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ABSTRAK 

 

PENGARUHPERFORMANCEASSESSMENTTERHADAP HASIL BELAJAR 

KOGNITIF SISWA KELAS VIISMP NEGERI 19BANDAR LAMPUNG  

PADAPRAKTIKUM MENGAMATI PREPARAT JADI DENGAN  

MENGGUNAKAN MIKROSKOP 

 

Oleh 

 

Nizron 

 

Penilaian (Assessment) adalah penerapan berbagai cara dan menggunakan 

berbagai alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang seberapa jauh hasil 

belajar peserta didik.Performance Assessment adalah penilaian berdasarkan hasil 

pengamatan penilai terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Penilaian 

dilakukan terhadap unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi siswa. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh perfromance assessment terhadap hasil belajar 

kognitif siswa kelas VII SMP Negeri  19 Bandar Lampung pada praktikum 

mengamati preparat jadi dengan menggunakan mikroskop 

Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Experiment dengan desain penelitian 

The Matching Only and Pretest-Postest Control Group Desaign. Penulis melakukan 

penelitian di SMP Negeri 19 Bandar Lampung terutama pada peserta didik kelas VII 

semester genap. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VII 

SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak 

kelas. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VII J yang menerapkan perpormance 

assessment,dan kelas VII C menerapkan paper and pancil. Analisis data yang 

digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian ini adalah Paired Sample T-tes. 

Hasil Penelitian, paper and pancil terhadap hasil belajar pada kelas kontrol 

diperoleh nilai rata-rata pretest sebesar 53 dan nilai rata-rata postest sebesar 80, 

sedangkan performance assessment terhadap hasil belajar kognitif pada kelas 

eksperimen diperoleh nilai rata-rata pretest sebesar 58, dan nilai rata-rata postest 

sebesar 80,76 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

pretest pada kelas eksperimen adalah 57 dan rata-rata nilai posttest adalah 84 Pada 

kelas kontrol nilai rata-rata pretest 54 dan nilai posttest 76. Hasil uji t menunjukkan 

thitung>ttabel (11,307>2,0369) hal tersebut menunjukkan bahwa Ho di tolak dan H1 

diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa performance assessment berpengaruh 

signifikan terhadap hasil belajar kognitif siswa. 

 

 

Kata Kunci: Performance Assessment, Hasil Belajar Kognitif 
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MOTTO 

 

               

 

Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu 

mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah 

diajarkan kepadamu?" ( QS. Al-Kahfi : 66 )
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengambangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa. dan negara yang tercermin dalam tujuan pendidikan nasional 

yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
2
 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perkembangan 

manusia dapat berubah, baik pengetahuan, tingkah laku maupun keterampilan.
3
 

Pembaharuan dalam dunia pendidikan harus terus dilakukan dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan dari suatu bangsa. Pendidikan harus bersifat adaptif terhadap 

perubahan zaman. Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan dimasa 

mendatang adalah yang mampu mengembangkan potensi peserta didik sehingga 

                                                             
2
Hamalik Oemar. 2001. Proses Belajar Mengajar. (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2005), h. 1  

3
Sudirman AM,Interaksi dan Motivasi belajar Mengajar, (Rajawali Press: Jakarta. 2007), h. 

22. 



peserta didik mampu menghadapi dan memecahkan problema dalam kehidupan yang 

dialami.
4
 

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat 

manusia secara holistik, hal ini dapat dilihat dari filosofi pendidikan yang intinya 

untuk mengaktualisasikan ketiga dimensi kemanusiaan paling elementer, yakni: (1) 

afektif yang tercermin pada kualitas keimanan dan ketakwaan, etika dan estetika, 

serta akhlak mulia dan budi pekerti luhur; (2) kognitif yang tercermin pada kapasitas 

pikir dan daya intelektualitas untuk menggali ilmu pengetahuan dan mengembangkan 

serta menguasai teknologi; dan (3) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan 

mengembangkan keterampilan teknis dan kecakapan praktis.
5
 Didalam al qur’an 

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi : 

                         

                          

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Mujadalah : 11).
6
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 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu: Konsep, Strategi, dan Implementasinya dalam 
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Informasi dan Humas Depdiknas,2005), h. 203 
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Berdasarkan surah Al-Mujadalah ayat 11 bahwasanya allah akan meninggikan 

orang yang beriman dan berilmu dengan mengangkat derajat. 

Pendidikan sangat berperan aktif dalam mentransfer ilmu dan 

mengembangkan potensi peserta didik, seseorang yang pernah melalui proses 

pendidikan akan berbeda dengan yang tidak pernah melalui proses pendidikan, hal ini 

sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Zumar ayat 9 yang berbunyi : 

                       

Artinya : Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-

orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang 

dapat menerima pelajaran. ( Q.S.Al-Zumar Ayat 9 ). 
7
 

 

Berdasarkan surah Al-Zumar ayat 9 bahwasanya adanya perbedaan antara 

orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan. 

Sampai saat ini orientasi pendidikan sekolah menengah lebih dititik beratkan 

kepada orientasi isi, artinya ditekankan kepada penguasaan isi ilmu pengetahuan, dan 

yang menjadi materi pembelajaran adalah isi mata pelajaran tersebut. Jika dilihat dari 

hakikat perkembangan peserta didik sekolah menengah  yang berada pada fase 

operasional konkret, maka isi mata pelajaran di sekolah menengah sebenarnya 

terpadu dengan kehidupan peserta didik. Ini mengandung arti bahwa materi 

pembelajaran di sekolah menengah terletak pada subjek peserta didik, bukan pada isi 

mata pelajaran.
8
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Penggunaan pendekatan dalam  pembelajaran memberikan kerangka dan arah 

bagi guru dalam merancang pembelajaran. Dalam membelajarkan suatu pokok 

bahasan (materi) tertentu harus dipilih pendekatan pembelajaran yang paling sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pemilihan sebuah pendekatan dalam 

pembelajaran merupakan bagian penting dalam merencanakan pembelajaran yang 

pada akhirnya diharapkan hasil belajar peserta didik optimal. 

Setelah melakukan wawancaradi SMP Negeri 19 Bandar Lampung dengan 

mewawancarai guru kelas mata pelajaran IPA ibu Evilinda,S.Pd, hasilnya 

menunjukkan bahwa daya serap peserta didik terhadap pelajaran yang diberikan di 

sekolah masih sangat rendah dilihat dari hasil ulangan umum di SMP Negeri 19 

Bandar Lampung yang rata-rata nilai ulangan umum untuk mata pelajaran IPA yaitu 

60 yakni kurang dari KKM 70.
9
 

Dari hasilprapenelitian di SMPNegeri19 Bandar Lampung.Diketahuibahwa, 

hasilulanganharianpesertadidikkelasVII semester ganjiltahunajaran 2016/2017 rata-

rata masihrendah, dilihatdarimasihbanyaknyapesertadidik yang belummencapai 

KKM, Hal ini terlihat dari perolehan nilai peserta didik di bawah ini : 

Tabel 1 

Data Hasil Belajar IPA Kelas VII F Tahun Pelajaran 2015/2016 SMP Negeri 

19 Bandar Lampung 

NO NAMA L/P NIS Nilai KKM Keterangan 

1 Anita P 9667 67 70 Belum Tuntas 

2 Deandra  Zaki Patria L 9668 65 70 Belum Tuntas 

3 Dicko Ade Aryandhana L 9669 70 70 Tuntas  

                                                             
9
Evilinda, Guru mata pelajaran IPA Kelas  VII SMP 19 Bandar Lampung (Bandar Lampung, 

28 Juni 2015) 



4 Dyah Permata Kinanti P 9670 50 70 Belum Tuntas 

5 Fajar Dwi Rohman L 9671 45 70 Belum Tuntas 

6 Febri Laksono L 9672 60 70 Belum Tuntas 

7 Febriyansyah L 9673 73 70 Tuntas  

8 Frisyana Prastika P 9674 40 70 Belum Tuntas 

9 Halimmatus Sa'diyyah P 9675 78 70 Tutas  

10 Hugo Alfa Vino L 9713 50 70 Belum Tuntas 

11 Indra Prayoga L 9677 78 70 Tuntas  

12 Intan Dwi Clara P 9678 55 70 Belum Tuntas 

13 Luthfiah Adelia Zahiroh P 9679 70 70 Tuntas  

14 M aldi Prayoga L 9680 45 70 Belum Tuntas 

15 M Fahri Ramadhan L 9681 70 70 Tuntas  

16 M. Khori Ayub L 9714 55 70 Belum Tuntas 

17 Muhammad Hidayat Alfauzan L 9683 45 70 Belum Tuntas 

18 Muhammad Kharisma L 9684 50 70 Belum Tuntas 

19 Muhammad Mahfud Sidiq L 9685 40 70 Belum Tuntas 

20 Nabila Zahra Andita P P 9686 73 70 Tuntas  

21 Premesty Regita Mayang Sari P 9687 55 70 Belum Tuntas 

22 Ririn Salas Mervina P 9688 45 70 Belum Tuntas 

23 Salsya Dara Ricunna Ananda P 9689 75 70 Tuntas  

24 Victoriano A L 9690 57 70 Belum Tuntas 

25 Winaurah Nataya P P 9691 80 70 Tuntas  

26 Zakki Mubarok Ilham L 9692 75 70 Tuntas  

Sumber  : Daftar Nilai Guru Mata Pelajaran IPA SMP Negeri 19 Bandar 

Lampung TP. 2015/2016 

 

Berbicara mengenai hasil belajar peserta didik, maka tidak akan terlepas dari 

berbagai faktor yang mempengaruhinya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar peserta didik, di antaranya adalah faktor kecakapan nyata peserta didik, 

guru, dan fasilitas belajar peserta didik. Semakin baik pengendalian faktor-faktor 

tersebut, maka dapat diharapkan hasil belajar peserta didik menjadi semakin 

meningkat pula. Sebaliknya, hasil belajar peserta didik dapat menjadi rendah bila 

pengendalian faktor-faktornya tersebut kurang baik.  



Penggunaan pendekatan konvensional berimplikasi pada kurang 

bermaknannya proses pembelajaran IPA di SMP, karena dalam pembelajaran 

konvensional peserta didik lebih banyak belajar secara individual dengan menerima, 

mencatat, dan menghafal materi pelajaran.
10

Pembelajaran di sekolah menengah tidak 

hanya difokuskan pada pemberian pembekalan kemampuan pengetahuan yang 

bersifat teoritis saja, akan tetapi bagaimana agar pengalaman belajar yang dimiliki 

peserta didik senantiasa terkait dengan permasalahan –permasalahan aktual yang 

terjadi dilingkungannya. 

Melihat permasalahan tersebut sangat diperlukan cara atau solusi yang tepat 

untuk meningkatkan hasil belajar IPA peserta didik kelas VII. Solusi tersebut berupa 

penggunaan atau pemilihan model pembelajaran yaitu dengan menerapkan 

pembelajaran berbasis penilaian kinerja (performance assessment) dengan baik. 

Seperti yang kita ketehaui bahwa Ilmu Pengetahuan Alam adalah pengetahuan teoritis 

yang diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau khusus, yaitu dengan 

melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan,penyusunan teori dan demikian 

seterusnya kait mengkait antara cara yang satu dengan cara yang lain.
11

 

Performance Assessment adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan 

penilai terhadap aktivitas peserta didik sebagaimana yang terjadi. Penilaian dilakukan 

terhadap unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi peserta didik.  

                                                             
10

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Bandung: 

Kencana,2011),h. 261 
11

Aly Abdullah, Ilmu Alamiah Dasar. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), h. 18. 



Penerapan pembelajaran berbasis penilaian kinerja (Performance Assessment) 

adalah suatu sistem formal dan struktur yang mengukur, menilai, dan mempengaruhi 

sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, hasil, dan juga termasuk 

kehadiran.
12

 Adapun kelebihan penerapan pembelajaran berbasis penilaian kinerja 

yaitu memberi motivasi yang besar bagi peserta didik, serta mendorong aplikasi 

pembelajaran pada situasi kehidupan yang nyata.  

Sistem pengujian berbasis kemampuan dasar yang menjadi tagihan standar 

kompetensi pada kurikulum 2006 untuk semua jenjang pendidikan yang mencangkup 

pengetahuan, keterampilan, metode ilmiah, kerja ilmiah dan sikap ilmiah. Ditinjau 

dari kurikulum IPA SMP 2006 penilaian kinerja (Performance Assessment) 

memerlukan bukti langsung dalam penilaian di lapangan atau pada situasi yang 

sesungguhnya.
13

 

Dengan penerapan pembelajaran berbasis Penilaian Kinerja (Performance 

Assessment) peserta didik akan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Para 

peserta didik tentunya akan merasa termotivasi dalam menunjukkan kinerja mereka, 

karena selama ini jarang sekali kinerja mereka dinilai. Sehingga dipikiran mereka 

tidak lagi hanya ada apa yang harus saya pelajari, tetapi sudah meningkat ke apa yang 

harus saja kerjakan. Dalam setiap proses belajar mengajar terdapat empat unsur yaitu 

                                                             
12 Schuler, Jackson, Penilaian Kinerja. Tersedia pada http://evisapinatu/ bahariah 

wordpress.com/ 2011/04/definisi-penilaian-kinerja.html (diakses tanggal 5 januari 2013). 
13

BSNP, Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan Dasar dan Menengah. (Jakarta: BSNP) h. 21 



: tujuan, bahan, metode, dan alat penilaian.
14

Tujuan merupakan arah dari proses 

belajar mengajar. Bahan adalah seperangkat pengetahuan ilmiah yang dijabarkan dari 

kurikulum untuk dibahas dalam proses belajar mengajar. Metode dan alat adalah cara 

atau yang digunakan untuk mencapai tujuan.  

Penilaian adalah penerapan berbagai cara dan menggunakan berbagai alat 

penilaian untuk memperoleh informasi tentang seberapa jauh hasil belajar peserta 

didik. Jadi penilaian kinerja dapat dikatakan sebagai alat untuk mengetahui 

keberhasilan dari suatu proses dan juga alat untuk mengetahui hasil belajar.
15

 

Penilaian kinerja dapat dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung yang 

bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dari proses tersebut. Jika penilaian 

dilakukan pada akhir proses, maka yang dimaksudkan adalah penilaian terhadap hasil 

belajar.  

Jika ditinjau dari Taksonomi Bloom, hasil belajar dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah fisikomotor. Ranah 

kognitif terkait dengan hasil belajar intelektual meliputi aspek-aspek pengetahuan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Ranah afektif terkait dengan sikap yang 

meliputi aspek-aspek penerimaan, jawaban atau realisasi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. Sedangkan ranah psikomotor terkait dengan gerakan refleksi, 

keterampilan gerakan dasar, kemampuan percepatan keharmonisan atau ketepatan, 

gerakan keterampilan kompleks. Oleh karenanya penyusunantujuan, pelaksanaan 
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Hamalik Oemar. 2001. Proses Belajar Mengajar. (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2005), h. 54 
15

Putra, Sitiatava Rizema.2013. Desain Evaluasi Belajar Berbasis Kinerja. (Jogjakarta: Diva 
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proses belajar mengajar dan penilaian hasil belajar harus mengacu kepada ketiga 

ranah tersebut. Ketiga ranah tersebut menjadi pedoman penyususnan tujuan, menjadi 

pegangan pelaksanaan proses belajar mengajar dan menjadi obyek penilian hasil 

belajar, sehingga ketiga ranah seharusnya mendapat proporsi yang seimbang dalam 

proses belajar mengajar.
16

 

Penilain kinerja memiliki kekuatan apabila dibandingkan dengan penilaian 

tradisional, antara lain ;” (a) Peserta didik dapat mendemonstrasikan suatu proses. (b) 

Proses yang didemonstrasikan dapat diobservasikan. (c) Menyediakan evaluasi lebih 

lengkap dan alamiah untuk beberapa macam penalaran, kemampuan lisan, dan 

keterampilan-ketarampilan fisik. (d) Adanya kesepakatan antara guru dan peserta 

didik tentang kriteria penilaian dan tugas-tugas yang akan dikerjakan. (e) Menilai 

hasil pembelajaran dan keterampilan-ketermpilan yang kompleks. (f) Memberi 

motivasi yang besar bagi peserta didik, serta mendorong aplikasi pembelajaran pada 

situasi kehidupan yang nyata. Perangkat penilaian kinerja dikembangkan melalui uji 

coba dalam pembelajaran. Guru dapat menguji dan mengembangkan melalui task 

(tugas) dan rubrik penilaian kinerja agar cocok dengan kondisi di kelasnya, serta 

sesuai dengan kemampuan peserta didik. 

Uji coba dapat dilakukan sambil guru mengajar di kelas. Hasil uji coba 

tersebut dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan perangkat penilaian kinerja agar 

menjadi lebih feasible (dapat dikerjakan), lengkap, dan aman dilakukan. Dalam buku 
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Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. (Bandung: PT Remaja 
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pedoman bagi guru perihal penilaian tingkat kelas yang di keluarkan oleh Pusat 

Penilaian Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa perubahan 

kurikulum hendaknya dipahami, tidak sekedar penyesuaian substansi materi dan 

format kurikulum dengan tuntutan perkembangan, tetapi merupakan pergeseran 

paradigma dari pendekatan pendidikan yang berorientasi masukan (Input Oriented 

Education) ke pendekatan pendidikan berorintasi hasil atau standar (Out Come Based 

Education).
17

Ini berarti harus terjadi pergeseran dari pertanyaan tentang apa yang 

harus diajarkan (kurikulum) ke pertanyaan tentang apa yang harus dikuasai anak 

(standar kompetensi) pada jenjang dan tingkat pendidikan tertentu. Dalam konteks 

pendidikan, standar kompetensi sebagai acuan minimal sangat diperlukan, karena 

dengan diterapkannya acuan minimal ini diharapkan semua pihak yang terlibat 

didalamnya mengarahkan upaya pada pencapaian standar yang dimaksud. Seorang 

guru harus memiliki orientasi yang jelas tentang apa yang harus dikuasai anak didik 

dan memiliki kebebasan merancang proses pembelajaran untuk mencapai standar 

tersebut 

Berdasarkan uraian diatas, penggunaan pembelajaran berbasis penilaian 

kinerja (performance assessment) mempunyai pranan penting dalam meningktkan 

hasil belajar IPA. Dipilihnya pembelajaran penilaian kinerja berdasarkan masalah 

dalam penelitian ini karena pembelajaran ini pada dasarnya lebih mendorong peserta 

didik untuk aktif dalam memperoleh pengetahuan. Dengan banyaknya aktifitas yang 
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dilakukan oleh peserta didik, diharapakan dapat dapat menimbulkan rasa senang dan 

antusias peserta didik dalam belajar. Dengan demikian diharapkan dapat mendorong 

peserta didikuntuk meningkatkan hasil belajarnya. 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ Pengaruh Performance Assessment Terhadap Hasil 

Belajar Kognitif Peserta Didik SMP Negeri 19 Bandar Lampung Pada 

Praktikum Mengamati Preparat Jadi Dengan Menggunakan Mikroskop” 

B. IdentifikasiMasalah 

1. Hasil belajar kognitif yang  dimiliki peserta didik dalam pembelajaran masih 

rendah 

2. Gurubelummenerapkanperformanceassessmenttetapimasihmenggunakan 

pendekatan konvensional 

C. PembatasanMasalah 

Untukmengantisipasipenjelasan yang tidakakuratdanberlebihan, 

makapenelitianinihanyaberfokusuntukmenelitipengaruhperformanceassessmentterhad

aphasil belajar kognitif peserta didikkelas VII SMP Negeri 19 Bandar Lampung 

padapraktikumMengamati Preparat jadi dengan menggunakan mikroskop. 

D. RumusanMasalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini 

adalah:Apakahadapengaruhperformanceassessmentterhadap hasil belajar kognitif 



peserta didik Kelas VIISMP Negeri  19 Bandar Lampung padapraktikum mengamati 

preparat jadi dengan menggunakan mikroskop. 

 

 

E. Tujuanpenelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab atas masalah yang 

telah dirumuskan di atas adalah untuk mengetahui pengaruh performance assessment 

terhadaphasil belajar kognitif peseeta didik SMP Negeri 19 Bandar Lampung pada 

praktikum mengamati preparat jadi dengan menggunakan mikroskop 

F. Manfaatpenelitian 

1. ManfaatTeoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

kepada pembelajaran IPA, terutama pada peningkatan hasil belajar  

pesertadidikpadasaatpraktikumdalam mengikuti pelajaran IPA. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan 

memberikanmanfaatuntukberbagaipihak yang bersangkutanantara lain : 

1. Bagipesertadidik, penelitianinidiharapkandapatmembantupesertadidik agar 

aktifdalamperusespembelajarandandapatmeningkatkan hasil belajar yang 

dimilkipesertadidik 



2. BagiPendidik, 

sebagaibahaninformasidanbahanpertimbanganuntukmenerapkanperformance 

assessmentdalamperusespembelajarankepadapesertadidik. 

3. Bagipeneliti, bagi peneliti sendiri dapat digunakan sebagai pengalaman 

menulis karya ilmiah dan melaksanakan penelitian dalam pendidikan biologi 

sehingga dapat menambah pengetahuan, khususnya untuk mengetahui sejauh 

manapengaruhperformanceassessmentterhadap hasil belajar 

pesertadidikpadasaatpraktikum. 

4. Sebagaibahaninformasidanbacaan di 

perpustakaanFakultasTarbiyahdanKeguruanInstitut Agama Islam 

NegeriRadenIntan Lampung, Di sampingsebagaibahanacuanbagimereka yang 

berniatmenelitilebihlanjutpadamasalahiniyanglebihsempurnadaripenelitian 

yang sudahada, sehinggailmupengetahuan yang 

adadapatberkembangsecaralebihluas lagi. 

  



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Hasil Belajar 

1. Pengertian Belajar 

 Belajar adalah suatu kata yang tidak asing lagi bagi semua orang 

terutama bagi para pelajar. Kegiatan belajar merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari  semua kegiatan mereka dalam menuntut ilmu di lembaga 

pendidikan formal. Belajar merupakan tindakan dan perilaku yang kompleks. 

Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri.  Siswa 

adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar.18
 

Belajar adalah perubahan tingkah laku, dan terjadi karena hasil 

pengalaman.19 Sejalan dengan itu, belajar merupakan usaha yang dilakukan 

seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya untuk merubah 

perilakunya.20
 

Belajar itu sebagai proses aktif internal individu dimana melalui 

pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan menyebabkan terjadinya 

                                                             
18  Dimyati dan Mudjiono, Belajar Dan Pembelajaran, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013) h. 7 
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 Sardiman,  Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 

2014)  h.13 
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 Hakim, Thursan, Belajar Secara Efektif, (Semarang: Sindur Press 2000),  h. 24 



perubahn tingkah laku yang relatif permanen.21 belajar adalah serangkaian 

kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai 

hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor.22 

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.23 

faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah sebagai berikut:24 

1) Faktor intern  

Yaitu faktor yang ada di dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor intern 

terdiri dari:  

a. Faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh). 

b. Faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan dan kesiapan).  

c. Faktor kelelahan.  

2) Faktor ekstern  

Yaitu faktor yang ada di luar individu. Faktor ekstern terdiri dari:  

                                                             
21 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 

2007) h. 4 
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 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta :Rineka Cipta, 2010), 
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a. Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antara anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, penegrtian 

orang tua, dan latar belakang kebudayaan).  

b. Faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, 

waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, 

metode belajar, dan tugas rumah). 

c. Faktor masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat,mass media, 

teman bergaul, dan betuk kehidupan masyarakat).  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat penulis 

simpulkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku 

seseorang melalui pengalaman berinteraksi dengan lingkungannya. Faktor-

faktor yang mempengaruhi belajar adalah faktor intern dan ekstern.  

2. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar sering kali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui sejauh 

mana seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. 
25

 

Hasil belajar adalah “bila seseorang telah belajar akan terjadi  perubahan 

tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari 

tidak mengerti menjadi mengerti”.
26
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  Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, ( Surakarta : Pustaka Pelajar, 2010) , h. 44 
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 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar. Bandung: Sinarbaru Algensindo, 2002), 
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Benyamin Bloom mengklasifikasikan jenis-jenis hasil belajar ada tiga yaitu 

hasil belajar ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Tetapi pada penelitian ini 

dibatasi pada hasil belajar ranah kognitif saja karena masalah yang ada di kelas VII 

SMP  Negeri 19 Bandar Lampung yakni rendahnya hasil belajar IPA ranah kognitif 

sehingga yang diteliti hanya hasil belajar IPA ranah kognitif.
27

 dalam hubungannya 

dengan satuan pelajaran, ranah kognitif memegang peranan paling utama”.
28

  

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, 

yakni pengetahuan atau ingatan(C1), pemahaman (C2), aplikasi (C3), analisis (C4), 

sintesis (C5), dan evaluasi(C6) 

Beberapa aspek kejiwaan yang telah disebutkan sebagian yang cocok 

diterapkan di SD yaitu ingatan (C1),pemahaman (C2), dan aplikasi (C3) sedangkan 

analisis (C4), sintesis (C5), dan evaluasi (C6) baru dapat dilatih di SMP, SMA, PT 

secara bertahap”.
29

 untuk tingkat SD dan SMP umumnya bobot terbesar pada aspek 

pemahaman (C2) dan aplikasi (C3)”.
30

  

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 

tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses 

evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya 

penggal dan puncak proses belajar.31  
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Hasil belajar sebagai tingkat penguasaan yang dicapai oleh pelajar 

dalam mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan 

yang ditetapkan.32 hasil belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah 

dicapai oleh seseorang.33 

Hasil belajar merupakan pengukuran dari penilaian kegiatan belajar 

atau proses belajar yang dinyatakan dalam symbol, huruf maupun kalimat 

yang menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak pada periode 

tertentu. perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari belajar.34 

Pengertian tentang hasil belajar dipertegas oleh Nawawi yang 
menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat 
keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah 
yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal 
sejumlah materi pelajaran tertentu.35 
 
Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku 

sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang 

kognitif, afektif dan psikomotor.36 

Hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersifat 

internal mapun eksternal. faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

antara lain meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi 
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faktor fisiologis dan faktor psikologis. Sementara faktor eksternal meliputi 

faktor lingkungan dan faktor instrumental.37 

Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, dapat penulis simpulkan 

bahwa hasil belajar adalah suatu hasil yang diperoleh siswa setelah siswa 

tersebut melakukan kegiatan belajar dan pembelajaran serta bukti 

keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang dengan melibatkan aspek 

kognitif, afektif maupun psikomotor, yang dinyatakan dalam symbol, huruf 

maupun kalimat. 

B. Performance Assessment 

1. Pengertian Performance Assessment 

Performance Assessment adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan 

penilai terhadapaktivitas peserta didik sebagaimana yang terjadi. Penilaian dilakukan 

terhadap unjukkerja, tingkah laku, atau interaksi peserta didik. Seperti yang sudah 

dijelaskan didalam Al-Qur’an yaitu: 

                       

                     

Artinya “ Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 
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(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya 

kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q S At Taubah ayat 105)
38

 

 

Kata “ َعَمَلُكْم ” berarti amalmu atau pekerjaan. Kata ini bisa berarti“amalan di 

dunia yakni berupa prestasi selama di dunia”. Dalam bahasamanajemen, hasil dari 

amalan atau pekerjaan itu adalah kinerja,performance. Jadi, ungkapan “ 

 sejatinya adalah pelaksanaan performance appraisal danَفَسَيَرىللُهََُعَمَلُكْمَوَرُسوُلُُهَواْلُمْؤِمُنوَن”

performanceassessment. Yang perlu diperhatikan, pengungkapan kata “Allah, Rasul, 

dan Mukmin” (yang dalam bahasa Arab menggunakan i’rab rafa’, sebagaisubjek), 

berarti para penilai itu tidak saja Allah, tetapi juga melibatkan pihaklain, yakni Rasul 

dan kaum Mukmin. 

Performance assessment digunakan untuk menilai kemampuanpeserta didik 

melalui penugasan. Penugasan tersebut dirancang khusus untukmenghasilkan 

respon(lisan atau tulis), menghasilkan karya(produk), ataumenunjukkan penerapan 

pengetahuan. Tugas yang diberikan kepada peserta didikharus sesuai dengan 

kompetensi yang ingin dicapai dan bermakna bagipeserta didik.
39

  

Danielson mendefinisikan performance assessment sebagai berikut 

“Performance assessment means any assissmentof student learning that requires the 

evaluation of student wraiting, productor behavior. That is it includes all assessment 

with the exeption of multiplechoice, matching, true/false testing or problems with a 
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single correctanswer” penilaian unjuk kerja adalah penilaian belajar peserta didik 

yang meliputisemua penilaian dalam bentuk tulisan, produk atau sikap kecuali 

bentukpilihan ganda, menjodohkan, benar-salah, atau jawaban singkat.
40

 

Performance assessment adalah suatu penilaian alternatif berdasarkan tugas 

jawaban terbuka (openendedtask) atau kegiatan hands-on yang dirancang untuk 

mengukur kinerja peserta didik terhadap seperangkat kriteria tertentu.
41

  

Lain halnya dengan pendapat O’Malley dan Pierce, dikatakan bahwa 

performance assessment adalahpenilaian yang terdiri dari setiap bentuk assessment 

dimana peserta didikmenunjukkan atau mendemonstrasikan suatu respons secara 

lisan, tertulis,atau menciptakan suatu karya.
42

 

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa performance assessment adalah 

suatu bentuk penilaian untuk mendemostrasikan ataumengaplikasikan pengetahuan 

yang telah diperoleh oleh peserta didik danmenggambarkan suatu kemampuan peserta 

didik melalui suatu proses, kegiatan,atau unjuk kerja. 

Performance assessment dikembangkan untuk mengetes kemampuan peserta 

didik dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilannya(apa yang mereka 

ketahui dan mereka lakukan) padaberbagai situasi nyata dan konteks tertentu. 

Penialaian ini bukan hanya dimaksudkan untuk menguji ingatan faktual peserta didik 
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melainkan untuk menilai penerapan pengetahuan faktual dan konsep-konsep ilmiah 

peserta didik. 

2. Fungsi dan Tujuan Performance Assessment 

Berbagai model penilaian dalam pembelajaran telah banyakdiperkenalkan 

oleh para ahli dan telah diimplementasikan oleh guru-guru disuatu lembaga. Namun 

demikian, penilaian/evaluasi pada umumnyamengandung fungsi dan tujuan sebagai 

berikut:
43

 

a) Penilaian berfungsi selektif, yang bertujuan: 

1) Untuk memilih peserta didik yang dapat diterima di lembaga tertentu 

2) Untuk memilih peserta didik yang dapat naik ke kelas atau tingkatan 

berikutnya 

3) Untuk memilih peserta didik yang seharusnya mendapat beapeserta didik 

4) Untuk memilih peserta didik yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan 

sebagainya. 

b) Penilaian berfungsi diagnositik 

Penilaian ini bertujuan untuk mengenal latar belakangpeserta didik(psikologis, 

fisik dan lingkungan). Hal ini sangat penting untukmenemukan sebab-sebab 

kesulitan belajar para peserta didik, karenakebanyakan peserta didik 

mengalami kesulitan dalam belajar itu dipengaruhibeberapa faktor dari luar 

yang harus bisa didiagnosa oleh guru dan pihaklembaga. Informasi yang 
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diperoleh dapat digunakan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan 

pendidikan guna mengatasi kesulitankesulitanyang mereka hadapi. 

c) Penilaian berfungsi sebagai penempatan 

Penilaian dengan fungsi ini dilaksanakan ketika penerimaan peserta didik baru 

atau ketika kenaikan kelas. Untuk dapat menentukan denganpasti dikelompok 

mana seorang peserta didik harus ditempatkan digunakansuatu penilaian. 

Sekelompok peserta didik yang mempunyai minat,karakteristik, tingkat 

kemampuan dan hasil penilaian yang sama akanberada dalam kelompok 

belajar yang sama sehingga guru akan lebihmudah untuk mengetahui tingkat 

kemampuan peserta didik di dalam kelassecara merata. 

d) Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan Penilaian ini bermaksud 

untuk menentukan angka kemajuan atau hasil belajar para peserta didik. 

Angka-angka yang diperoleh dicantumkan sebagai laporan terhadap orang tua, 

untuk kenaikan dan penentuan kelulusan peserta didik.  

Dalam fungsinya sebagai pengukur keberhasilan, penilaiansangat berguna untuk: 

1. Mengukur kompetensi atau kapabilitas peserta didik apakah mereka 

telahmerealisasikan tujuan yang telah ditentukan. 

2. Menentukan tujuan mana yang belum terealisasikan sehinggatindakan 

perbaikan yang cocok dapat diadakan. 

3. Memutuskan ranking peserta didik dalam hal kesuksesan mereka 

mencapaitujuan yang telah disepakati. 



4. Memberikan informasi kepada guru tentang cocok tidaknya strategimengajar 

yang ia gunakan, supaya kelebihan dan kekuranganstrategi mengajar tersebut 

dapat ditentukan. 

5. Merencanakan prosedur untuk memperbaiki rencana pembelajarandan 

menentukan apakah sumber belajar tambahan perlu digunakan.
44

 

Pada dasarnya penilaian pembelajaran dalam bentuk apapunmempunyai 

fungsi yang sama yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilanpeserta didik dalam 

proses pembelajaran. Performance assessment sebagai salahsatu model penilaian 

pembelajaran dalam penilaian berbasis kelas yang lebihmengedepankan kinerja 

peserta didik tentunya fungsi dan tujuan yang sama tetapimempunyai kelebihan dan 

juga kekurangan dengan model penilaian yanglain. 

Adapun kelebihan dan kekurangan performance assessment antara lain: 

a. Kelebihan 

1) Guru dapat secara langsung mengukur ketrampilan-ketrampilan daripeserta 

didik dan bukan hanya dengan tes (paper and pencil test) saja.Termasuk pula 

penilaian ketrampilan-ketrampilan teori tingkat yanglebih tinggi dan 

kebanyakan ketrampilan-ketrampilan psychomotor. 

2) Dapat mempengaruhi cara belajar peserta didik dimana peserta didik tidak 

hanyasekedar menghapal saja tetapi bagaimana peserta didik diharapkan 

dapatmenunjukkan kemampuannya dalam menggunakan semua keterampilan-

keterampilannya sehingga mereka dapatmengingatnya dengan lebih baik. 

                                                             
44

 Ivor K. Davis, Pengelolaan Belajar, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), h. 294 



3) Guru dapat mengukur proses kinerja peserta didik langkah demi langkahyang 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
45

 

b. Kekurangan 

1) Masalah dalam instrumen tidak jelas, sukar digunakan 

2) Masalah prosedural: kemampuan terlalu banyak, rata-rata hanyasatu orang 

3) Penskoran cederung bias atau subjektif 

4) Waktu penilaian tidak memadai 

5) Penilaian kurang obyektif 

6) Kurang andal dalam pemberian angka 

7) Tidak semua peserta didik mempunyai minat yang sama dalamkegiatan/proses 

kinerja pada topik tertentu.
46

 

3. Karakteristik dan Kriteria Performance Assessment 

Dalam menentukan aspek apa saja yang dinilai dalam performance 

assessment perbuatan atau produknya, itu semua tergantung padakarakteristik utama 

yang diukur. Adapun salah satu cara untuk melihatkemampuan peserta didik selama 

proses pembelajaran tanpa harus menunggusampai proses berakhir yaitu dengan 

menentukan karakteristik performance assessment. Karakteristikperformance 

assessment antara lain: 
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a. Tugas-tugas yang diberikan lebih realistis atau nyata 

b. Tugas-tugas yang diberikan lebih kompleks sehingga mendorong peserta 

didik untuk berpikir dan ada kemungkinan mempunyai solusi yang banyak 

c. Waktu yang diberikan untuk assesmen lebih banyak 

d. Dalam penilaiannya lebih banyak menggunakan pertimbangan.
47

 

Sedangkan menurut Maertel terdapat dua karakteristik yangmendasari 

performance assessment yaitu:
48

 

a. Peserta tes diminta untuk mendemonstrasikan kemampuannya dalam 

mengkreasikan suatu produk atau terlibat dalam suatu aktivitas(perbuatan), 

misalnya melakukan eksperimen untuk mengetahui tingka tpenyerapan dari 

kertas tissue. 

b. Produk dari performance assessment lebih penting dari pada perbuatan 

(performan)-nya.Untuk mengetahui kualitas dari performance assessment 

apakah sudah baik atau belum, maka paling tidak harus diperhatikan tujuh 

kriteria,kriteria-kriteria tersebut antara lain:
49

 

a. Generability Artinya apakah kinerja perserta didik dalam 

melaksanakantugasnya sudah memadai untuk digeneralisasikan 

kepada tugas lain?Semakin tugas-tugas tersebut dapat dibandingkan 

dengan tugas yanglainnya maka kualitas tugas tersebut semakin baik. 
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b. AuthenticityArtinya apakah tugas yang diberikan sudah serupa dengan 

apayang sering dihadapinya dalam praktek kehidupan sehari-hari. 

c. Multiple foci Artinya apakah tugas yang diberikan kepada peserta 

didik sudahmengukur lebih dari satu kemampuan-kemampuan yang 

diinginkan.Seorang peserta didik biasa saja mempunyai kemampuan 

yang baik dalam halmenghafal dan menganalisa suatu materi namun 

lemah dalamprakteknya. 

d. Teachability Artinya apakah tugas yang diberikan relevan dengan 

yang sudahdiajarkan guru dikelas karena tugas merupakan hasil yang 

semakin baikdengan adanya usaha mengajar guru dikelas. 

e. Fairness Apakah tugas yang diberikan sudah adil untuk semua 

pesertadidik, jadi tugas-tugas yang diberikan harus dipikirkan apakah 

semua peserta didik bias mengerjakan tugas tersebut atau tidak dengan 

pertimbanganbahwa kemampuan setiap peserta didik itu berbeda. 

f. Feasibility Artinya apakah tugas-tugas yang diberikan dalam 

performance assessment memang relevan untuk dilaksanakan 

mengingat factor-faktor seperti biaya, tempat, waktu serta 

peralatannya. Setiap lembaga memiliki kemampuan yang berbeda baik 

dari SDM maupun sarana dan prasarananya. 

g. Scorability Merupakan hal yang paling mendasar dalam penilaian 

karenauntuk mengetahui valid atau tidaknya sebuah penilaian. Artinya 

apakahtugas yang diberikan nanti dapat diskor dengan akurat dan 



reliablesehingga hasil yang diperolehnyapun juga valid. Dalam 

penilaiankinerja, seorang guru harus teliti dalam hal penskorannya 

karenamemang salah satu yang sensitif dari penilaian kinerja 

adalahpenskoran.
50

 

4. Prinsip dan Langkah-Langkah Performance Assessment 

Guru adalah perancang terbaik untuk tugas kinerja peserta didik karena guru 

mengetahui lebih mengetahui kondisi peserta didiknya. Guru mengetahui kelebihan 

dan kekurangan dari diri peserta didik, dengan informasi itu guru dapat merancang 

tugas yang membuat peserta didik mencurahkan pengetahuan barunya atau 

pemahaman secara mendalam.  

Keberhasilan guru dalam mengajarkan materi-materi tidak hanya bisa diukur 

dengan model  paper and pencil tes melainkan dengan performance assessmentkarena 

evaluasi yangdilaksanakan tidak hanya pada segi kognitifnya saja melainkan 

padakeseluruhan aspek. Pada model performance assessment bentuk tugas tugas 

biasanya lebih mencerminkan kemampuan yang diperlukan dalam praktek kehidupan 

sehari-hari.  

                                                             
50 Ratna, Wulan Anna. Jurnal Penilaian Kinerja dan Portofolio Pada Pembelajaran Biologi. 

FP MIPA UPI. http://file.upi.edu/Direktori/SPS/PRODI.PENDIDIKAN_IPA/197404171999032-

ANA_RATNAWULAN/handout_-penilaian_kinerja_dan_portofolio.pdf. diakses pada 17 April 2013 

http://file.upi.edu/Direktori/SPS/PRODI.PENDIDIKAN_IPA/197404171999032-ANA_RATNAWULAN/handout_-penilaian_kinerja_dan_portofolio.pdf
http://file.upi.edu/Direktori/SPS/PRODI.PENDIDIKAN_IPA/197404171999032-ANA_RATNAWULAN/handout_-penilaian_kinerja_dan_portofolio.pdf


Sebelum mengetahui langkah-langkah dalam mempersiapkan performance 

assessment, sebaiknya kita tahu indikator-indikator performance dalam pengukuran 

performance. Indikator performance ada delapan titik kecacatan,diantaranya:
51

 

a. Variasi interpretasi kesamaan istilah dan konsep. 

b. Pergeseran tujuan. 

c. Penggunaan pengukuran yang tidak bermakna dan tidak relevan. 

d. Kekacauan antara penghematan biaya dan pergeseran biaya. 

e. Ketidakjelasan perbedaan kekritisan subgroup oleh sejumlah indikator 

yang menyesatkan. 

f. Pembatasan pendekatan berbasis objektif dengan evaluasi. 

g. Ketidakgunaan indikator performance untuk pembuatan keputusan 

danalokasi sumberdaya. 

h. Ketidak konsistenannya antara fokus yang menyempit 

dalampengukuran dengan manajemen publik yang lebih besar. 

Selanjutnya dalam melakukan performance assessment ada beberapa hal yang 

perlu dipersiapkan, adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam membuat 

performance assessment antara lain sebagai berikut:
52

  

a) Identifikasi semua langkah penting atau aspek yang diperlukan atau yang akan 

mempengaruhi hasil akhir. 
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b) Menuliskan kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk   

menyelesaikan tugas. 

c) Mengusahakan kemampuan yang akan diukur tidak terlalu banyaksehingga 

semua dapat diamati. 

d) Mengurutkan kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yangakan 

diamati. 

e) Bila menggunakan skala rentang, perlu menyediakan kriteria untuksetiap 

pilihan.
53

 

 Langkah-langkah melakukan performanceassessment yaitu:
54

  

1. Melakukan identifikasi terhadap langkah-langkah penting yang diperlukan 

atau yang akan mempengaruhi hasil akhir (output yang terbaik). 

2. Menuliskan perilaku kemampuan spesifik yang penting dan diperlukan untuk 

menyelesaikan dan menghasilkan output yang terbaik. 

3. Membuat kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur, jengan terlalu 

banyak sehingga semua kriteria- kriteria tersebut dapat diobservasi selama 

peserta didik melaksanakaan tugas. 

4. Mengurutkan kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur berdasarkan 

urutan yang dapat diamati. 

5. Kalau ada periksa kembali dan bandingkan dengan kriteria-kriteria 

kemampuan yang dibuat sebelumnya oleh orang lain.
55
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5. Bentuk Penskoran Performance Assessment 

Dalam performance assessment, penskoran merupakan suatu halyang sangat 

penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan ada beberapamasalah yang terkadang 

timbul dan menjadikan hasil performanceassessment tidak lagi menunjukkan peserta 

didik yang sebenarnya. Masalahpenskoran performance assessment lebih sensitif dan 

lebih kompleks dibanding soal bentuk uraian. Ada tiga sumber kesalahan dalam 

penskoranperformance assessment yaitu:
56

 

a. Masalah dalam instrumen, artinya instrumen pedoman penskoran tidakjelas 

sehingga sukar untuk digunakan oleh penilai. Selain itu 

komponenkomponenyang harus dinilai biasanya sukar untuk diskor. 

Padaumumnya kesukaran yang timbul karena masalah komponen 

inidikarenakan komponen tersebut sukar diamati. 

b. Masalah prosedural, artinya prosedur yang digunakan dalamperformance 

assessment tidak baik sehingga mempengaruhi hasil penskoran. Masalah yang 

biasanya terjadi adalah
57

 komponen-komponen yang harus diskor terlalu 

banyak, sehingga penskor mengalami kesulitan. Bagi penskor, semakin 

sedikit komponen yang harus dinilai maka akan semakin baik, tetapi pembuat 

pedoman penskoran tetap harus membuat pedoman penskoran yang dapat 

mewakili semua komponen-komponen penting yang mempengaruhi kualitas 
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hasil akhir. Masalah lain dari prosedur ini adalah masalah jumlah penskor. 

Semakin sedikit jumlah penskor, maka hasil penilaian akan semakin sukar 

untuk dibandingkan. 

c. Masalah penskor yang bias, artinya penskor cenderung untuk sukar 

menghilangkan personal bias. Pada performance assessment harus 

diupayakan untuk memaksimalkan keadilan dalam menilai atau 

menskorkemampuan kinerja peserta didik dan meminimalkan faktor 

subjektifitas.Sewaktu menskor hasil pekerjaan peserta didik, ada 

kemungkinan penskormempunyai masalah generosity error, artinya penskor 

cenderung memberi nilai yang tinggi, walaupun dalam realitanya pekerjaan 

peserta didiktersebut tidak baik. Kemungkinan penskor juga mempunyai 

masalah severity error, artinya penskor cenderung memberi nilai yang 

rendah,walaupun pada dasarnya kualitas pekerjaan peserta didik tersebut 

baik.Kemungkinan lain penskor juga cenderung dapat memberi nilai yang 

sedang-sedang saja, walaupun sebenarnya hasil pekerjaan peserta didik tersebutada yang 

baik dan yang tidak baik. Masalah lain adalah adanya kemungkinan penskor memberi 

nilai yang tidak objektif. 

Untuk memudahkan penskoran dalam performance assessment, maka ada 

beberapa metode yang perlu diketahui yang dapat digunakan untuk menskor penilaian 

hasil kinerja peserta didik, yaitu metode holistik dan metode analitik. Metode holistik 

digunakan apabila penskor hanya memberikan satu buah skor berdasarkan penilaian 

mereka secara keseluruhan dari hasil kinerja peserta didik. sedangkan pada metode 



analitik para penskor memberikan penilaian pada berbagai aspek yang berbeda yang 

berhubungan dengan kinerja yangdinilai.
58

 

C. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang berkaitan dengan performance assessesment yang 

telah banyak dilakukan oleh peneliti antara lain: Malinda Riwi Anugrah Putri 

dengan penelitian pebandingan hasil belajar sains menggunakan instrumen 

performance assesssesment berbasis saintific aproach dengan performance 

asssesssesment konvensional pada peserta didik smp menyatakan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar sains  peserta didik 

menggunakan instrumen Performance Assesment berbasis saintific Aproach 

dengan Performance Konvensional , hasil belajar sains peserta didik 

menggunakan instrumen Performance Assesment berbasis saintific Apoach 

lebih tinggi dibandingkan dengan Performance Konvensional yaitu pada hasil 

belajar ranah kognitif sebesar 73,50 > 63,33 dan pada ranah psikomotor 

sebesar 82,11 > 70,79.59 

I Ketut susila dalam penelitian pengembangan instrumen penilaian 

unjuk kerja (performance assesssement) laboratorium pada mata pelajaran 

fisika sesuai kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) SMA kelas X di 

kabupaten Gianyar     menyatakan bahwa penerapan instrumen penilaian 
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unjuk kerja yang valid reliabel, praktis dan dapat digunakan secara berulang 

pada tugas kinerja yang berbeda, dan dapat membantu guru untuk 

melakukan pen\ilaian unjuk kerja peserta didik pada saat melakukan 

praktikum di laboratorium.60 

I Made Santosa, dkk menyatakan bahwa “ Model Pembelajaran 

kontekstual berbasis performance assessment berpengaruh terhadap 

prestasi belajar matematika ditinjau dari motivasi berprestasi, yakni ada 

perbedaan yang signifikan terhadap perkembangan prestasi peserta didik 

ketika model pembelajaran konstektual berbasis performance assessment 

diterapkan dari pada model pembelajaran konvensional serta berbasis 

konvensional.61 

`Oleh sebabitu, berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada, 

peneliti tertarik untuk melakukan inovasi dari penelitian terdahulu yaitu 

menggunakan performance assessesment untuk meningkatan keterampilan 

prosedural peserta didik saat kegiatan pembelajaran. 

D. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas 

selanjutnya dapat disusun kerangka pikir yang menghasilkan suatu hipotesis. 

                                                             
60 I Ketut Susila, “Pengembangan Instrumen Penilaian Unjuk Kerja ( Performance 

Assessment)Laboratorium Pada mata Pelajaran Fisika Sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

SMA Kelas X di Kabupaten Gianyar” Artikel, (Denpasar 

: Universitas Pendidikan Ganesha,2012), h.12 
61

I Made Santosa, I Made Candiasa, I Wayan Koyan, “Pengaruh Penerapan Model 

Pembelajaran Kontekstual Berbasis Assessment Kerja Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa 

Kelas V SD Negeri 2 Gianyar  Tahun Pelajaran 2012/2013 Ditinjau dari Motivasi Berprestasi”, Jurnal 

Program Pascasarjana ( Denpasar: Universitas Pendidikan Ganesha, 2013, h. 4 



Kerangka pikir mempunyai arti suatu konsep pola pemikiran dalam rangka 

memberikan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti. Di dalam 

penelitian ini terdiri dari variabel bebas (X) yaitu Performance Assessment dan 

variabel terikat (Y) yaitu Hasil belajr kognitif . 

Pembelajaran Performance Asessment ini dituntut untuk peserta didik aktif 

dalam pembelajaran dan saling bekerja sama dengan orang lain serta berimajinatif 

dalam berpikir. Guru membentuk beberapa kelompok peserta didik  di kelas  dan 

diberikan kesempatan untuk melakukan pengamatan menggunakan mikroskop  

dengan baik dan benar serta  sesuai dengan apa ada di LKS ( Lembar Kerja Peserta 

didik ) dan berkaitan dengan materi yang dipelajari, selanjutnya guru mengamati atau 

mengobservasi praktikum atau kegiatan  pembelajaran yang dilakukan oleh peserta 

didik. Selain itu guru juga guru memberikan oral feedbeck kepada peserta didik yang 

melakukan pengamatan yang tidak baik dan benar serta tidak sesuai dengan tuntunan 

LKS.  

Untuk itu, peserta didik akan lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran yang 

telah diberikan sehingga  hasil belajar kognitif mereka akan meningkat. Untuk 

mengetahui lebih jelasnya pengaruh  performance asessment terhadap hasil belajar 

kognitif peserta didik dapat digambarkan melalui diagram kerangka berpikir, 

kerangka berpikir ini dibuat peneliti guna untuk melihat bagaimana proses dan 

langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan nantinya pada proses pembelajaran 

berlangsung agar pada saat proses pembelajaran pelaksanaanya dapat berjalan sesuai 

harapan dan tujuan yang inign dicapai peneliti dapat tercapai dengan baik. Adapun 

kerangka berpikir sebagai berikut: 



 

 

Diagram Kerangka Berfikir 

Materi Pembelajaran 

 

Pembelajaran  

 

 

  Performance Assessment          Paper and Pencil test 

 

  Hasil Belajar Kognitif          Hasil Belajar Kognitif 

 

 

 

Apakah Terdapat pengaruh performance assessment terhadap hasil belajar kognitif 

peserta didik 

 

Dari diagram di atas dijelaskan bahwa pada proses pembelajaran 

menggunakan dua model yaitu dengan Strategi pembelajaran performance 

assessment dan Pembelajaran Assessment paper and pencil test. Dari 

keduaPembelajaran tersebut akan dilakukan tes pada akhir pembelajaran untuk 

melihat hasil belajar kognitif peserta didik.  

 

E. Hipotesis penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang telah 

dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Berdasarkan uraian rumusan masalah, 

deskripsi teori, dan kerangka berfikir di atas maka hipotesis penelitian ini yaitu: 



1. Hipotesis penelitian  

Terdapat  pengaruh performance assessmentterhadap hasil belajar kognitif 

Peserta didik 

2. Hipotesis statistik adalah pernyataan statistik tentang parameter populasi. 

Hipotesesis statistik dalam penelitian ini adalah : 

H0 :   µ1= µ2 ( Tidak ada pengaruh signifikan performance assessment 

terhadap hasil belajar kognitif  peserta didik kelas VII SMP 19 Bandar 

Lampung). 

H1 : µ1≠ µ2 ( Ada pengaruh signifikan performance assessment terhadap 

hasil belajar kognitif  peserta didik kelas VII SMP 19 Bandar Lampung). 

 

  



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Metode penelitian pendidikan adalah cara ilmiah untuk mendapatkan 

data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan 

dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang 

pendidikan.62Metode penelitian yang digunakan adalah metode Quasi 

Eksperiment yaitu metode penelitian untuk menguji hipotesis berbentuk 

sebab akibat melalui adanya perlakuan dan menguji perubahan yang 

diakibatkan oleh perlakuan tersebut.63Metode penelitian ini mempunyai 

kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol 

variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.64Desain 

penelitian yang digunakan adalah “The Macthing Onlyand Pretest-Posttest 

Control Group Design”.65Rancangan penelitian digambarkan sebagai berikut : 
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Tabel1 

Desain Penelitian Quasi Eksperimen 

 

Kelas Tes Awal 

(Pretest) 

Perlakuan Tes Akhir 

(Postest) 

Eksperimen M              Q1 X Q2 

Kontrol M              Q1 C Q2 

Sumber : Frankel R., J dan Wallen E., N, How To Design and Evaluate Research in  

Education, Edition 6, The Me Graw Hill Companies, New York, 2007, h. 271. 

 

Keterangan : 

M = Sampel yang dipilih dan dipasangkan dalam setiap kelas / Matching.  

Q1 = Pretest dengan soal Keterampilan prosedural praktikum 

Q2  = Posttest dengan soal Kemampuanprosedural praktikum 

X    = Pembelajaran dengan menggunakan PerformanceAssessment  

C    = Pembelajaran dengan menggunakan Assessment paper and pancil test.    

 

B. Variabel Penelitian  

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua veriabel, yaitu:  

1. Variabel bebas (Independent) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel dependent (terikat) disebut dengan 

variabel X. Dalam penelitian ini variablebebasnya adalah 

penggunaanPerformance Assessment   

2. Variabel terikat (Dependen) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel terikat yang disebut variabel Y. Dalam hal ini variabel 

terikatnya adalah Hasil belajar kognitif siswa.Pengaruh hubungan antara variabel 

bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dapat digambarkan sebagai berikut: 



 

   

Gambar. 2 

Diagram Hubungan Antara Variabel Bebas Dan Terikat 

Keterangan :  

X : Performance Assessment  

Y: Hasil Belajar Kognitif siswa 

 

3. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling  

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
66

Dalam penelitian ini 

yang menjadi populasi target penelitian adalah seluruh siswa kelas VII di 

SMP Negeri 19 Bandar Lampung yang berjumlah323 siswa yang terdiri dari 

kelas VII A, VII B, VII C, VII D,  dan VII E, VIIF, VII G, VII H, VII I, VII 

J. Dengan distribusi kelas sebagai berikut: 

Tabel 2 

Data Siswa SMP19 Bandar  Lampung 

 

NO Kelas Jumlah Siswa 

1 VIIa 33 

2 VIIb 32 

3 VIIc 30 

4 VIId 31 

5 VIIe 32 

6 VIIf 30 

7 VIIg 34 

8 VIIh 34 

9 VIIi 34 

                                                             
66

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta: 

Rineka Cipta, 2010), h. 173.  
 

Y X 



10 VIIj 33 

Jumlah 323 

Sumber :Dokumentasi  SMP Negeri 19 Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2016/2017. 

 

b. Sampel 

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
67

Pada 

penelitian ini sampel yang digunakan adalah siswa kelas VIIJyang berjumlah 

33 dan kelas VIICyang berjumlah 31 siswa.Kelas VIIJ sebagai kelas 

eksperimen yang diberi perlakuan performance assessment.Sedangkan kelas 

VIICsebagai kelas kontrol menggunakan Assessment paper and pancil test. 

c. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari suatu 

populasi.
68

 Teknik sampling berguna untuk mewakili populasi sehingga 

kesimpulan terhadap populasi dapat dipertanggung jawabkan, lebih teliti yang 

sedikit dari pada yang banyak, menghemat waktu, tenaga, biaya, dll. Dalam 

penelitian ini teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara sampling 

random (probability sampling) yaitu teknik sampling dengan pengambilan 

secara acak kelas yaitu pengambilan sampel kelas secara acak dengan cara 

undian terhadap kelas yang akan dipilih untuk menjadi kelas eksperimen dan 

kelas kontrol.
69

 

                                                             
67

Ibid. h. 174. 
68

Sugiyono, Op.Cit, h. 121-122. 
69

Rostiana Sundayana, Statistika Penelitian Pendidikan  (Cet. II), (Bandung : ALFABETA, 

2015), h. 24. 



Langkah-langkah pengundian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1) Peneliti menyiapkan kertas undian sebanyak populasi kelas VII yang ada 

disekolah, yaitu sebanyak 10 buah kertas undian. Kertas undian tersebut 

bertuliskan VIIa, VIIb, VIIc, VIId,  VIIe,VIIf,VIIg,VIIh,VIIi,dan VIIj. 

2) Peneliti mengundi dengan melakukan dua kali pengundi berdasarkan 

kertas undian yang telah dibuat dari suatu populasi kelas VII tersebut. 

Pengundian pertama muncul kelas VIIj yang dijadikan sebagai kelas 

eksperimen dan pengundian kedua muncul kelas VIIc yang dijadikan kelas 

kontrol. 

4. Prosedur Penelitian 

Tahap-tahap yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini meliputi: persiapan, 

pelaksanaan, dan tahap akhir penelitian. Tahap-tahap tersebut diuraikan sebagai 

berikut:    

a. Tahapan Persiapan Penelitian  

  Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan meliputi : 

a) Melakukan studi pendahuluan melalui observasi di sekolah untuk memperoleh 

informasi sistem pembelajaran dan asesmenyang selama ini dilakukan pada 

mata pelajaran biologi khususnya materi jaringan tumbuhan.  

b) Menentukan Subjek Penelitian  



c) Pemilihan asesmen yang akan digunakan, pengembangan silabus, penyusunan 

rencana pelaksanan pembelajaran (RPP), dan lembar kerja siswa (LKS) 

praktikum,  yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. 

d) Menyusun instrumen penelitian untuk menjaring data penelitian, meliputi:   

perangkat tes kemampuan kognitif (pretes dan postes) pada materimikroskop, 

rubic penilaian,Performanceassessment (berupa soalMultiple Choice). 

e) Mengkonsultasikan instrumen penelitian kepada dosen pembimbing skripsi. 

f) Melakukan uji coba instrumen penelitian pada siswa kelas lain diluar sampel.  

g) Melakukan analisis kualitas instrumen hasil belajar kognitif meliputi : 

validitas, reliabilitas,  daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal.  

h) Melakukan analisis kualitas instrumen task(berupa soal pilihan ganda  dan 

lembar kerja siswa (LKS) praktikum), meliputi: validitas isi, validitas 

konstruk, dan kesesuaian kisi-kisi. Analisis instrumen penilaian performance 

assessment, kemudian melakukan bimbingan kepada dosen pembimbingan 

skripsi dan revisi.  

b. Tahapan Pelaksanaan Penelitian  

  Tahap pelaksananaan penelitian ini, meliputi:  

a. Latihan dan pembiasaan. 

1) Melakukan sosialisasi berupa penyampaian maksud, tujuan dan cara kerja 

penelitian kepada siswa, mengenaiperformanceassessmentmeliputi: rubic 

penilaian. Jenis performance yang akandikumpulkan, informasi batas 

pengumpulan dan cara pengumpulan tugas serta penjelasan mengenai 



kategori penilaian performanceassessment. Melakukan sosialisasi  lembar 

praktikum siswa yaitu berupa maksud dan tujuan penilaian kepada siswa.  

b.  Pengambilan data  

1) Memberikan pretest hasil belajar ranah kognitif peserta didik pada materi 

mikroskop sebelum pembelajaran dengan menggunakan 

performanceassessment . 

2) Membagi kelompok praktikum menjadi 6 kelompok, masing-masing 

terdiri dari 4-5 orang peserta didik. 

3) Membagi tugas kepada setiap anggota kelompok disesuaikan dengan 

lembar kerja siswa yanang disediakan. 

4) Selama proses pembelajaran maka akan diterapkan performance 

assessment dengan pemberian LKS, kegiatan praktikum menggunakan 

mikroskop 

5) Selama peroses pembelajaran juga peneliti mengobservasi kegiatan 

prakatikum siswa dan memberikan oral feedbeck jika ada kesalahan yang 

dilakukan siswa. 

6) Melaksanakan posttest hasil belajar ranah kognitif peserta didik pada 

materi mikroskop setelah pembelajaran dengan menggunakan 

performance assessment. 

7) Menjaring pendapat guru  tentang kendal-kendala yang dihadapi selama 

proses pembelajaran dengan menerapkan performance assessment. 



8) Mencatat segala kejadian faktual penting dalam catatan lapangan 

penelitian.   

c. Tahap Akhir Penelitian  

Tahap akhir dari pelaksanaan penelitian ini, meliputi : 

1) Mengolah data hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahap pelaksanaan 

penelitian. 

2) Melakukan analisis terhadap seluruh hasil data penelitian yang diperoleh.  

3) Menyimpulkan hasil analisis data.  

4) Menyusun laporan penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adapun alur penelitian dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini : 
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d. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok.
70

Tes digunakan untuk mengetahui hasil 

belajar pada aspek pemahaman konsep peserta didik selama proses belajar. 

Dengan demikian, dapat diketahui prestasi belajar dapat dicapai peserta didik 

tersebut. 

2. Non Tes 

Non Tes merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama, 

mengenai karakteristik, sikap, atau keperibadian. Selama ini teknik nontes 

kurang digunakan dibandingkan dengan teknik tes,  teknik nontes bermacam-

macam salah satunya teknik observasi (pengamatan). 

a. Lembar Observasi Performance Assessment  

Untuk melengkapi cara memperoleh data yang lengkap penulis 

mempergunakan metode observasi, yaitu mengamati, mencari data dari beberapa 

fakta mengenai hal yang ada hubungannya dengan permasalahan.Observasi 

adalah penyelidikan (studi) yang secara sistematis dan disengaja melalui 
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pengamatan ke arah kejadian – kejadian yang spontan pada saat kejadian itu 

terjadi. Oleh karena itu observasi adalah merupakan pengamatan, maka observasi 

menggunakan alat indera sebagai alat yang utama. 

e. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa 

instrumen. Tabel 10 di bawah ini mencantumkan jenis-jenis instrumen yang 

disesuaikan dengan tujuannya. 

 

Tabel 3 

Instrumen Penelitian dan Tujuan Penggunaan  Instrumen 
 

No Jenis Instrument Tujuan Instrument Sumber Data Waktu 

1. Tes Pretest dan 

posttest   

kemampuan 

kognitif materi 

mikroskop. 

 Mendeskripsikan dan menganalisis 

kemampuan kognitif siswa sebelum dan 

sesudah pembelajaran dengan 

menerapkanperformance assessment. 

Siswa  Padaawal dan akhir 

kegiatan 

pembelajaran 

2. Lembar observasi 

performance 

assessment 

 Untuk mengetahui keterampilan 

prosedural siswa yang dapat terungkap 

saat praktikum kelompok . 

Siswa  Selama proses 

pembelajaran, 

kegiatan 

praktikum 

Uraian dari setiap jenis instrumen yang digunakan pada penelitian ini 

adalahsebagai berikut: 

1. Tes Kemampuan Kognitif 

Instrumen tes yaitu soal Multiple Choiceterdiri dari 20 soal untuk 

materiMikroskop  denganempat pilihan jawaban. Dilakukan dengan 

menggunakan perangkat soal untuk mengetahui kamampuan kognitif 

siswa.Tes kemampuan kognitif dijaring melalui pretest yang diberikan di 

awal pembelajaran.Dan posttest yang diberikan diakhir pembelajaran 



dengan framework Taksonomi Bloom Revisi pada ranah kognitif yaitu 

mulai dari mengingat, memahami, menerapkan dan mensintesis. Data 

pretest dan posttest akan dianalisis dan dibandingkan secara kuantitatif 

dengan presentase pada konsep mikroskop. Validitas dan reliabilitas soal 

tes kemampuan kognitif dilakukan untuk mendapatkan soal yang memadai 

dari segi validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran dan 

pola jawaban soal (distraktor).Analisisis uji coba instrumen dihitung 

dengan bantuanMicrosoft Excel. 

2. Lembar Observasi performance assessment 

Digunakan untuk mengungkap hasil belajar kognitif siswa saat 

praktikum kelompok. Lembar performance asssessment, berisi pernyataan 

dengan memberi tanda checklist( ) pada kolom yang tersedia. Validitas 

instrumen dilakukan dengan cara expert judgment dari dosen pembimbing 

skripsi. 

f. Analisis Uji Coba Instrumen Penelitian  

1. Uji Validitas Instrumen 

Validitas adalah ketepatan alat penilaian pada suatu konsep yang akan 

dinililai sehingga menilai dengan keharusan mana yang harus dinilai. Validitas 

suatu tes dikatakan valid apabila tes itu mengukur apa yang hendak diukur. 

Untuk menguji validitas digunakan rumus poin biseral (pbi) sebagai berikut : 

Ypbi=
     

  
√

 

 
 

Keterangan :  



Ypbi  = Koefisien korelasi biseral.  

Mp = Rerataan skor dari subjek yang menjawab betul bagi item         

yang dicari validitasnya   

Mt = Rerataan skor total  

St = Standar deviasi dari skor total proporsi 

P = Proporsi siswa  

   (P = 
                       

                  
  ) 

q  = Proporsi siswa yang menjawab salah (q= 1-p).
71

 

Adapun kriteria untuk validitas butir soal: 

0,81 - 1,00 = sangat tinggi 

0,61 - 0,80 = tinggi 

0,41 - 0,60 = sedang 

0,21 - 0,40 = rendah 

0,00 - 0,20 = sangat rendah  

Setelah tes diujikan kepada siswa yang berada diluar sampel kemudian 

instrumen tes melalui pengujian validitas soal tes. Pengujian validitas instrumen 

tes menggunakan validitas isi disesuaikan dengan kisi-kisi yang sesuai dengan 

indikator pembelajaran. Hasil uji coba ini dianalisis keabsahannya menggunakan 

Microsoft Excel, soal yang akan digunakan untuk pretest dan posttest adalah butir 

soal yang masuk dalam kategori sedang dan tinggi.  

 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 
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Reabilitas adalah sejauhmana hasil pengukuran dari suatu instrument mewakili 

karakteristik yang diukur. Uji reliabilitas bertujuan untuk menguji ketepatan atau 

keajegan alat dalam mengukur apa yang akan diukur.Sedangkan untuk menguji 

reabilitas soal tes menggunakan metode Kuder Richardson  yaitu dengan 

menggunakan rumus K-R20.     

R11 = (
 

   
   

      

  
  

Keterangan:  

R11 : Reliabilitas tes secara keseluruhan  

n : Banyaknya butir item 

1 : Bilangan constant 

P  : Proporsi subjek yang menjawab item dengan benar  

Q : Proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q=1-p) 

∑pq : Jumlah hasil perkalian antara p dan q 

S  : Standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varians).
72

 

 

Selanjutnya dalam pemberian interpretasi terhadap koefisien reliabilitas 

tes (R11) pada umumnya digunakan patokan sebagai berikut:
73

 

a. Apabila R11sama dengan atau lebih besar daripada 0,70 berarti tes hasil belajar 

yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki reabilitas yang 

tinggi (= riliable.) 

b. Apabila R11lebih kecil daripada 0,70 berarti tes hasil belajar yang sedang di 

uji reliabilitasnyadinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi (un-

reliabel). 

 

3. Uji Tingkat Kesukaran 
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 Soal yang dikatakan baik adalah soal yang tidak terlalu sukar. Karena 

semakin mudah soal, semakin besar pula bilangan indeksnya. Akan tetapi 

telah disepakati bahwa walaupun semakin tinggi indeksnya menunjukan soal 

yang semakin mudah, tetapi tetap disebut indeks kesukaran. Analisis indeks 

kesukaran setiap butir soal dihitung berdasarkan jawaban seluruh siswa yang 

mingikuti tes. Untuk menguji taraf kesukaran digunakan rumus berikut:
74 

JS

B
P 

 
 

Keterangan: 

P : Indeks kesukaran  

B  : Jumlah siswa yang menjawab soal tes dengan benar 

JS  : Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Tabel4 

Tingkat Kesukaran 

 

Proportion Correct (p)/ nilai 

(p) 
Kategori Soal 

P 0,71 – 1,00 Mudah  

P 0,31 – 0,70 Sedang 

P 0,00 – 0,30 Sukar 

Sumber : Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi  Aksara, 

Jakarta, 2012, h.225 

Perhitungan uji tingkat kesukaran setiap butir soal dihitung. Besar tingkat 

kesukaran soal berkisar antara 0,00 sampai 1,00 yang dapat diklasifikasikan 

kedalam tiga kategori yaitu : sukar, mudah, dan sedang. 
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4. Uji Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa 

yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh (berkemampuan 

rendah).  Adapun untuk menentukan daya pembeda tiap item instrument 

penelitian adalah sebagai berikut:
75

 

D = 
  

  
 - 

  

  
 =    -    

Keterangan : 

J : Jumlah peserta tes 
JA :Banyaknya peserta kelompok atas 

JB : Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA : Banyaknya kelompok atas yang menjawab sola itu dengan benar 

BB : Banyaknya kelompok bawah yang menjawab soal  itu dengan benar 

PA : Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar (ingat, P   

sebagai indeks kesukaran) 

PB : Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar. 

 Butir soal dikatakan : 

a) Baik apabila rxy ≥ 0,3 

b) Kurang baik apabila rxy<0,3 

Jika indeks konsisten internal butir ke-1 kurang dari 0,3 maka butir 

tersebut harus dibuang. Untuk pengambilan data dalam penelitian ini 

digunakan butir soal dengan daya beda lebih dari atau sama dengan 0,3. 

 

 

 

Tabel 5 

Uji Daya Pembeda 

Kriteria Koefisien Keputusan 

Daya Pembeda 
0,00 – 0,20 Jelek 

0,21 – 0,40 Cukup 
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0,41 – 0,70  Baik 

0,71 – 1,00 Baik Sekali 

Sumber : Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi Aksara, 

Jakarta, 2012, h. 232. 

Seperti halnya angka tingkat kesukaran butir soal, maka tingkat 

diskriminasi atau daya pembeda ini besarnya berkisar antara 0 (nol) sampai 

dengan 1,00. Butir-butir soal yang baik adalah butir-butir soal yang 

mempunyai tingkat diskriminasi 0,4 sampai 0,7. 

g. Teknik Analisis  Data 

1. Tes Kemampuan Kognitif Siswa  

 Data yang diperoleh dari pretest dan posttest akan digunakan untuk 

mencari nilai N gain. Nilai N gain berfungsi untuk mengetahui kemampuan 

kognitif materi Mikroskop. Seberapa besar peningkatan suatu variabel dalam 

hal ini setelah mengikuti pembelajaran dengan performance 

assessment.Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan rumus 

Normalized Gain (N-gain) sebagai berikut:
76

 

                  
                        

                        
 

N gain/Indeks gain yang diperoleh pada tes kemampuan kognitif (pretestdan 

posttest) menunjukkan perubahan atau tidaknya dilihat berdasarkan kriteria pada tabel 

6 dibawah ini:  

Tabel 6 

Kategori Skor N-Gain/Indeks Gain 
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Rentang  Kategori 

        g > 0,70 Tinggi 

       0,31 ≤ g ≤ 0,70 Sedang  

       G < 0,30 Rendah  

Sumber :Meltzer. The relationship between mathematics preparation and 

conceptual learning gains in physics: a possible, hidden variable. In 

diagnostic pretest scores, Department of physics and Astronomy, Iowa State 

University, Ames, Iowa 50011 2002, Jurnal Am. J. Physic. h. 3. 

 

Untuk mengetahui signifikasi data tersebut maka skor N-gain diuji 

menggunakan uji t independent padaSPSS Versi16 Windows. 

2. Lembar Observasi Performance Assessment 

Data analisis untuk mengetahui presentase peseta didik pada kemampuan 

proedural peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.  

Mengunakan rumus: 

 100%
NS

R
NP   

 Keterangan : 

 NP : Nilai persen yang dicari atau diharapkan  

 R   : Jumlah skor yang diperoleh peserta didik  

 NS : Nilai skor maksimal  

h. Uji Analisis Data 

Penelitian ini penulis akan menguji t berdasarkan kelas eksperimen dan 

kelas kontrol yang akan diukur, sebelum dilakukan analisis uji t terlebih dahulu 



dilakukan uji prasarat yang harus dipenuhi dalam uji t meliputi uji normalitas dan 

uji homogenitas. 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan merupakan data yang berdistribusi normal atau tidak.Uji 

normalitas yang digunakan adalah Uji Lilliefors
77

.Dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a) Membuat tabel kerja dengan 7 kolom.  

b) Memasukan nilai atau skor pada tabel kerja secara berurutan. 

c) Mencari nilai Z score, dengan rumus : Z = (Xi-Mean)/SD 

d) Menentukan nilai Z tabel {F(Z)} dengan menggunakan Tabel Normal Buku 

dari O ke Z berdasarkan nilai Z score. 

e) Menentukan S(Z) dengan rumus S (Z) = f kum : N 

f) Menghitung harga lilliefors hitung dengan rumus Lh = │F (Z) – S (Z)│ 

g) Mencari nilai lillieforsterbesar sebagai Lhitung.  

h) Menentukan harga lilliefors tabel (Lt) 

i) Membuat kesimpulan :  

Jika harga Lh < harga Lt,  maka data berdistribusi normal 

Jika harga Lh> harga Lt, maka data tidak berdistribusi normal.  

2) Uji Homogenitas 
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Uji homogenitis dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian memiliki kondisi yang sama atau homogen. Untuk menguji 

homogenitas variansi ini digunakan metode uji varians terkecil menggunakan 

tabel F. Uji homogenitas yang digunakan menggunakan uji Fisher. Langkah-

langkah dari uji variansi sebagai berikut:
78

 

a) Menghitung varians terbesar dan varians terkecil 

F hitung = 
                

                
 

b) Bandingkan nilai F hitung dengan nilai Ftabel 

Dengan rumus dbpembilang = n-1 (untuk varians terbesar) 

  Dbpenyebut =n-1 (untuk varians terkecil) 

c) Taraf signifikan (α ) = 0,05 

d) Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:  

H0 ditolak, jika thitung > ttabel 

H0 diterima, jika thitung > ttabel, dengan α = 0,05 (5%) 

3) Uji  Hipotesis Penelitian 

Jika data diketahui berdistribusi normal dan homogen maka dapat 

dilanjutkan dengan ujipaired sample t-Test  untuk melihat ada atau tidaknya 

perbedaan mean untuk dua sampel bebas (independen) yang berpasangan, 

serta mengetahui seberapa besar pengaruhnya. Pengujian hipotesis digunakan 
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uji perbedaan dua rata-rata (uji paired sample t-Test ) dengan menggunakan 

program SPSS Versi 17. 

Uji hipotesis digunakan untuk melihat perbedaan hasil tes siswa dari 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dapat dilakukan uji parametrik 

yaitu uji paired sample t-Test. Pengujian hipotesis menggunakan rumus 

sebagai berikut:
79

 

     
     

       
 

Keterangan :  

 

  = nilai rata-rata sampel sebelum perlakuan 

         = nilai rata-rata sampel setelah perlakuan 

     = standart error mean variabel 1 

    = standart error mean variabel 2 
 

Nilai df = N-1  

Ho = 1 = 2 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan performance 

assessmentterhadap hasil belajar kognitif siswa Kelas 

VII di SMPN 19 Bandar Lampung. 

H1 = 1 ≠ 2 : Terdapat pengaruh yang signifikan performance assesssment 

terhadap hasil belajar kognitif siswa kelas VII di SMPN 

19 Bandar Lampung. 

Adapun kriteria pengujiannya adalah : 

H0 ditolak, jika                dalam hal ini H1 diterima. 
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H0 diterima, jika               dengan α = 0,05 (5%). 

Rumus pencarian nilai ttabel  yang digunakan adalah ttabel = t(α, n1 + n2 – 2). 

Tingkat kesalahan dinyatakan dengan α = 0,05 (5%). Nilai tafsiran 

(α) mempunyai arti makin besar interval tafsiran yang diajukan peneliti 

maka akan semakin kecil kesalahannya.
80

 Sehingga peneliti memilih 

menggunakan 5% dibandingkan 1% untuk menghindari kesalahan yang 

lebih besar. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang telah dilakukan di SMP Negeri 19 Bandar 

Lampungsemester genap tahun pelajaran 2016/2017terdiri dari : 1. Gambaran 

umum SMP Negeri 19 Bandar Lampung, 2. Data hasil penelitian yang terdiri 

dari :                       a.  Hasil belajar kognitif, dan b. Data lembar observasi 

performance assessment. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian, 

tabel,  grafik dan perhitungan yang dideskripsikan recara rinci sebagai berikut 

: 

1. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

SMP Negeri 19 Bandar Lampung merupakan salah satu SMP Negeri yang 

berada di Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung. Kondisi lingkungan sekolah 

yang cukup luas, dengan ruang belajar yang nyaman, sejuk, dan asri. Lokasi sekolah 

berada di Jl. Turi Raya No. 1 Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung. 

SMP Negeri 19 Bandar Lampung berdiri pada pada tanggal 23 Desember 

1985 di Kecamatan Kedaton waktu itu dengan nama SMP Negeri 2 Kedaton, 

kemudian diganti SLTP Negeri 19 Bandar Lampung.Sekolah SMP Negeri 19 Bandar 

Lampungmendapat juara Lomba Wawasan wiyata mandala tingkat Nasional tahun 

1991-1992.Sejak berdirinya pada tahun 1985, SMP Negeri 19Bandar Lampung telah 



mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan, yaitu : Ibnu Hajjar, Cik 

Nanung, BPA, Drs. Wakidi, Muslim, Hi. Syarifuddin Rais, A. Md, Drs. Hi. Yuni 

Herwanto, M. Pd, dan Hj. Sri Chairattini, S. Pd. 

Adapun Visi dan Misi SMP Negeri 19Bandar Lampung adalah sebgai berikut: 

a. VISI : “UNGGUL DAN BERPRESTASI”   

Visi ini akan menjiwai warga sekolah kami untuk selalu 

mewujudkannya setiap saat dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan 

sekolah.Visi tersebut mencerminkan profil dan cita-cita sekolah yang: 

1) berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi kekinian. 

2) sesuai dengan norma dan harapan masyarakat 

3) ingin mencapai keunggulan 

4) mendorong semangat dan komitmen seluruh warga sekolah 

5) mendorong adanya perubahan ke arah yang lebih baik 

6) mengarahkan langkah-langkah strategis (misi) sekolah. 

 

b. MISI 

”Disiplin  kerja yang tinggi dalam  mewujudkan manajemen berbasis sekolah, 

kerjasama yang harmonis , dan  pelayanan prima di segala bidang”. 

2. Hasil Uji Instrumen Tes Hasil BelajarKognitif 

Hasil belajar kognitif dapat di ukur dengan tes. Sebelum soal tes 

digunakan harus dilakukan uji coba.Uji coba instrumen soal dilakukanpada 

siswa kelas VIIIC. Instrumen dalam penelitian ini meliputi tes soal pilihan 

ganda (multiple choice).Data hasil uji instrumen tes diperoleh dengan 

melakukan uji coba tes hasil belajar kognitif yang terdiri dari 30 butir soal 



pilihan ganda tentang materi mikroskop. Hasil penelaahan dan analisis butir 

soal di peroleh sebagai berikut : 

a. Uji Validitas 

Validitas instrumen tes hasil belajar kognitif pada penelitian ini 

menggunakan validitas logis (isi dan konstruk) dan validitas empiris 

(perhitungan kuantitatif). Uji validitas logis dilakukan dengan menggunakan 

daftar checklist oleh tiga validator. Dua validator instrumen tes kemampuan 

berpikir kritis adalah dosen pendidikan biologi dan satu guru bidang studi 

IPASMP Negeri 19 Bandar Lampung. Validator yang pertama adalah Ibu 

Aulia Novitasari, M.Pd dengan hasil validasi 30 butir soal. Hasilnya terdapat 

soal yang tidak sesuai dengan tingkat taksonomi bloom yaitu pada butir soal 

nomor 2, 4, 6, 9, 10, 14, 22, 25, 27 dan 30. Serta butir soal nomor 1 dan 

2terdapat gambaryang harus diperjelas. 

Validator yang kedua adalah Ibu Suci Wulan Pawhestri, M.Si. Hasil 

validasi 30 butir soal adalah terdapat butir soal yang penggunaan bahasanya 

perlu diperbaiki yaitu butir soal nomor 5, 6, 7, 14, 17, 22, 26 dan 30. Butir 

soal nomor 3 tidak sesuai dengan tingkat taksonomi bloom, serta butir soal 

nomor 2terdapat gambar yang harus diperjelas. 

Hasil instrumen yang telah divalidasi oleh 2 dosen pendidikan biologi 

selanjutnya divalidasi oleh guru bidang studi IPASMP Negeri 19 Bandar 

Lampung.Hasilnya adalah instrumen tes sudah sesuai dan layak untuk diuji 

coba kepada peserta didik kelas VIISMP Negeri 19Bandar Lampung. 



Instrumen yang telah diperbaiki dan divalidasi oleh validator, selanjutnya 

dijadikan pedoman dan acuan dalam menyempurnakan isi data tes hasil 

belajar kognitif siswa.  

Setelah di lakukan validasi logis pada instrumen tes dan di uji cobakan 

kepada responden diluar kelas sampel sebanyak 30 butir soal, kemudian 

dilakukan perhitungan validitas empiris. Hasil uji coba dilakukan perhitungan 

dan menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Offie Excel. Hasil perhitungan 

validitas instrumen disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 7 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

 

Soal  Nomor Butir Soal 

Valid  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 

TidakValid 7, 9, 13, 15, 30 

Sumber: Hasil Perhitungan Uji Validitas Instrumen Soal Uji Coba Hasil 

Belajar Kognitif 

 

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa butir soal yang valid 

sebanyak 25 butir soal, sedangkan soal yang tidak valid sebanyak 5  butir 

soal.Karena telah ditetapkan bahwa butir soal dikatakan valid jika memiliki 

          .Butir soal dikategorikan signifikan atau valid artinya soal tersebut 

boleh dipakai sebagai instrumen tes. Hasil perhitungan validitas butir soal uji 

coba tes hasil belajar kognitif selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran. 

b. Uji Tingkat Kesukaran 

Analisis uji tingkat kesukaran butir soal digunakan untuk menguji 

soal-soal tes hasil belajar kognitif dari segi kesukarannya sehingga dapat 



diperoleh soal-soal mana yang termasuk dalam kategori mudah, sedang, dan 

sukar. Berdasarkan hasil analisis tingkat kesukaran butir soal, dari 30 butir 

soal yang telah penulis ujikan, dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 8 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran 

 

Kategori Soal Nomor Butir Soal 

Mudah 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 

29, 30 

Sedang  2, 9, 10, 14, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

 Sumber: Hasil Perhitungan Uji Tingkat Kesukaran Instrumen Soal Uji Coba 

Hasil Belajar Kognitif 

 

Berdasarkan Tabel 8 tersebut, hasil perhitungan menunjukkan bahwa 

dari 30 butir soal yang diujicobakan tergolong dalam kategori mudah salah 

satunya yaitubutir soal nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 

22, 29, 30. Dapat dikatakan mudah apabila nilai P > 0,70. Pada soal nomor 1 P 

= 80 > 0,070. Butir soal tergolong memiliki tingkat kesukaran sedang yaitu 

butir soal nomor 2, 9, 10, 14, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28. Dapat 

dikatakan sedang apabila nilai P < 0,70. Salah satunya soal nomor 14 dengan 

nilai P sebesar 0,6  P  0,70. Hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal 

uji coba tes hasil belajar kognitifselengkapnya dapat dilihat pada Lampiran. 

c. Uji Daya Pembeda 

Setelah dilakukan uji tingkat kesukaran, selanjutnya dilakukan uji daya 

pembeda. Uji daya pembeda pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

butir soal yang memiliki klasifikasi daya pembeda soal yang sangat jelek, 



jelek, cukup, baik, atau sangat baik. Setelah dilakukan perhitungan daya 

pembeda instrumen tes uraian berpikir kritis biologi menggunakan bantuan 

aplikasi Microsoft Offie Excel diperoleh hasil klasifikasi daya pembeda soal 

sebagai berikut: 

Tabel 9 

Hasil Uji Daya Pembeda 

 

DP Item Nomor Butir Soal Kategori soal 

0 – 0,20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 

16, 17, 19, 22, 23, 27, 28, 30 

Jelek 

0,21 – 0, 40 9, 10, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 

26 

Cukup 

0,41 – 0,70 29 Baik 

Sumber: Hasil Perhitungan Uji Daya Pembeda Instrumen Soal Uji 

Coba Hasil Belajar Kognitif 

 

Berdasarkan Tabel 9, hasil perhitungan daya pembeda butir soal tes 

kemampuan berpikir kritis biologi terhadap 30 soal, menunjukkan bahwa 

terdapat 20 butir soal yang memiliki klasifikasi daya pembeda jelek (0 – 0,20). 

Terdapat 9 butir soal yang memiliki klasifikasi daya pembeda cukup(0,20 – 

0,40) yaitu butir soal nomor 1, 3, 6, 2, dan 4. Terdapat 1 butir soal memiliki 

klasifikasi daya pembeda baik (0,40 – 0,70) yaitu butir soal nomor 29. Hasil 

perhitungan daya pembeda butir soal uji coba tes hasil belajar kognitif 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran. 

d. Uji Reliabilitas 

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas 30 butir soal uji coba tes 

kemampuan berpikir kritis biologi diperoleh nilai rnn = 0,76. Nilai rnn 



dibandingkan dengan nilai rtabel. Karena                 = 0,404, maka 

soal yang ada reliabel.Dapat dikatakan reliabel apabila > dari 0,60 sampai 

0,79.Dengan ketentuan0,400 < 0,408 < 0,579 sesuai dengan tabel kriteria 

angka batas reliabilitas.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa butir soal 

dapat digunakan dalam penelitian dan dapat dipakai sebagai alat ukur.Hasil 

perhitungan reliabilitas butir soal uji coba tes hasil belajar kognitif 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran. 

3. Data Nilai Hasil Belajar Kognitif Siswa 

a. Deskripsi Data Amatan 

Berdasarkan data nilai pretes dan postes hasil belajar kognitif, 

diperoleh data nilai tertinggi (Xmaks), nilai terendah (Xmin), nilai rata-rata (X), 

median (Me), modus (Mo), jangkauan (J), dan simpangan baku (s) pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Data tersebut dapat dilihat pada lampiran. 

Rangkuman hasil data amatan nilai pretes hasil belajar kognitif kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 10 

Deskripsi Data Nilai Pretes dan postesHasil Belajar Kognitif 

Kelas Eksperimen  

 

Kel

as 

Nil

ai 

Ide

al 

Xma

ks 

Xm

in 

Ukuran Tendensi 

Sentral 

Ukuran 

Dispersi 

Xb

ar 

M

e 

M

o 
J S 

Pret

es 
00 76 40 58 

6

0 

6

4 

3

6 

21,

38 

Post 00 100 64 81 8 8 3 21,



es 0 0 6 65 

Sumber : Hasil Perhitungan Data Nilai PretesHasil Belajar Kognitif Siswa Kelas VII 

SMP N 19 Bandar Lampung 

 

Berdasarkan Tabel 10 tersebut, diketahui bahwa terdapat perbedaan 

nilai rata-rata hasil belajar kognitifpretes dan postes kelas eksperimen. Nilai 

postest lebih besar daripada nilai pretes. Hasil perhitungan deskripsi data 

amatan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran. Rangkuman hasil data 

amatan nilai pretes dan postes hasil belajar kognitif kelas kontrol dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 11 

Deskripsi Data Nilai pretes dan Postes Hasil Belajar Kognitif 

Kelas Kontrol 

 

Kela

s 

Nil

ai 

Ide

al 

Xma

ks 

Xm

in 

Ukuran Tendensi 

Sentral 

Ukuran 

Dispersi 

Xb

ar 

M

e 

M

o 
J S 

Pret

es 
00 70 40 53 

5

2 

48

, 

52

, 

da

n 

56 

3

0 

7,

8 

Post

es 
00 90 70 80 

8

0 
84 

2

0 

5,

5 

Sumber : Hasil Perhitungan Data Nilai Postes Hasil Belajar Kognitif Siswa Kelas VII 

SMP N 19 Bandar Lampung 

 

Berdasarkan Tabel 11 tersebut, diketahui bahwa terdapat perbedaan 

nilai rata-rata hasil belajar kognitifpretes dan postes kelas kontrol. Nilai 

postest lebih besar daripada nilai pretes. Hasil perhitungan deskripsi data 



amatan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran. Data nilai postes hasil 

belajar kognitif kelas eksperimen dapat disajikan dalam tabel di bawah ini : 

 

 

 

 

Tabel 12 

Presentase Nilai Postes Hasil Belajar Kognitif 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

No 
Interval 

Nilai 
Eks. Kriteria % No 

Interval 

Nilai 
Kon. Kriteria % 

1 64-75 9 Rendah 27,3% 1 64-75 5 Rendah 16,1% 

2 76-79 3 Sedang 9 % 2 76-79 7 Sedang 
22,6 

% 

3 80-100 21 Tinggi 
63,7 

% 
3 80-100 19 Tinggi 

61,3 

% 

Jumlah 33  100 %  Jumlah 31  100 % 

Sumber : Hasil Perhitungan Data Nilai Postes Hasil Belajar Kognitif Siswa Kelas VII 

SMP N 19 Bandar Lampung 

 

Berdasarkan tabel 12pada kelas eksperimen terlihat bahwa terdapat 

hasil belajar kognitif siswa sebesar 27,3 % siswa dengan kriteria rendah, 9 % 

dengan kriteria sedang, dan 63,7 % dengan kriteria tinggi. Sedangkan pada 

kelas kontrol terdapat hasil belajar kognitif siswa sebesar 16,1 % siswa 

dengan kriteria rendah, 22,6 % dengan kriteria sedang, dan 61,3 % dengan 

kriteria tinggi.Artinya hasil belajar kognitif siswa kelas VII SMPN 19 Bandar 

Lampung pada kelas eksperimen lebih tinggi saat diterapkan perfomance 



assesment dari pada kelas kontrol dengan papper pencil.Dari data tersebut 

dapat disajikan dalam diagram grafik berikut : 

 

Gambar 4Presentase Nilai Postes Hasil Belajar KognitifKelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol 

 

b. Data Nilai N-Gain Hasil Belajar Kognitif 

Pembelajaran pada kelas eksperimen menggunakan performance 

assessment sedangkan pada kelas kontrol menggunakan penilaian 

konvensional. Hasil nilai pretes dan posteshasil belajar kognitif diperoleh dari 

soal pretes dan postesberupa multiple choice yang terdiri dari 20 soal dengan 

empat jawaban pilihan yang diberikan kepada siswa pada awal pembelajaran 

dan akhir proses pembelajaran. Uji N-Gain digunakan untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar kognitifsiswa. Nilai pretes dan postespada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen serta masing-masing nilai N-Gain hasil belajar 

kognitifdisajikan pada Tabel 13berikut ini : 
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Tabel  13 

Rekapulasi Perbandingan Rata-Rata Nilai dan N-Gain Hasil Belajar 

Kognitif Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol Pada Materi Mikroskop 

 

 Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pretes postes N-

gain 

Kreteria  Pretes Postes N-

gain  

Kreteria  

Nilai  

rata-

rata  

58 80,76 0,53 Sedang  53 80 1,11 Tinggi 

Jumlah  33 Siswa 31 Siswa 

Sumber: hasil perhitungan nilai pretest-posttest dan N-Gain hasil belajar kognitif 
 

Berdasarkan pada Tabel 13 diatas menunjukkan rata-rata nilai 

Pretespada kelas eksperimen sebesar 58 sedangkan pada kelas kontrol sebesar 

53 Rata-rata nilai postespada kelas eksperimen sebesar 80,76 sedangkan pada 

kelas kontrol sebesar 80.Terlihat bahwa nilai rata-rata pada kelas eksperimen 

dengan menggunakan perfomance assesment lebih baik dari kelas kontrol. 

Nilai N-Gain pada kelas eksperimen sebesar 0,55 dengan kriteria sedang 

sedangkan pada kelas kontrol sebesar 1,11 dengan kriteria tinggi. 

Berdasarkan Tabel13dapat dibuat diagram batang perbandingan hasil 

belajar ranah kognitif pada kelompok kontrol (penilaian konvensional) dan 

kelompok eksperimen (penilaian kinerja) sebagai berikut: 



 

Gambar5PerbandinganNilai Mean pretes dan PostesHasil Belajar Kognitif 

Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen 

 

Peningkatan hasil belajar kognitif terjadi pada semua siswa yang 

berjumlah keseluruhan 64 siswa baik pada kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol. Hasil  belajar kognitif dilihat dari hasil uji pretes dan postes. Terdapat 

33 siswa kelas experimen (VII J), dan 31 siswa Pada kelas kontrol (VII C). 

Pengelompokan nilai N-Gain hasil belajar kognitif pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 14 

Penggelompokkan Nilai N-Gain Hasil Belajar Kognitif Kelas Eksperimen 

 

N-Gain Jumlah siswa Persentase 

Rendah  1siswa 3% 

Sedang  24 siswa 73% 

Tinggi 8 siswa 24% 

Jumlah total 33 siswa 100% 
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Sumber: hasil perhitungan N-Gain Hasil Belajar Kognitif Kelas 

Eksperimen 
 

Berdasarkan Tabel 14 terdapat siswa dengan jumlah 33 siswa.  

Perolehan N-Gain dengan kategori rendah sebanyak 1 orang atau sebesar 3%, 

kategori sedang sebanyak 24 siswa atau sebesar 73% dan kategori tinggi 

sebanyak 8 siswa atau sebesar 24%. 

Tabel 15 

Penggelompokkan Nilai N-Gain Hasil Belajar Kognitif Kelas Kontrol 

 

N-Gain Jumlah siswa Persentase 

Rendah  10 siswa 32% 

Sedang  20 siswa 65% 

Tinggi 1 siswa 3% 

Jumlah total 31 siswa 100% 

Sumber: hasil perhitungan N-Gain Hasil Belajar Kognitif Kelas 

Kontrol 

Berdasarkan pada Tabel 15 diatas, siswa yang mendapatkan nilai N-

Gain dengan kategori rendah sebanyak 10 siswa atau sebesar 32%, siswa 

dengan kategori sedang sebanyak 20 siswa atau 65%, dan siswa yang 

mendapatkan nilai N-Gain dengan kategori tinggi sebanyak 1 siswa atau 

sebesar 3%. Data kedua tabel menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil 

belajar kognitif yang berbeda pada kelas eksperimen dan kelas kontrol materi 

mikroskop, mulai dari N-gain rendah hingga tinggi setelah pembelajaran 

menggunakan perfomance assesment. 

c. Lembar Observasi Perfomance assesment 



Kegiatan praktikum adalah kegiatan pembelajaran dimana peserta 

didik melakukan dan mengalami sendiri, mengikuti proses, mengamati objek, 

menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan suatu objek keadaan dan 

proses dari materi yang dipelajari tentang gejala alam dan interaksinya 

sehingga dapat menjawab pertanyaan yang didapatkan melalui pengamatan 

induktif. Keterampilan pada saat praktikum akan nerimplikasi pada hasil 

belajar yang diterapkan melalui kegiatan berpikir.  

Keterampilan diperoleh dari latihan kemampuan-kemampuan mental, 

fisik dan sosial yang mendasar. Kemampuan-kemampuan mendasar yang 

telah dikembangkan dan telah terlatih lama-kelamaan akan menjadi suatu 

keterampilan. Indikator yang diukur dalam praktikum ini meliputi persiapan, 

kegiatan praktikum, dan kegiatan akhir praktikum. Data hasil lembar 

observasi perfomance assesmentdigunakan untuk mengetahui tingkat 

keterampilan prosedural unjuk kerja yang dimilki oleh siswa. Hasil lembar 

observasi perfomance assesmentdipaparkan sebagai berikut : 

Tabel 16 

Hasil Nilai Observasi perfomance assesmentKelas Eksperimen  

 

Keterampilan 

Prosedural Unjuk 

Kerja 

Jumlah 

Siswa 

Persentasi Kriteria Ketercapaian 

Persiapan 

Kegiatan praktikum 

Kegiatan akhir praktikum 

9 26,5 % Cukup 83 % 

 

Baik 
18 53 % Baik 

7 
20,5 % Sangat 

Baik 

Total 34 100 % 

     Sumber : hasil perhitungan data observasi 



 

Jika dilihat pada Tabel 16 diatas, keterampilan prosedural unjuk kerja 

dari kegiatan praktikum terdiri dari kegiatan persiapan, kegiatan praktikum, 

dan kegiatan akhir praktikum. Jumlah siswa dengan pencapaian kriteria cukup 

berjumlah 9 siswa,  kriteria baik berjumlah 18 orang dan kriteria sangat baik 

berjumlah 7 siswa. Nilai rata-rataketercapaian keterampilan prosedural unjuk 

kerja dari kegiatan praktikum sebesar 83% dengan kriteria baik. 

2. Pengujian Persyaratan Analisis Data 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua sampel 

tersebut berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas hipotesis 

penelitian menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan bantuan program 

SPSS 16.0. Hasil uji normalitas terhadap data nilai pretesdan posteshasil 

belajar kognitif diketahui bahwa nilai kelas eksperimen maupun kelas kontrol 

pada materi mikroskop berdistribusi normal. Rekapulasi hasil uji normalitas 

dapat dilihat pada Tabel 4.11berikut: 

Tabel 17 

Hasil Uji Normalitas Nilai Pretesdan PostesHasil Belajar Kognitif 

Jenis tes Sig. Kriteria nilai 

Sig. 2 (tailed) > α 

(0,05)  

Kesimpulan 

Sig. > 0,025 

(berdistribusi 

normal) 

Pretest eksperimen 0,555  

 

0,025 

 

 

Berdistribusi normal 
Pretest kontrol 0,670 

Posttest eksperimen  0,289 

Posttest kontrol 0,232 



Sumber: Hasil Perhitungan Uji Normalitas Hasil Belajar Kognitif 

Berdasarkan Tabel 17, dari hasil data uji normalitas dengan bantuan 

program SPSS 16.0 terlihat probabilitas output Kolmogorov Smirnovuntuk 

hasil pretesdan posteskelas eksperimen adalah 0,555 dan 0,289. Hasil 

pretesdan postes kelas kontrol adalah 0,670 dan 0,232. Nilai signifikansi ( α ) 

adalah sebesar0,05. Untuk menentukan pengujian hipotesis normalitas 

diterima atau tidak yaitu jikaAsymp.Sig. > α  maka dinyatakan bahwa data 

berdistribusi normal, sebaliknya jika Asymp.Sig. < α  maka dinyatakan bahwa 

data tidak berdistribusi normal. Karena nilai Asymp.Sig. > α  maka H0 

diterima atau kedua data berdistribusi normal. Sehingga dapat melanjutkan uji 

prasyarat selanjutnya yaitu uji homogenitas data.Data tersebut dapat disajikan 

dalam grafik berikut : 

 

Gambar6Data Nilai Uji Normalitas Kelas Kontrol Dan Kelas Eksperimen 

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Eksperimen Kontrol

Pretes

Postes



 

 

 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua sampel 

memiliki karakter yang sama atau tidak. Uji homogenitas yang digunakan 

adalah uji test of homogenity of varience untuk mengetahui kedua varians 

memiliki karakteristik yang sama atau tidak. Hasil uji homogenitas tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 18 

Hasil Uji Homogenitas 

 

No Jenis Tes Sig. 

Kesimpulan 

Sig.  >  α 

0,05(homogen) 

1 Pretest 0,42 
Homogen 

2 Posttest 0,42 

Sumber: Hasil Perhitungan Data Nilai Pretesdan PostesHasil Belajar Kognitif 

 

Berdasarkan Tabel 18 diatas, diperoleh pada test of homogenity of 

variencenilai Sig.  > 0,05, yaitu 0,42 > 0,05 untuk kelas eksperimen dan untuk 

kelas kontrol padapretesdan postes. Nilai signifikansi ( α ) adalah sebesar 

0,05. Untuk menentukan pengujian hipotesis homogenitas diterima atau tidak 

yaitu jikaSig. > α  maka dinyatakan bahwa data bersifat homogen, sebaliknya 

jika Sig. < α  maka dinyatakan bahwa data tidak bersifat homogen. Maka 

dapat disimpulkan karena nilai Asymp.Sig. > α  maka H0 diterima atau kedua 



databaik dikelas eksperimen maupun di kelas kontrol. Secara keseluruhan 

berasal dari data yang sama (homogen). Hasil perhitungan homogenitas dua 

varians dapat dilihat pada Lampiran  

Setelah uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas 

terpenuhi maka dapat dilanjutkan padapengujian hipotesis penelitian 

menggunakan uji t independent. 

c. Uji Hipotesis 

Setelah uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas 

terpenuhi, analisis perhitungan statistik dapat dilanjutkan dengan pengujian 

hipotesis penelitian. Uji hipotesis digunakan untuk menguji dugaan sementara 

dalam penelitian.  

a) Uji paired sample t test 

Data hasil penelitian ini diuji dengan menggunakan uji paired 

sample t-Test. Ujiini dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya 

perbedaan mean untuk dua sampel bebas (independen) yang berpasangan. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H0 ditolak, jika                dalam hal ini H1 diterima 

H0 diterima, jika                dengan α = 0,05 (5%). 

Bunyi hipotesis penelitian sebagai berikut : “Terdapat pengaruh 

signifikan perfomance assesment terhadap hasil belajar kognitif siswa kelas 

VII di SMPN 19 Bandar Lampung”.Hasil uji statistik untuk nilai hasil belajar 



kognitif diambil dari nilai pretes dan postesdapat dilihat pada Tabel4.10 

dibawah ini : 

 

Tabel 19 

Paired Samples Test 

 

 Test for equality of mean  

 

 

 

t 

 

 

 

 

df 

 

 

 

Sig.(2-

tailed) 

 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

Pretes 

          

Postes 

22.758 

E1 
11.562 2.013 18.658 26.857 11.307 32 .000 

Sumber: Hasil Perhitungan Hasil Belajar Kognitif 

 

Cara menentukan hipotesis diterima atau ditolak jika  thitung >ttabel, maka 

H0 ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan. 

Begitupun sebaliknyajika jika  thitung <ttabel maka H1 ditolak dan diterimaH0, 

artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Berdasarkan perhitungan 

pada tabel 19 diatas, menunjukkan bahwa t hitung >t tabel = 11,307 > 2,0369 H0 

ditolak dan H1 diterima, artinyaperfomance assesment berpengaruh terhadap 

hasil belajar kognitif siswa kelas VII di SMPN 19 Bandar Lampung.  

B. Pembahasan 

Pembelajaran IPA di SMPN 19 Bandar Lampung  setiap pekan nya 

dilaksanakan dua kali pertemuan dengan masing-masing pertemuan ada yang 

2x45 menit dan 3x45 menit. Penelitian ini dilakukan sebanyak 2 kali 



pertemuan, setiap pertemuan 3 jam pelajaran. Kedua kelompok diberi 

perlakuan pada kelas VII J diterapkan perfomance assesment yang 

dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan 6 jam pelajaran dan dikelas VII C 

diterapkan penilaian konvensional berupa papper pencilyang dilaksanakan 

sebanyak dua kali pertemuan 6 jam pelajaran. Penelitian dilaksanakan pada 

bulan Februari sampai Maret 2017. Sedangkan pengambilan data hasil belajar 

kognitif dilakukan sebelum dan setelah pembelajaran pada materi mikroskop. 

Kedua kelompok mendapat perlakuan yang berbeda, tetapi kedua kelompok 

diberi tes yang sama. Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut 

dipergunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 

Sebelum penelitian, peneliti melakukan kegiatan prapenelitian terlebih 

dahulu. Tindakan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi awal 

tentang aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran yang biasa 

dilakukan oleh guru dan pengumpulan data yang digunakan untuk 

menganalisis kemampuan awal hasil belajar kognitifsiswa. Penelitian ini 

dilakukan pada kelas VII di SMPN 19 Bandar Lampunguntuk mengetahui 

apakah terdapat pengaruh performance assessmentterhadap hasil belajar 

kognitifsiswa. 

Materi ajar pada proses penelitian ini adalah mikroskop dengan 

indikator pembelajaran yaitu, menamai bagian-bagian mikoskop, menjelaskan 

fungsi bagian-bagian miroskop, menerapkan langkah-langkah cara 

menggunakan mikroskop, menggunakan mikroskop dengan benar (mengatur 



fokus), menggunakan  mikroskop (mengatur pencahayaan), dan mengatur  

mikroskop (menemukan objek). Kemudian untuk tes kemampuan hasil belajar 

kognitif diberikan pada awal pertemuan (pretes) dan akhir pertemuan (postes) 

dalam tes hasil belajar kognitif siswa digunakan tes yang sama pada kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol, butir soal yang digunakan untuk pretes dan 

postesterdiri dari 20 soal yang sudah di validasi oleh 3 validator menggunakan 

lembar validasi dan sudah di uji menggunakan uji validitas. Instrumen 

divalidasi oleh validator yang terdiri atas ahli materi, ahli assesment dan guru 

biologi dari SMPN 19 Bandar Lampung. Dimana, butir soal tersebut 

mencakup tingkat kognitif C1-C5 berdasarkan Taksonomi Bloom. 

Tahapan pembelajaran IPA pada pertemuan pertama menggunakan 

discoveri learning karena pembelajaran dilakukan di dalam kelas. Hal-hal 

yang dilakukan pertama kali adalah orientasi siswa kepada proses 

pembelajaran yang akan dilakukan. Pada kegiatan ini guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, memotivasi peserta didik agar terlibat pada aktivitas 

pembelajaran yang nantinya akan dilakukan. Siswa akan diberikan pertanyaan 

produktif “ apakah kalian tahu alat apakah yang digunakan untuk melihat 

benda yang sangat kecil?”, serta memberikan acuan bahan pelajaran dengan 

menuliskan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti guru menyebutkan nama 

bagian-bagian mikroskop, menunjukkan nama bagian-bagian mikroskop, 

menjelaskan fungsi bagian-bagian mikroskop, menggunakan mikroskop 

dengan benar, melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan 



dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan 

prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber. 

Guru menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar lain serta memfasilitasi terjadinya interaksi 

antarpeserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan 

sumber belajar lainnya. Kemudian pada kegiatan akhir pembelajatran guru 

membimbing peserta didik dalam pembentukan kelompok.Peserta didik 

(dibimbing oleh guru) mendiskusikan pengertian mikroskop 

dankegunaannya.Guru menunjukkan bagian-bagian mikroskop dan 

menunjukkannya kepada peserta didik.Guru meminta salah satu peserta didik 

untuk melakukan hal yang sama seperti yang ditunjukkan oleh guru, jika ada 

kesalahan langsung diberi umpan balik.Guru mendemonstrasikan langkah-

langkah penggunaan mikroskop, pengamatan pada suatu objek, cara 

menggambar hasil, menentukan bangun benda dan ukuran benda di bawah 

mikroskop.pada kegiatan akhir pembelajaran bersama-sama peserta didik 

dan/atau sendiri membuat rangkuman/ kesimpulan pelajaran. Guru 

menginformasikan kegiatan pembelajaran selanjutnya yakni kegiatan 

eksperimen mengamati preparat yang sudah jadi yang akan dilakukan di 

laboratorium pada pertemuan selanjutnya. 

Pada pertemuan kedua proses pembelajaran dilakukan dengan 

praktikum dengan penerapan perfomance assesment. Pada kegiatan awal 

praktikum gurumenyampaikan tujuan pembelajran dan melakukan apersepsi. 



Guru membagi kelompok menjadi 5 kelompok berdasarkan kelompok yang 

telah ditentukan sebelumnya. Guru membagikan lembar kerja siswa 

praktikum pada masing masing siswa. Siswa mulai bergabung dengan 

kelompoknya masing-masing yang sudah dibagi sebelumnya.  Perwakilan dari 

tiap kelompok diminta untuk mengambil mikroskop, dan preparat yang akan 

diamati. Guru mempresentasikan langkah kerja untuk melakukan eksperimen 

mengamati objek dengan mikroskop.Peserta didik dalam setiap kelompok 

melakukan eksperimen sesuai dengan langkah kerja yang telah dijelaskan oleh 

guru.Guru memberi instruksi kepada peserta didik untuk melakukan 

eksperimen mengetahui dan memahami cara mengukur objek mikroskopis 

dengan mikroskop. 

Peserta didik melakukan eksperimen dengan menggunakan 

mikroskop.Guru mengamati ( mengobservasi)  dan memeriksa kegiatan 

eksperimen yang dilakukan peserta didik apakah sudah dilakukan dengan 

benar atau belum. menggunakan lembar Observasi Performance Assessment 

Jika masih ada peserta didik atau kelompok yang belum dapat melakukannya 

dengan benar, guru dapat langsung memberikan bimbingan.Peserta didik 

mendiskusikan dengan kelompoknya untuk membuat kesimpulan dari hasil 

percobaan.Siswa mengumpulkan LKS praktikum yang sudah dikerjakan 

untuk diperiksa guru.Guru mengembalikan LKS praktikum yang sudah 

diberikan written feedback. Siswa mengerjakanpostessoal multiple choice 

materi mikroskopsebelum kegiatan pembelajaran berahir 



Pada proses praktikumguru melakukan observasi menggunakan 

lembar perfomance assesmentuntuk melihat keterampilan prosedural siswa 

yang dapat terungkap saat praktikum kelompok.Sebelum siswa masuk 

kedalam laboratorium, untuk menggunakan mikroskop, guru membimbing 

siswa agar berkumpul pada kelompoknya masing-masing berdasarkan 

kelompok yang sudah dibagian pada pertemuan sebelumnya. Kegiatan 

praktikum diawali dengan pemberian lembar kerja praktikum kepada siswa 

yang berisi tentang teori, laporan sementara, pertanyaan, dan langkah-langkah 

kerja praktikum sehingga nantinya siswa dimudahkan dalam melakukan 

kegiatan percobaan.  

Pada kelas kontrol siswa diberikan kebebasan dalam melakukan 

percobaan guru hanya sebagai fasilitator saja. Sedangkan pada kelas 

eksperimen guru senantiasa memberikan bimbingan kepada siswa selama 

kegiatan praktikum berlangsung. Selanjutnya guru mempersilahkan siswa 

untuk masuk kedalam laboratorium berdasarkan kelompok yang sudah 

dibagikan. 

Guru mempersiapkan alat dan bahan yang akan dipergunkan dalam 

kegiatan percobaan. Guru mempersilahkan kepada perwakilan kelompok 

untuk mengambi alat dan bahan yang telah disediakan.Siswa bersama anggota 

kelompoknya melakukan kegiatan praktikum, mendiskusikan dan mencari 

jawaban dari lembar kerja praktikum. Pada tahapan ini guru melakukan 

observasi prosedural unjuk kerja selama kegiatan praktikum berlangsung, 



kemudian guru memberikan oral feedback kepada setiap kelompok,oral 

feedback dilaksanakan ketika siswa menanyakan hal-hal yang kurang 

dipahami pada saat pembelajaran dan praktikum berlangsung. Dengan adayan 

oral feedback diharapkan siswa termotivasi. Temuan ini sejalan dengan 

pendapat Budiman bahwa dengan pemberian umpan balik (oral feedback) 

yang sesuai bagi siswa, artinya umpan balik harus bersifat netral, positif dan 

membangun, maka akan semakin memperkuat kedudukan siswa dalam 

kelompoknya. Ia akan memahami siapa dirinya, kelebihan dan kekurangan 

yang dimilikinya, keunikan, merasa mampu dan patut.
81

 

Pada kelas kontrol tidak berikan oral feedback pada setiap kelompok, tidak 

dinilai menggunakan lembar observasi prosedural unjuk kerja. Dalam melakukan 

observasi guru dibantu oleh dua observer. Adapun indikator prosedural unjuk kerja 

yang diukur antara lain: persiapan, kegiatan praktikum, dan kegiatan akhir praktikum. 

Pada lembar ceklist yang memiliki poin harus dinilai. 

Pengunaan karena performance assessmentmenuntut siswa agar tidak lagi 

belajar dengan mendengar dan menulis tetapi siswa dituntuk untuk lebih aktif saat 

pembelajaran berlangsung sebagai penilaian terhadap proses, penerapan keterampilan 

prosedural unjuk kerja menunjukan kemampuan siswa dalam mencapai sikap proses 

maupun produk. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa karakteristik utama 

assessment tidak hanya mengukur hasil belajar tetapi secara lengkap memberikan 

                                                             
81
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informasi yang lebih jelas tentang proses pembelajaran.
82

 Sehingga proses tersebut 

yang nantinya akan mempengaruhi hasil belajar kognitif siswa baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

Pemberian umpan balik (oral feedback) saat pembelajaran dan 

praktikum sangat bermakna, karena dapat memotivasi siswa. Siswa merasa 

diperdulikan atau dihargai oleh guru. Pada kelas kontrol tanpa pemberian 

performance assessment pada pembelajaran dan praktikum sehingga 

pembelajaran terlihat tidak aktif. Pada proses pembelajaran evaluasi memiliki 

peran penting serta memberi manfaat terhadap hasil belajar siswa. 

Stufflebeam menambahkan bahwa “evaluasi merupakan proses 

menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk 

merumuskan suatu alternatif keputusan”.
83

 Dalam penelitian ini yang 

dilakukan menggunakan evaluasi proses penilaian diri dengan lembar 

observasi performance assessment, sedangkan untuk mengetahui hasil belajar 

kognitif siswa secara keseluruhan pada materi mikroskop menggunakan hasil 

pretes dan postes. 

Berdasarkan pengukuran dan analisis data yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa data hasil belajar kognitif siswa pada tes awal pada kelas 

eksperimen dan kontrol tidak jauh berbeda. Artinya pada kedua kelas tersebut 
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diketahui belum menguasai materi mikroskop. Selanjutnya pada tes akhir 

setelah melakukan pembelajaran dengan performance assessment, terlihat 

bahwa terdapat perbedaan rata-rata posttes antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

Nilai rata-rata postes kelas eksperimen adalah sebesar 58 sedangkan 

pada kelas kontrol sebesar 53 Rata-rata nilai postespada kelas eksperimen 

sebesar 80,76 sedangkan pada kelas kontrol sebesar 80.Terlihat bahwa nilai 

rata-rata pada kelas eksperimen dengan menggunakan perfomance assesment 

lebih baik dari kelas kontrol. Data nilaihasil belajar kognitif, diuji 

menggunakan uji prasyarat uji t dan pengujian hipotesis.  Data diuji 

normalitas dengan bantuan program SPSS 16.0 terlihat probabilitas output 

Kolmogorov Smirnov untuk hasil pretestdan posttest kelas eksperimen adalah 

0,555 dan 0,289. Hasil pretestdan posttest kelas kontrol adalah 0,670 dan 

0,232 sedangkan α = (0,05). Karena nilai Asymp.Sig. > α  maka H0diterima. 

Maka dapat disimpulkan bahwa semua data berdistribusi normal atau data 

berasal dari distribusi normal sehingga dapat dilanjutkan dengan uji 

homogenitas. 

Uji homogenitas yang digunakan adalah uji test of homogenity of 

varience untuk mengetahui kedua varians memiliki karakteristik yang sama 

atau tidak. Hasil perhitungan uji homogenitas diketahui diperoleh pada test of 

homogenity of varience nilai Sig.  > 0,05, yaitu 0,42 > 0,05 untuk kelas 

eksperimen dan untuk kelas kontrol pada pretest danposttest. Maka dapat 



disimpulkan karena nilai Asymp.Sig. > α  maka H0 diterima atau kedua data 

baik dikelas eksperimen maupun di kelas kontrol. Secara keseluruhan berasal 

dari data yang sama (homogen). Setelah dilakukan uji prasyarat analisis, maka 

dilakukan pengujian hipotesis menggunakan Independent sample t Testhasil 

perhitungan menunjukkan menunjukkan bahwa nilai pretest dan 

posttestdilihat dari sig.(2-tailed) < ½ α (0,05), maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan perfomance assesment terhadap hasil belajar kognitif siswa kelas 

VII di SMPN 19 Bandar Lampung. 

Hasil pengujian hipotesis untuk hasil kognitif sebagaimana tercantum pada 

Tabel 19 menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan performance 

assessment terhadap hasil belajar kognitif. Rata-rata nilai kognitif pada Tabel 11 

menunjukkan bahwa penggunaan performance assessment memberikan pengaruh 

yang lebih baik dibandingkan dengan penggunaan penilaian konvensional dalam 

kegiatan praktikum. Hal ini dikarenakan penerapan performance assessmentmelalui 

metode eksperimen memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami proses 

IPA melalui kegiatan pengamatan secara langsung objek yang dipelajari. Siswa 

mampu menemukan dan membangun konsep yang ditanamkan guru melalui 

percobaan sendiri dengan berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. Siswa 

melakukan pengamatan secara langsung sehingga mendapatkan gambaran yang jelas 

dan kongkret tentang kebenaran pengetahuan yang telah didapat sebelumnya. 

Konsep-konsep yang didapat melalui kegiatan eksperimen akan mudah diingat dan 



dapat bertahan lebih lama. Serangkaian kegiatan eksperimen akan menghasilkan 

suatu konsep yang benar dan mudah dipahami. Sebagaimana pendapat ahli psikologi 

dalam Wenno yang menyatakan bahwa siswa lebih mudah memahami konsep-konsep 

yang rumit jika disertai dengan contoh-contoh kongkret yang sesuai dengan situasi 

dan kondisi yang dihadapi, dengan mempraktekkan sendiri upaya penemuan konsep 

melalui kegiatan eksperimen.  

Menurut Dimyati dan Mudjionomenyatakan bahwa pendekatan keterampilan 

proses memberikan kesempatan kepada siswa pengertian yang tepat tentang hakikat 

ilmu pengetahuan. Siswa dapat mengalami rangsangan ilmu pengetahuan dan dapat 

lebih baik mengerti fakta dan konsep ilmu pengetahuan. 

Penelitian ini juga memiliki relevansi dengan penelitian oleh Siti Khusnul 

Khotimah. yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh pengaruh model discovery 

learning berbasis performance assessment terhadap keterampilan proses sains siswa 

kelas X pada mata pelajaran biologi di SMA Negeri 13 Bandar Lampung. Karena 

dengan menngunakan performance assessment guru dapat secara langsung mengukur 

ketrampilan-ketrampilan dari siswa dan bukan hanya dengan tes (paper and pencil 

test) saja.Kemudian guru dapat mengukur proses kinerja siswa langkah demi langkah 

yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta dapat mempengaruhi cara 

belajar siswa dimana siswa tidak hanya sekedar menghapal saja tetapi bagaimana 

siswa diharapkan dapat menunjukkan kemampuannya dalam menggunakan semua 

keterampilan-keterampilannya sehingga mereka dapat mengingatnya dengan lebih 

baik. 



Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan maka penelitian perfomance 

assessmentmerupakan hasil inovasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. 

Berdasarkan hasil perhitungan, analisis dan pembahasan yang telah dilakukan 

dinyatakan bahwa secara signifikanterdapat pengaruhperfomance assesmentterhadap 

hasil belajar kognitif siswa kelas VII di SMPN 19 Bandar Lampungpada materi 

mikroskop Tahun Ajaran 2016/2017. 

  



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

C. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pengolahan hasil 

penelitian berupa nilai pretes dan postesdiperoleh bahwa t hitung >t tabel = 11,307 

> 2,0369 H0 ditolak dan H1 diterima, artinya perfomance assesment 

berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif siswa kelas VII di SMPN 19 

Bandar Lampung. 

D. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebagai bahan 

rekomendasi dengan mempertimbangkan hasil temuan dilapangan maupun 

secara teoritis, maka beberapa hal yang dapat menjadi bahan rekomendasi 

adalah sebagai berikut :  

1. Bagi peserta didik 

Dalam pembelajaran peserta didik harus lebih aktif dan mempersiapkan 

konsep materi terlebih dahulu dirumah, sehingga pada saat proses pembelajaran 

berlangsung peserta didik sudah siap dengan pengetahuan awal yang dimiliki 

agar pemahaman materi lebih mudah. 

2. Bagi guru 



Disamping menggunakan penilaian konvensional guru juga perlu 

menggunakan perfomance assesment dalam proses pembelajaran terutama pada 

kegiatan praktikum sebagai trobosan baru yang menekankan pada belajar 

bermakna dan untuk meningkatkan prosedural unjuk kerja serta hasil belajar 

kognitif kedepannya. Penerapan perfomance assesmentperlu dilakukan sosialisasi 

sebelum proses pembelajaran dimulai agar kegiatan belajar tidak 

membingungkan peserta didik. 

3. Bagi sekolah 

Agar proses pembelajaran IPA disekolah dapat memberikan hasil yang 

maksimal harus cermat dalam memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

materi dan kondisi peserta didik, sehingga ketuntasan dalam belajar dapat 

tercapai sesuai dengan standar yang telah ditentukan.  

4. Bagi peneliti lain 

Peneliti lain dapat melakukan penelitian serupa pada pokok bahasan lain, 

sehingga diperoleh informasi lebih luas tentang perfomance assesmentdalam 

pembelajaran IPA pada peserta didik untuk meningkatkan ranah hasil belajar 

yang lain seperti afektif, psikomotorik, serta kemampuan bepikir sangat 

dianjurkan agar dapat melihat kesinambungan peningkatan yang terjadi jika 

dilihat dari keseluruhan ranah hasil belajar. Semoga apa yang diteliti dapat 

memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi pendidik umumnya dan 

penulis pada khususnya. 
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Lampiran. 

DESKRIPSI DATA AMATAN PRETES HASIL BELAJAR KOGNITIF 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

KELAS EKSPERIMEN VII J KELAS KONTROL VII C 

Xi 

Xi - 

Xba

r 

(Xi - 

Xbar)

2 

Xi 

Xi - 

X

ba

r 

(Xi - 

Xba

r)2 

40 
-17 302 40 -14 209 

40 
-17 179 44 -10 110 

40 
-17 179 44 -10 110 

44 
-13 153 48 -6 42 

44 
-13 44 48 -6 42 

45 
-12 7 48 -6 42 

48 
-9 44 48 -6 42 

48 
-9 29 48 -6 42 

52 
-5 44 48 -6 42 

52 
-5 44 52 -2 6 

52 
-5 44 52 -2 6 

52 
-5 44 52 -2 6 

54 
-3 44 52 -2 6 

56 
-1 44 52 -2 6 

60 
3 75 52 -2 6 

60 
3 88 52 -2 6 

60 
3 29 56 2 2 

64 
7 7 56 2 2 

64 
7 29 56 2 2 

64 
7 11 56 2 2 

64 
7 347 56 2 2 

64 
7 29 60 6 31 

64 
7 2 60 6 31 

64 
7 7 62 8 57 

64 
7 160 64 10 91 

66 
9 277 64 10 91 

70 
13 302 64 10 91 



74 
17 302 64 10 91 

76 
19 88 68 14 183 

76 
19 347 68 14 183 

X = 57 
 

  = 3297 X = 54 
 

  = 

158

1 

  X = 

17

21 
  

  X = 

1634   

 

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

Kelas Eksperimen     Kelas Kontrol 

X = 
   

   
      X = 

   

   
  

   = 
    

  
 = 57         = 

    

  
 = 54 

Median (Me) = nilai tengah    Median (Me) = nilai 

tengah 

Me =          Me =    

Modus (Mo) = nilai yang sering muncul Modus (Mo) = nilai yang sering 

Mo = 64 muncul 

 Mo = 52 

Xmaks = 76 Xmaks = 68 

Xmin   = 40 Xmin   = 40 

J = Xmaks  –  Xmin   J = Xmaks  –  Xmin  

   = 76 – 40 = 36    = 68 – 40 = 28 

Simpangan baku kelas eksperimen   Simpangan baku kelas 

kontrol 

 

   =  
      ̅  

     
        =  

      ̅  

     
 

   = 
    

       
           = 

    

       
   

  = 
    

  
   = 113,698      = 

    

  
   =  54,51 

   √                √        

   10,66             



Lampiran 

DESKRIPSI DATA AMATAN POSTES HASIL BELAJAR KOGNITIF 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

      KELAS EKSPERIMEN VII J KELAS KONTROL VII C 

Xi 

Xi - 

X

b

a

r 

(Xi - 

Xbar)

2 

Xi 

Xi - 

Xba

r 

(Xi - Xbar)2 

70 
-14 198 

62 
-14 205 

72 
-12 146 

68 
-8 69 

74 
-10 101 

70 
-6 40 

76 
-8 64 

70 
-6 40 

76 
-8 64 

72 
-4 19 

78 
-6 36 

72 
-4 19 

78 
-6 36 

72 
-4 19 

80 
-4 16 

72 
-4 19 

80 
-4 16 

72 
-4 19 

80 
-4 16 

76 
0 0 

80 
-4 16 

76 
0 0 

80 
-4 16 

76 
0 0 

82 
-2 4 

76 
0 0 

84 
0 0 

76 
0 0 

84 
0 0 

76 
0 0 

86 
2 4 

76 
0 0 

86 
2 4 

76 
0 0 

86 
2 4 

78 
2 3 

88 
4 16 

78 
2 3 

88 
4 16 

78 
2 3 

88 
4 16 

80 
4 13 

90 
6 36 

80 
4 13 

90 
6 36 

80 
4 13 

90 
6 36 

80 
4 13 

90 
6 36 

80 
4 13 



90 
6 36 

80 
4 13 

92 
8 64 

82 
6 32 

92 
8 64 

84 
8 59 

92 
8 64 

84 
8 59 

100 
16 256 

88 
12 136 

X = 84 
 

  = 1417 X = 76 
 

  = 825 

  X = 

25

22 
  

  X = 

2290   

 

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

Kelas Eksperimen     Kelas Kontrol 

X = 
   

   
      X = 

   

   
  

   = 
    

  
 = 84         = 

    

  
 = 76 

Median (Me) = nilai tengah    Median (Me) = nilai 

tengah 

Me =          Me =    

Modus (Mo) = nilai yang sering muncul Modus (Mo) = nilai yang sering 

Mo = 80 muncul 

 Mo = 76 

Xmaks = 100 Xmaks = 88 

Xmin   = 70 Xmin   = 62 

J = Xmaks  –  Xmin   J = Xmaks  –  Xmin  

   = 100 – 70 = 30    = 88 – 62  = 26 

Simpangan baku kelas eksperimen   Simpangan baku kelas 

kontrol 

 

   =  
      ̅  

     
        =  

      ̅  

     
 

   = 
    

       
           = 

   

       
   

  = 
    

  
   = 48,86       = 

   

  
   =  28,44 

   √              √       

   6,98             
 


