Direvisi total 

  

 

7. Menghitung persentase jawaban angket pada setiap item dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

x 100 %   

                                                                           (Sudjana, 2005: 50) 

  

       Keterangan :               X in %  = Persentase jawaban angket 

 S     = Jumlah skor jawaban

Sm aks   = Skor maksimum yang diharapkan 

 

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

instrumen penilaian kinerja ujian praktik fisika terstandar untuk mengukur 

hasil belajar siswa dengan rumus sebagai berikut 

 
 

    

                                                                   (Sudjana, 2005: 67) 

Keterangan : X i %    = Rata-rata persentase angket-i 
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 X in % = Jumlah persentase angket-i n = Jumlah   

       Pertanyaan

9. Menafsirkan skor secara keseluruhan mengenai tingkat kelayakan, 

kesesuaian, kemudahan, dan kemanfaatan instrumen penilaian kinerja ujian 

praktik fisika terstandar untuk mengukur hasil belajar siswa  dengan 

menggunakan tafsiran (Sugiyono, 2015): 

 

         Tabel 6. Tafsiran Skor Penilaian Menjadi Pernyataan Nilai 

Kualitas Mengenai Tingkat Kelayakam Instrumen 

 
Skor (Persentase) Kriteria 

         80,1%-100% Sangat tinggi 
        60,1%-80% Tinggi 

40,1%-60% Sedang 

20,1%-40% Rendah 

0,0%-20% Sangat rendah 

 

b. Kepraktisan Produk 

 

Uji kepraktisan ini menggunakan angket yang diberikan kepada siswa. Angket 

respons siswa bertujuan untuk mengetahui tanggapan siswa yang dapat 

dijadikan tolak ukur kualitas perangkat penilaian yang telah dikembangkan dari 

aspek kepraktisan. Pada angket respons ini terdapat empat pilihan jawaban 

dengan kriteria penilaian seperti pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Skala Penilaian Pernyataan 

Skor pernyataan 

positif 

Pernyataan Skor Peryataan 

Negatif 

4 Sangat Setuju 1 

3 Setuju 2 

2 Tidak Setuju 3 

1 Sangat tidak 

Setuju 

4 
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Analisis kepraktisan dilakukan dengan langkah-langkah yang sama dengan 

analisis kevalidan. Interval kriteria kepraktisan ditinjau dari angket respon 

siswa dijelaskan pada Tabel 8. 

 

        Tabel 8. Kriteria Kepraktisan Perangkat Pembelajaran 

Rentang Skor Kriteria 

3,26 – 4,00 Sangat praktis 

2,51 – 3,25 Praktis 

1,76 – 2,50 Kurang praktis 

1,01 – 1,75 Sangat kurang praktis 

 

Menghitung persentase jawaban angket pada setiap item dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut 

x 100 %  

(Sudjana, 2005: 50) 

Keterangan : X in % = Persentase jawaban angket-i 

 S = Jumlah skor jawaban

                                                        = Skor maksimum yang diharapkan 

 

Menghitung rata-rata persentase angket untuk mengetahui kelayakan,kesesuaian, 

kemudahan, dan kemanfaatan instrumen penilaian kinerja ujian praktik fisika 

terstandar untuk mengukur hasil belajar siswa dengan rumus sebagai berikut 

 

       

(Sudjana, 2005: 67) 
 

Keterangan : X i %     = Rata-rata persentase angket-i 

 X in % = Jumlah persentase angket-i n = Jumlah   

       pertanyaan

Hasil analisis lembar instrumen kepraktisan diinterpretasikan pada tabel 9 

sebagai berikut 
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Tabel 9. Interprestasi Skor Kuesioner Kepraktisan 

 

 

2.  Keefektifan Produk 

 

Analisis efektivitas produk yang diperoleh berdasarkan data skor pretest 

dan posttest siswa. Tahap ini dilakukan untuk melihat keefektifan dari 

produk yang dikembangkan. Nilai pretest dan posttest pada penilaian 

kinerja untuk mengukur hasil belajar siswa siswa dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

 

 

  Setelah data nilai diperoleh kemudian dilakukan beberapa uji sebagai berikut: 

 

a. Uji N-Gain 

 

Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan nilai pretest dan posttest. 

Rumus N-Gain (g) adalah sebagai berikut: 

 

 

Tingkat Pencapaian 

(%)  

Keterangan Respon 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

            80 ˂ P ≥ 100 Sangat baik Sangat tidak baik 

60 ˂ P ≥ 80 Baik Tidak baik 

40 ˂ P ≥ 60 Cukup Cukup 

20 ˂ P ≥ 40 Tidak baik Baik 

0 ≤ P ≤ 20 Sangat tidak baik Sangat baik 
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Nilai Gain ternormalisasi didistribusikan pada kriteria tiga klasifikasi nilai 

dalam range nilai seperti dilihat pada Tabel 10. 

 

Tabel 10. Nilai Rata-rata Gain Ternormalisasi dan Klasifikasinya 

Rata-rata N – Gain 

Ternormalisasi 
Klasifikasi 

Tingkat 

Efektivitas 

(g)> 0,70 Tinggi Efektif 

0,30<(g)> 0,70 Sedang Cukup Efektif 

0,30>(g) Rendah Kurang Efektif 

 

Sumber : Hake (1999: 3) 

 

b. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah sampel penelitian berasal dari 

populasi berdistribusi normal atau tidak dan untuk menentukan uji selanjutnya 

apakah menggunakan statistik parametrik atau non parametrik. Melalui analisis 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, hasil analisiskan mendapatkan nilai 

probabilitas (p-value) dalam bentuk Asymp. Sig. (2-tailed). Nilai yang dapat 

dijadikan sebagai dasar penarikan kesimpulan kenormalan data tersebut yaitu: 

 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Pengambilan kesimpulan hasil analisis uji normalitas data adalah: 

a) Jika nilai Sig. > 0,05, maka Ho diterima, artinya data berasal dari populasi  

       yang berdistribusi normal. 

b)    Jika nilai Sig. < 0,05, maka Ho ditolak, artinya data berasal dari populasi    

       yang tidak berdistribusi normal.



 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A.  Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen penilaian kinerja ujian praktik fisika terstandar untuk mengukur hasil 

belajar siswa,hasil pengembangan memiliki deskripsi kevalidan, kepratisan dan 

keefektifan sebagai berikut:  

 

1. Karakteristik instrumen penilaian kinerja yaitu Instrumen penilaian kinerja ini 

memiliki 8 aspek penilaian meliputi, Persiapan, pelaksanaan, pengukuran, 

pengamatan, analisis, penulisan laporan, penarikan kesimpulan, serta presentasi 

hasil. Dengan menggunakan penskoran 1-4 berdasarkan aspek yang muncul 

saat siswa melakukan kinerja ujian praktikum. Berdasarkan hasil dari ujian 

praktik yang dilakukan guru dalam mengamati kinerja siswa diperoleh hasil 

rata-rata nilai sebesar 2,85 atau dalam persentase sebesar 70 % yang masuk 

dalam kategori sangat tinggi. nilai validitas yang sangat tinggi yaitu sebesar 86 

%. Hal ini membuat instrumen ini layak dan terstandar karena validitasi 

dilakukan oleh para ahli 

2. Instrumen penilaian kinerja ujian praktik fisika terstandar untuk mengukur 

hasil belajar siswa sangat baik secara kontruksi, subtansi dan bahasa dengan 

persentase 86 %.  

3. Kepraktisan instrumen penilaian kinerja ujian praktik fisika terstandar untuk 

mengukur hasil belajar siswa pada pembelajaran fisika sangat tinggi dengan 

persentase dari kesesuaian instrumen penilaian kinerja sebesar 82,8%, 

kemudahan penggunaaan instrumen penilaian kinerja pada pembelajaran fisika 
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sebesar 85,4%, dan kemanfaatan penggunaaan instrumen penilaian kinerja 

pada pembelajaran Fisika sebesar 88,8%.  

4. Keefektifan instrumen penilaian kinerja ujian praktik fisika terstandar untuk 

mengukur hasil belajar siswa pada pembelajaran Fisika cukup tinggi dengan 

rata-rata nilai pretest – posttest siswa yaitu 71,11. Dari hasil belajar siswa 

menunjukkan bahwa instrumen penilaian kinerja siswa efektif digunakan untuk 

mengukur hasil belajar siswa. 

 
B.  Saran 

 

Berdasarkan hasil akhir penelitian ini, peneliti menyarankan beberapa pihak agar 

 

1. Instrumen penilaian kinerja terstandar ini dapat digunakan sesuai kebutuhan 

pendidik dalam menilai kinerja peserta didik pada pembelajaran fisika, 

namun harus dilengkapi dengan desain feedback yang dirancang oleh 

pendidik, 

2. Perlu dikembangkan instrumen penilaian kinerja terstandar pada sub topik  

       pembelajaran yang berbeda 

3. Instrumen penilaian kinerja terstandar yang telah dikembangkan perlu diuji 

cobakan pada skala yang lebih luas lagi, yaitu pada sekolah-sekolah lain dan 

siswa karena instrumen penilaian kinerja yang dikembangkanhanya dilakukan 

sampai uji coba pada skala terbatas 

4. Instrumen penilaian kinerja ujian praktik terstandar ini dapat  

diimplementasikan di lapangan karena tahap pengembangan dibatasi sampai  

pada tahap pengembangan (develop), dan tidak dilakukan penyebarluasan 

karena waktu dan biaya yang dimiliki oleh peneliti. 
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