
1 

PENDEKATAN SAINTIFIK POKOK BAHASAN 
GERAK MELINGKAR   

Skripsi 
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat 

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)   
dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Oleh 

Eis Rahmawati 
NPM. 1211090047 

Jurusan: Pendidikan Fisika 

Pembimbing I : Dr. Yuberti, M.Pd 
Pembimbing II : Irwandani, M.Pd 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

1438 H /2017 M 



2 
   

ABSTRAK 

PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN OTENTIK DENGAN 

PENDEKATAN SAINTIFIK POKOK BAHASAN GERAK  

MELINGKAR KELAS X SMA/MA 
 

Oleh: 

Eis Rahmawati 
 

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa masih banyak guru yang 
memberikan nilai kepada peserta didik hanya melalui panilaian ranah kognitif 
saja. Sedangkan penilaian pada kurikulum 2013 ini dilakukan melalui proses 
pembelajaran, bukan hanya nilai akhirnya saja. Salah satu penilaian yang 
dapat membantu guru dalam memberikan nilai peserta didik yaitu melalui 
penilaian otentik. Karena penilaian otentik ini digunakan selama proses 
pembelajaran berlangsung, yaitu dengan menggunakan tiga ranah. Ranah 
afektif, kognitif, dan psikomotor.    

 
Penelitian ini bertujuan (1) mengembangan penilaian otentik dengan pendekatan 

saintifik pokok bahasan gerak melingkar kelas X. (2) Mengetahui Proses 
validasi instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik yang 
dikembangkan. (3) Mengetahui respon guru terhadap instrumen penilaian 
otentik dengan pendekatan saintifik yang telah dikembangkan. 

 
Penelitian ini merupakan penelitian (R&D) yaitu dengan 7 tahapan, yaitu (1) 

Potensi dan masalah, (2) Pengumpulan informasi, (3) Desain produk, (4) 
Validasi desain, (5) Revisi desain, (6) Uji coba produk, (7) Revisi produk. 
Instrumen penilaian yang digunakan adalah lembar penilaian kelayan 
instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik dengan menggunakan 
skala Likert yang dibuat dalam bentuk checklist dan angket respon guru sama 
seperti angket untuk validasi ahli. Teknis analisis data yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu kuantitatif dan kualitatif.    

 
Hasil penelitian ini : (1) instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik 

pokok bahasan gerak melingkar kelas X. (2) Kelayakan instrumen penilaian 
otentik dengan pendekatan saintifik yang dikembangkan menurut ahli materi 
dan ahli evaluasi sangat baik dengan skor setelah revisi masing-masing 
sebesar 85,16% dan 90,7%. Respon guru pada uji coba produk adalah sangat 
baik dengan skor 94,7%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen 
penilaian otentik dengan pendekatan saintifik yang dikembangkan dapat 
digunakan sebagai salah satu pedoman untuk mengetahui hasil belajar peserta 
didik secara keseluruhan. 
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orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan

 

(QS. At-Taubah: 105)
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Artinya: ”Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”

Taubah: 105) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian merupakan tiga dimensi dari 

sekian banyak dimensi yang sangat penting dalam pendidikan. Ketiga dimensi 

tersebut saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. Perubahan kurikulum pada 

tahun 2000 yakni KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) 2004, KTSP 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) 2006, dan yang terbaru adalah kurikulum 

2013, merupakan kutikulum yang berbasis kompetensi (competency-based 

curriculum). Perubahan kurikulum tersebut mengakibatkan perubahan paradigma 

pada proses pembelajaran yaitu dari apa yang harus diajarkan (isi) menjadi apa 

yang harus dikuasai peserta didik (kompetensi). 

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar”, 
dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi 
dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta 
didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, 
berketempilan, dan bertindak. Pendidikan sebagai standar menetapkan adanya 
standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi 
standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan 
tenaga kependidikan, dan standar penilaian pendidikan. Standar penilaian 
pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen 
penilaian hasil belajar peserta didik.1 

 
Pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri dari dua aspek, yaitu: 

belajar tertuju kepada apa yang harus dilakukan oleh peserta didik, mengajar 

                                                           
1
 Kunandar, Penilaian Uatentik. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013) Dikutip dalam Jurnal 

Nurul Yulianti, Nely Andraini, Taufiq, Pengembangan Instrumen Penilaian Psikomotorik pada 
Pokok Bahasan Suhu dan Kalor di SMP. (Universitas Sriwijaya), h.152 
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berorientasi pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pemberi pelajaran.2 

Dengan kata lain, pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas, yaitu 

aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Pembelajaran merupakan suatu sistem 

yang terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait satu dengan yang lainnya 

untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

Pembelajaran dimaksudkan untuk menghasilkan belajar, situasi eksternal 

harus dirancang sedemikian rupa untuk mengaktifkan, mendukung dan 

mempertahankan proses internal yang terdapat dalam setiap peristiwa belajar.3 

Pembelajaran yang baik akan tercapai apabila disertai dengan perencanaan 

pembelajaran sebagai acuan dalam mengajar. Perencanaan pembelajaran 

mempunyai peranan penting dalam memandu guru melaksanakan tugasnya 

sebagai pendidik. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki rencana 

pembelajaran karena perencanaan tersebut adalah fungsi pedagogi yang penting 

untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran dan untuk memotivasi guru. 

Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 berbeda dengan kurikulum 

sebelumnya, dimana kegiatan pembelajaran berpusat pada guru, tetapi saat ini 

guru diposisikan sebagai “fasilitator” dan “motivator” yang dapat mengaktifkan 

dan memberikan semangat peserta didik bertindak dalam kelas. Salain itu, proses 

pembelajaran pada kurikulum 2013 diutamakan menggunakan pendekatan 

                                                           
2
 Asep Jihad dan Abdul Aris, Evaluasi Pembelajaran. (Yogyakarta: Multi Presindo, 

2013).h. 11 
3 Yuberti, Teori Pembelajaran dan Pengembangan Bahan Ajar Dalam Pendidikan. (Bandar 

Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2014). h.13 
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scientific (ilmiah) yaitu mengamati, menanya, melatih, mencoba, dan 

mengkomunikasikan. 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang 
dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, 
hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi 
atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mangajukan atau merumuskan 
hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, 
menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang 
ditemukan.4 

 
Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada 

peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan 

pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, 

tidak bergantung pada informasi searah dari guru. 

Esensi pendekatan ilmiah (saintifik) dalam pembelajaran fisika merujuk 
pada pandangan bahwa pembelajaran pada dasarnya merupakan proses ilmiah. 
Pendekatan ilmiah dipandang paling cocok dalam pengembangan sikap, 
keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Pendekatan atau proses kerja 
ilmiah, para ilmuwan lebih mengedepankan penalaran induktif (inductive 
reasoning) daripada penalaran deduktif (deductive reasoning).5  

Penalaran deduktif dilakukan dengan mengamati fenomena umum untuk 

menarik kesimpulan yang spesifik. Sebaliknya, penalaran induktif dilakukan 

dengan mengamati fenomena atau situasi spesifik untuk menarik kesimpulan 

secara keseluruhan. 

Pembelajaran fisika merupakan aktivitas untuk mencapai tujuantujuan 

pengajaran mata pelajaran fisika yang tidak hanya menekankan pada ranah 

                                                           
4 Daryanto, Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013. (Yogyakarta: Gava Media, 

2014), h.51 
5
 Khairiah Nasution, Aplikasi Model Pembelajaran dalam Persepektif Pendekatan Saintifik. 

(Medan: Widyaiswara Madya, 2013), h.1 tersedia di :http://sumut.kemenag.go.id (27 Januari 
2016) 
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kognitif tetapi juga ranah afektif dan psikomotor. Melalui kegiatan pembelajaran 

fisika, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan pengalaman untuk dapat 

merumuskan masalah, mengajukan dan menguji hipotesis melalui percobaan, 

merancang dan merakit instrumen percobaan, mengumpulkan, mengelolah, dan 

menafsirkan data serta mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan 

tertulis. 

Selain itu, pembelajaran fisika tidak hanya ditujukan pada produk ilmiah 

saja, namun meliputi juga metode ilmiah dan sikap ilmiah. Hal ini berarti bahwa 

belajar fisika bukanlah suatu kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi suatu 

perkembangan berpikir dengan membuat kerangka pengertian yang baru. Peserta 

didik harus mempunyai pengalaman dengan membuat hipotesa, meramalkan, 

menguji hipotesa, memanipulasi objek, memecahkan persoalan, mengungkap 

pertanyaan, mengekspresikan gagasan untuk membentuk pengetahuan baru. 

Namun kenyataannya pembelajaran fisika masih didominasi metode 

pembelajaran konvensional. Pembelajaran fisika dengan metode konvensional 

dirasakan kurang evektif karena siswa kurang merespon materi yang 

disampaikan guru sehingga sulit untuk memahami suatu konsep yang sedang 

diajarkan. Kesulitan peserta didik memahami konsep fisika karena selama ini 

peserta didik hanya memahaminya secara abstrak tanpa terlibat langsung untuk 

mengungkap konsep yang diajarkan. Akibatnya, peserta didik sulit 

membangkitkan ingatan yang sebelumnya didapat sehingga peserta didik belum 
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mampu untuk menghubungkan keterkaitan antara konsep yang satu denagan 

yang lainnya. 

Perubahan paradigma pendidikan selain melakukan perubahan pada proses 

pembelajarannya juga berpengaruh pada konsep penilaian. Sesuai Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, penilaian diartikan sebagai proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil 

belajar peserta didik. Perkembangan penilaian hasil belajar peserta didik sejalan 

dengan perkembangan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah. Pada saat ini 

konsep penilaian menunjukkan arah yang lebih luas. Penilaian tidak hanya untuk 

mengetahui hasil belajar peserta didik, tetapi juga untuk mengetahui 

bagaimanakah proses belajar tersebut berlangsung. Hasil belajar dipandang 

sebagai “akibat” proses belajar. Oleh karena itu, proses belajar (yang 

menentukan hasil belajar) juga perlu dinilai. Atas dasar pemikiran itu lingkup 

penilaian dapat diarahkan menjadi dua sasaran pokok, yaitu proses pembelajaran 

dan hasil pembelajaran. Penilaian yang demikian yang disebut dengan penilaian 

otentik. 

Sesuai Kemendikbud pada tahun 2013, bahwa penilaian otentik sesuai 

dengan tuntutan Kurikulum 2013 karena memiliki relevensi kuat terhadap 

pendekatan saintifik. Penilaian otentik mampu menggambarkan peningkatan 

hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menanya, menalar, 

mencoba, dan membangun jejaring. Selain itu, penilaian otentik cenderung fokus 

pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual yang memungkinkan peserta didik 
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untuk menunjukkan kompetensi mereka yang meliputi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan.  

Konsep dasar pada penilaian otentik adalah proses pengumpulan berbagai 

data yang bisa memberikan gambaran perkembangan hasil belajar peserta didik.6 

Penilaian otentik menekankan pada kemampuan peserta didik untuk 

mendemonstrasikan serta mengaplikasikan pengetahuan yang telah dimiliki 

secara nyata dan bermakna. Kegiatan penilaian tidak sekedar menanyakan tentang 

pengetahuan yang telah diketahui peserta didik, melainkan juga pada kinerja 

secara nyata dari pengetahuan yang telah dikuasai. Penilaian dalam dunia 

pendidikan mencakup tiga kompetensi yaitu kompetensi kognitif yang 

behubungan dengan kemampuan berfikir peserta didik, kompetensi afektif yang 

berhubungan dengan sikap peserta didik, dan kompetensi psikomotor yang 

berhubungan dengan keterampilan peserta didik. 

Kompetensi inti dalam kurikulum 2013 ini dirancang dalam empat kelompok 

yang saling berkaitan yaitu yang berkenaan dengan keagamaan, sikap sosial, 

pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi tersebut  menjadi penting untuk 

dikembangkan dalam pembelajaran fisika di SMA karena pada kurikulum 2013 

kompetensi inti tersebut memiliki penilaian yang sangat berpengaruh bagi peserta 

didik. Hal ini sesuai dengan Permendikbud No. 66 Tahun 2013 yang menjelaskan 

bahwa penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi kognitif, 

                                                           
6 Nidya Nur Anggraheni dkk, Pengembangan Instrumen Penilaian Otentik untuk Mengukur 

Sikap Sosial Peserta Didik SMA Kelas X pada Pelajaran Fisika. Jurnal 2015.h.1 
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afektif, dan psikomotor yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat 

digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar 

yang telah ditetapkan. 

“Pengukuran dan penilaian prestasi peserta didik selama ini sebagian besar 
bertumpu pada aspek kognitif saja dan hanya melihat hasil akhirnya saja tanpa 
melalui penilaian proses, disemua jenjang, dari penilaian di kelas sampai 
kepenilaian tingkat nasional. Di samping itu, tes yang digunakan bertumpu pada 
satu jenis soal (tes objektif). Ini terbukti berakibat sangat fatal, yaitu guru dalam 
mengelola pembelajaran hanya berorientasi pada bagaimana prestasi peserta didik 
akan dinilai nanti, sehingga guru tidak merasa perlu untuk mengikuti berbagai 
inovasi pembelajaran dan lebih baik mengajak peserta didik berlatih menjawab 
berbagai bentuk soal.”7  

 
Hal tersebut sangat berpengaruh dalam pendidikan di Indonesia, karena jika 

pendidik hanya melihat dari hasil akhirnya saja maka peserta didik kurang 

memahami dalam setiap kegiatan pembelajaran. Selaian itu peserta didik akan 

merasa jenuh dengan metode yang diberikan oleh pendidik yang tidak melibatkan 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Peserta didik yang 

memiliki kemampuan dalam penguasaan materi (kognitif), belum tentu peserta 

didik tersebut memiliki sikap yang baik dan dapat melakukan eksperimen ataupun 

praktik yang berhubungan dengan materi pelajaran di sekolah. 

Penilaian otentik mementingkan penilaian proses dan hasil sekaligus. 

Dengan demikian, seluruh tampilan peserta didik dalam rangkaian kegiatan 

pembelajaran dapat dinilai secara objektif, apa adanya, dan tidak semata-mata 

                                                           
7 A. Wijayanti, Pengembangan Autentic Assesment Berbasis Proyek dengan Pendekatan 

Saintifik untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Ilmiah Mahasiswa. Jurnal 2014.h.102 
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hanya berdasarkan pada hasil akhir (produk).8 Sangat banyak kinerja peserta didik 

yang ditampilkan selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran sehingga 

penilaiannya harus dilakukan selama dan sejalan dengan berlangsungnya kegiatan 

proses pembelajaran. Jika dilihat dari sudut pandangan teori Bloom, sebuah 

model yang dijadikan acuan pengembangan penilaian dalam beberapa kurikulum 

di Indonesia sebelum ini, penilaian haruslah mencakup ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Namun, guru selama ini hanya menekankan penilaian untuk hasil 

belajar peserta didik dari ranah kognitifnya saja. Oleh karena itu, penilaian otentik 

ini sangat penting untuk digunakan dalam melihat hasil proses pembelajaran 

peserta didik. 

Berdasarkan hasil wawancara di SMA Negeri 1 Pagelaran diperoleh bahwa 

dalam melakukan penilaian hasil pembelajaran peserta didik guru hanya 

melakukan penilaian dengan ranah kognitif yang bertumpu pada tes satu soal dan 

hanya melihat hasil akhirnya saja tanpa melalui proses pembelajaran serta tidak 

mengikuti prosedur rancangan perencanaan pembelajaran sesuai kurikulum 2013 

yaitu menggunakan pendekatan saintifik yang mencakup lima tahapan 

pemahaman pembelajaran peserta didik, dimana guru tidak melibatkan peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, dengan adanya 

pengembagan instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik ini guru 

sangat tertarik untuk menggunakannya. Hal ini merupakan salah satu motivasi 

                                                           
8 Ngadip, Konsep dan Jenis Penilaian Otentik (Authentic Assesment). Jurnal.h.3 16 Oktober 

2016. 
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pendidik dalam bentuk pendayagunaan penilaian dengan menggunakan tiga 

ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor serta melibatkan peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran, yang diharapkan dapat memudahkan guru untuk 

melakukan penilaian dan peserta didik dapat memperoleh nilai yang objektif. 

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka akan dikembangkan 

instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik pada pada materi gerak 

melingkar di kelas X. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat 

mengidentifikasikan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pengukuran atau penilaian peserta didik hanya bertumpu pada aspek kognitif 

saja dan hanya melihat hasil akhirnya saja tanpa melalui penilaian proses. 

2. Metode yang digunakan oleh guru masih didominasi dengan metode 

konvensional, dimana peserta didik kurang merespon materi yang 

disampaikan guru sehingga sulit untuk memahami konsep yang diajarkan. 

3. Kesulitan peserta didik memahami konsep fisika karena selama ini peserta 

didik hanya memahaminya secara abstrak tanpa terlibat langsung untuk 

mengungkap konsep yang diajarkan.  

4. Peserta didik tidak dilibatkan secara langsung dalam memperoleh pengalaman 

proses pembelajaran sehingga potensi peserta didik kurang berkembang. 
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5. Pola pembelajaran yang diterapkan kurang meningkatan aktivitas belajar 

peserta didik karena hasil pembelajaran hanya diambil dari nilai akhirnya saja 

tanpa melalui proses pembelajaran. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

peneliti membatasi masalah pada: 

1. Kompetensi yang dikembangkan yaitu meliputi kompetensi afektif, 

kompetensi kogitif, dan kompetensi psikomotor. 

2. Teknik penilaian yang dikembangkan adalah tes tertulis, tes lisan, penilaian 

penugasan, observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, praktik, dan 

proyek dengan menggunakan pendekatan saintifik. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan maka rumusan 

maslah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengembangkan instrumen penilaian otentik dengan pendekatan 

saintifik? 

2. Bagaimana proses instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik 

yang dikembangkan? 

3. Bagaimana respon guru terhadap instrumen penilaian otentik dengan 

pendekatan saintifik yang telah dikembangkan? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Mengembangkan penilaian otentik dengan pendekatan saintifik melalui suatu 

proses penelitian pengembangan. 

2. Mengetahui proses instrumen penilaian otentik yang dikembangkan. 

3. Mengetahui respon guru terhadap instrumen penilaian otentik dengan 

pendekatan saintifik yang telah dikembangkan. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti, sebagai kajian pengembangan suatu instrumen penilaian otentik 

dengan pendekatan saintifik serta memperoleh pengalaman langsung dalam 

mengembangkan instrumen penilaian. 

2. Bagi guru, memberikan konstribusi kepada guru sebagai salah satu instrumen 

penilaian yang dapat dijadikan alat penilaian dalam pembelajaran fisika yang 

disertai pendekatan saintifik, sehingga guru terbantu dalam melakukan 

penilaian menyeluruh pada peserta didik. 

3. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang berkaitan 

dengan instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik. 
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G. Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik pada materi gerak 

melingkar berbentuk media cetak. 

2. Instrumen penilaian otentik yang dikembangkan yaitu pada kompetensi 

kognitif, kompetensi afektif, kompetensi psikomotor. 

3. Bentuk instrumen penilaian pada ranah kognitif yang dikembangkan berupa 

tes tertulis berupa pilihan ganda, tes lisan, dan penilaian penugasan berupa 

uraian. 

4. Pedoman dalam penilaian kognitif berupa tes tertulis yaitu dengan tes pilihan 

ganda, penilaiannya setiap soal memiliki skor 1. Jika soal yang tidak dapat 

dijawab maka nilai yang diberikan 0.  

5. Pedoman dalam penilaian kognitif berupa tes lisan yaitu dengan tes subjektif 

(uraian), dimana skor yang dihasilkan sesuai tahapan berpikir atau bobot soal 

yang diberikan.  

6. Pedoman dalam penilaian kognitif berupa penugasan yaitu dengan tes 

subjektif (uraian), dimana skor yang dihasilkan sesuai tahapan berpikir atau 

bobot soal yang diberikan. 

7. Bentuk instrumen penilaian pada ranah afektif yang dikembangkan berupa 

observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. 
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8. Pedoman dalam penilaian afektif berupa observasi yaitu meliputi sikap 

spiritual dan sikap sosial (jujur, disiplin, tanggung jawab, toleran, gotong 

royong, santun, dan percaya diri) dengan menggunakan skala rentang. 

9. Pedoman dalam penilaian afektif berupa penilaian diri yaitu meliputi sikap 

spiritual dan sikap sosial (jujur, disiplin, tanggung jawab, toleran, gotong 

royong, santun, dan percaya diri) dengan menggunakan skala likert yaitu 

meliputi selalu (SL), sering (SR), kadang (KD), dan tidak pernah (TP).  

10. Pedoman dalam penilaian afektif berupa penilaian antar teman yaitu meliputi 

sikap spiritual dan sikap sosial (jujur, disiplin, tanggung jawab, toleran, 

gotong royong, santun, dan percaya diri) dengan menggunakan skala rentang. 

11. Bentuk instrumen penilaian pada ranah psikomotor yang dikembangkan 

berupa praktik menggunakan skala penilaian dan proyek menggunakan skala 

penilaian. 

12. Pedoman dalam penilaian psikomotor pada bagian penilaian praktik yaitu 

dengan sub aspek yang dinilai mempersiapkan alat-alat praktikum, merangkai 

alat, melakukan pengamatan, memperoleh data, menarik kesimpulan. Skor 

yang digunakan yaitu skala rentang.  

13. Pedoman dalam penilaian psikomotor pada bagian proyek. Aspek yang dinilai 

yaitu perencanaan (persiapan dan rumusan judul), pelaksanaan (sistematika 

penulisan, keakuratan sumber data/informasi, kualitas sumber data, analisis 

data, dan penarikan kesimpulan), dan laporan proyek (performan dan 

presentasi/penguasaan). Skor yang diperoleh melalui skala rentang.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Penilaian Otentik 

Penilaian pada Kurikulum 2013 sedikit berbeda dengan penilaian 

pembelajaran yang ada pada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Mulai dari 

ruang lingkup, mekanisme, bentuk instrumen, sampai pada pelaporannya. 

Menurut Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013, standar penilaian pendidik 

adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil 

belajar peserta didik. 

Penilaian (assessment) didefinisikan sebagai suatu proses yang 

sistematis dan mencakup kegiatan mengumpulkan, menganalisis, serta 

menginterprestasikan informasi untuk menentukan seberapa jauh seorang 

atau sekelompok siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, 

baik aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan.9 Jadi penilaian adalah 

suatu prosedur sistematis yang mencakup kegiatan mengumpulkan, 

menganalisis, dan menginterprestasi informasi yang dapat digunakan untuk 

membuat kesimpulan tentang karakteristik seseorang atau objek. 

                                                           
9
 Kusaeri, Acuan & Teknik Penilaian Proses & Hasil Belajar dalam Kurikulum 

2013,(Yogyakarta : Ar-Russ Media. 2014).h.16 dikutip dari Gronlund, N.E. & Linn, R.L. 
Measurement and Evaluation in Teaching (6th Ed.). (New York: MacMillan Publishing 
Company, 1990).h. 5 
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Selain itu, penilaian dapat dimaknai pula sebagai suatu kegiatan untuk 

memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh 

tentang proses dan hasil yang telah dicapai siswa.10 Penilaian yang dilakukan 

oleh guru di kelas terkait dengan kegiatan belajar mengajar merupakan 

sebuah proses menghimpun fakta-fakta dan dokumen belajar siswa untuk 

melakukan perbaikan program pembelajaran. Penilaian dapat dimanfaatkan 

oleh guru untuk membuat atau memperbaiki perencanaan pembelajaran. Oleh 

sebab itu, kegiatan penilaian proses dan hasil belajar membutuhkan informasi 

yang bervariasi dari setiap siswa atau kelompok siswa. 

Tujuan penilaian menurut Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014, 

adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang/sekelompok 

peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan 

program pengayaan; 

b. Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik 

dalam kurunwaktu tertentu, yaitu harian, tengah semesteran, satu 

semesteran, satu tahunan, dan masa studi satuan pendidikan; 

                                                           
10

 Fadlillah. Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTs, 
& SMA/MA.(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2014).h.202 
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c. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat 

penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta 

didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar; 

d. Memperbaiki proses pembelajaran pada pertamuan semester berikutnya. 

Prinsip-prinsip penilaian adalah dasar acuan para guru maupun satuan 

pendidikan dalam melaksanakan kegiatan penilaian supaya tidak 

menyimpang dan merugikan peserta didik. Prinsip penilaian pembelajaran 

kurikulum 2013 sebagai berikut: 

a. Objektif berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi 

oleh faktor subjektivitas penilaian. 

b. Terpadu berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, 

menyatu dengan kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan. 

c. Ekonomis berarti penilaian yang efektif dan efesien dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporannya. 

d. Transparan (terbuka) berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan 

dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. 

e. Akuntabel berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak 

internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknit, prosedur, dan 

hasilnya. 

f. Edukatif berarti dapat mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru.11 

                                                           
11Ibid. h.203 
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Berbagai prinsip penilaian pembelajaran pada Kurikulum 2013 tersebut 

harus berjalan beriringan dan saling berhubungan antara prinsip satu yang 

lainnya. Artinya, guru dalam setiap melaksanakan penilaian tidak boleh 

hanya terpaku pada satu prinsip, tetapi harus melibatkan seluruh prinsip yang 

ada. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut, diharapkan penilaian 

dapat berjalan dengan baik, sesuai yang diharapkan oleh semua pihak. 

Perkembangan penilaian hasil belajar peserta didik sejalan dengan 

perkembangan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah. Hal ini 

disebabkan penilaian merupakan salah satu komponen yang terkait langsung 

dengan kurikulum. Setelah diterapkannya kurikulum 2013 pada sistem 

pendidikan di Indonesia, membuat berbagai macam aspek pendidikan yang 

ada di dalamnya harus ikut diperbaharui. Salah satu elemen perubahan pada 

kurikulum 2013 terletak pada standar penilaian, yang mana penilaian otentik 

merupakan penilaian yang paling esensial. 

Kemendikbud dalam Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 

2013 SD Kelas 1 menjelaskan bahwa penilaian otentik adalah pengukuran 

yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

Penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru 

tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh 

peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, 
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membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran 

telah benar-benar dikuasai dan dicapai.12  

Selaian itu penilaian otentik dapat diartikan sebagai proses 

pengumpulan berbagai data yang memberikan gambaran atau informasi 

tentang perkembangan pengalaman belajar siswa.13 Dari beberapa pendapat 

tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa penilaian otentik merupakan 

penilaian yang dilakukan secara menyeluruh yaitu dalam ranah sikap baik 

spiritual maupun sosial, pengetahuan, dan keterampilan, untuk menilai mulai 

masukan, proses, dan keluaran pembelajaran. 

Penilaian otentik ini sangat penting untuk seorang pendidik dalam 

melakukan penialain hasil belajar peserta didik, karena dalam penilaian ini 

guru tidak hanya menilai peserta didik dari hasil akhirnya saja tanpa melihat 

proses pembelajaran. 

Selain itu, penilaian otentik harus mencerminkan masalah dunia nyata, 

bukan dunia sekolah. Menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik 

(kompetensi utuh mereflesikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap). 

Penilaian otentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta 

didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh 

peserta didik.  

                                                           
12

 Nurhadi, Kurikulum 2004: Pertanyaan dan Jawaban, (Jakarta: Grasindo,2004).h.172. 
tersedia di dalam Jurnal, Ngadip, Konsep dan Jenis Penilaian Otentik (Penilaian otentik), (E-
Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya; Volume 1).h. 2 

13 Wijayanti, Pengembangan Penilaian otentik Berbasis Proyek dengan Pendekatan 
Saintifik untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Ilmiah Mahasiswa.(Jurnal, 2014).h. 103 
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Penilaian otentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah 

dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Penilaian 

tersebut mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik 

dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan 

lain-lain. Penilaian otentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau 

kontekstual, memungkinkan peserta didik menunjukkan kompetensi mereka 

dalam pengaturan yang lebih otentik. 

Secara tidak langsung, penilaian otentik menekankan pada kemampuan 

peserta didik untuk mendemonstrasikan serta mengaplikasikan pengetahuan 

yang dimiliki secara nyata dari pengetahuan yang telah dikuasai. 

Berikut adalah ciri-ciri penilaian otentik: 

a. Mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau 

produk. 

b. Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. 

c. Menggunakan berbagai cara dan sumber. 

d. Tes hanya salah satu alat pengumpulan data penilaian. 

e. Tugas-tugas yang diberikan mencerminkan bagian-bagian kehidupan 

nyata setiap hari. 

f. Penilaian harus menekankan kedalam pengetahuan dan keahlian, bukan 

keluasannya (kuantitas).14 

Sedangkan karakteristik penilaian otentik, adalah sebagai berikut: 

a. Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran. 

b. Penilaian mencerminkan hasil proses belajar pada kehidupan nyata. 

                                                           
14 Yubali Ani, Penilaian Otentik dalam Kurikulum 2013. (Jurnal, 2013),h. 745 
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c. Menggunakan bermacam-macam instrumen, pengukuran, dan metode 

yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. 

d. Penilaian harus bersifat koprehensif dan holistik yang mencakup semua 

aspek dari tujuan pembelajaran. 

Adapun tujuan dari penilaian otentik adalah sebagai berikut: 

a. Menilai kemampuan individu melalui tugas tertentu. 

b. Menentukan kebutuhan pembelajaran. 

c. Membantu dan mendorong siswa dalam belajar. 

d. Membantu mendorong guru untuk mengajar yang lebih baik. 

e. Menentukan strategi pembelajaran. 

f. Akuntabilitas lembaga. 

g. Meningkatkan kualitas pendidikan.  

Sedangkan empat prinsip penilaian otentik yaitu: 

a. Keeping track, yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan 

siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. 

b. Checking up, yaitu harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan 

peserta didik dalam proses pembelajaran. 

c. Finding out, yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan 

serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya 

kelemahan dalam proses pembelajaran. 
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d. Summing up, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah 

peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum.15 

Kurikulum 2013 menerapkan penilaian otentik untuk menilai kemajuan 

belajar siswa yang meliputi afektif, kognitif, dan psikomotor. Teknik dan 

instrumen yang dapat digunkan untuk menilai kompetensi afektik, kognitif, 

dan psikomotor adalah sebagai berikut. 

a. Penilaian Kompetensi Kognitif 

Penilaian kognitif merupakan penilaian yang berhubungan dengan 

kompetensi pengetahuan. Sedangkan dalam Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan 

Sekolah Menengah Pertama 2014  menyatakan, penilaian pencapaian 

konpetensi pengetahuan peserta didik merupakan penilaian potensi 

intelektual yang dari tingkatan mengetahui, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta.   

Berdasarkan uraian diatas, maka penilaian kompetensi pengetahuan 

peserta didik dapat diukur melalui tes dan non tes. Bentuk tes yang 

digunakan antara lain adalah tes tertulis (uraian, pilihan ganda, lisian, benar 

salah, dll), tes lisan, dan/atau tes praktik. Sedangkan, bentuk nontes dapat 

dilakukan melalui tugas-tugas yang diberikan, baik tugas menjawab soal, 

atau tugas membuat laporan tertulis. 

 

                                                           
15 Ngadip. Op. Cit.h.5 
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1) Tes Tertulis 

Tes tertulis adalah tes dimana soal dan jawaban dalam bentuk bahan 

tulisan. Dalam menjawab soal siswa tidak selalu harus merespon dalam 

bentuk menulis kalimat jawaban tetapi dapat juga dalam bentuk 

mewarnai, memberi tanda, menggambar grafik, diagram, dan lain 

sebagainya. 

Tes tertulis juga merupakan seperangkat pertanyaan atau tugas 

dalam bentuk tulisan yang direncanakan untuk mengukur atau 

memperoleh informasi tentang kemampuan peserta tes.16 Tes tulis 

menuntut adanya respon dari peserta tes yang dapat dijadikan sebagai 

representasi dari kemampuan yang dimilikinya. Bentuk soal tes tertulis 

terdiri dari bentuk objektif dan nonobjektif. Tes objektif meliputi: 

pilihan ganda, bentuk soal dua pilihan jawaban (Benar-Salah atau Ya-

Tidak), menjodohkan, isian atau melengkapi, dan menjawab singkat. 

Sementara itu, tes non objektif meliputi soal uraian (esai). 

Kemendikbud dalam Materi Pelatihan Implementasi Kurikulum 

2013 SD Kelas 1 mengemukakan bahwa tes tertulis berbentuk uraian 

atau esai menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, 

mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, 

mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. 

                                                           
16     , Pedoman Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Tingkat Madrasah Aliyah 

(MA),(Jakarta: Kementrian Agama Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal 
Pendidikan Islam, 2014).h.17 
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Tes tertulis bentuk uraian merupakan suatu tes yang jawabannya 

menuntut siswa mengingat dan mengorganisasi gagasan atau hal-hal 

yang telah dipelajari.17  

Selain itu, tes uraian atau tes esai dapat digunakan untuk mengukur 

tujuan-tujuan khusus yang berupa pengertian, sikap, perhatian, 

kreativitas dan ekspresi verbal.18 Soal tes tertulis yang menjadi 

penilaian otentik adalah soal-soal yang menuntut siswa untuk 

merumuskan jawabannya sendiri, seperti soal-soal uraian. Siswa akan 

dilatih untuk menggunakan kata-katanya sendiri. 

Tabel 2.1 Perbandingan Karakteristik Tes Tertulis Bentuk Pilihan 

dan Uraian 

Karakteristik  Soal Uraian Soal Pilihan Ganda 

Penulisan soal Relatif mudah Relatif sukar 

Jumlah materi 

atau 

kompetensi 

yang diuji 

Terbatas  Lebih banyak 

Aspek atau 

kemampuan 

yang diukur 

dalam satu sola 

Dapat lebih dari 

satu 

Hanya satu 

Jawaban siswa Mengorganisasikan 

jawaban, 

Memilih jawaban, 

penekanan pada 

                                                           
17 Kusaeri. Op.Cit .h. 90 
18   Asep Jihad dan Abdul Haris,  Evaluasi Pembelajaran,(Yogyakarta : Multi Pressindo. 

2012).h. 70 
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penekanannya pada 

kedalaman materi 

penguasaan keluasan 

(variasi) materi. 

Kecenderungan 

menebak 

Tidak ada Ada  

Penskoran  Sukar, lama, dan 

subjektif 

Mudah, cepat, dan 

objektif 

Berdasarkan penskorannya, tes tertulis dalam bentuk uraian 

diklasifikasikan menjadi uraian objektif dan non-objektif. Bentuk 

uraian objektif menuntut sekumpulan jawaban dengan pengertian atau 

konsep tertentu sehingga penskorannya dapat dilakukan secara objektif. 

Sementara bentuk uraian non-objektif menuntut jawaban berupa 

pengertian atau konsep berdasarkan pendapat masing-masing peserta 

tes sehingga penskorannya lebih sulit untuk dilakukan secara objektif 

(dapat mengandung unsur subjektifitas). 

2) Tes Lisan 

Tes lisan merupakan tes yang menuntut siswa memberikan jawaban 

secara lisan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 

Pertama tahun 2014, tes lisan merupakan pemberian soal/pertanyaan 

yang menuntut peserta didik menjawabnya secara lisan. 

Ada bebrapa kriteria instrumen tes lisan yaitu sebagai berikut: 

a) Tes lisan dapat digunakan jika sesuai dengan kompetensi pada taraf 

pengetahuan yang hendak dinilai. 
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b) Pertanyaan tidak bolah keluar dari bahan ajar yang ada. 

c) Pertanyaan diharapkan dapat mendorong peserta didik dalam 

mengonstruksi jawabannya sendiri. 

d) Disusun dari pertanyaan yang sederhana ke pertanyaan yang 

kompleks.  

Pada prinsipnya, tes lisan hampir sama dengan tes tulis bentuk 

uraian. Perbedaannya terletak pada pelaksanaannya. Tes lisan 

dilakukan dengan cara komunikasi langsung antara guru dengan siswa. 

Sedangkan pada tes uraian, siswa ditanya oleh guru berupa pertanyaan 

dalam bentuk lisan.  

Tes lisan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan tes lisan, 

antara lain, adalah (1) Dapat menilai kepribadian dan isi pengetahuan 

seorang siswa, karena dapat dilakukan secara face to face, (2) Dari 

sikap dan cara menjawab, guru dapat mengetahui apa yang “tersirat” di 

samping yang “tersurat”, (3) Guru dapat mengorek isi pengetahuan 

seorang siswa secara detail dan dapat mengetahui bagaimana dari 

pengetahuan itu yang telah dikuasai atau belum, dan (4) Guru dapat 

langsung mengetahui hasilnya. 

Sedangkan beberapa kelemahan tes lisan adalah (1) Jika hubungan 

guru dan siswa kurang baik, dapat mengganggu objektivitas hasil 

penilaian, (2) Sikap gugup pada diri seorang siswa dalam menjawab, 

dapat mempengaruhi kelancaran dalam memberikan jawaban 
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selanjutnya, (3) Untuk menguji kelompok, memerlukan waktu yang 

lama sehingga kurang ekonomis, dan (4) Guru dalam memberikan 

penilaian sering terpengaruh oleh kepribadian siswa.19  

3) Penilaian Melalui Penugasan  

Instrumen penugasan dapat berupa pekerjaan rumah atau projek 

yang harus dikerjakan oleh peserta didik, baik secara individu atau 

kelompok, sesuai dengan karakteristik tugas. 

Kriteria penugasan adalah sebagai berikut: 

a) Tugas mengarah pada pencapaian indikator hasil belajar. 

b) Tugas dapat dikerjakan oleh peserta didik. 

c) Tugas dapat dikerjakan selama proses pembelajaran atau merupakan 

bagian dari pembelajaran mandiri. 

d) Pemberian tugas disesuaikan dengan taraf perkembangan pesrta 

didik 

e) Materi penugasan harus sesuai dengan cakupan kurikulum. 

f) Penugasan ditunjukan untuk memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk menunjukkan kompetensi individualnya 

meskipun tugas diberikan secara kelompok. 

g) Untuk tugas kelompok, perlu dijelaskan rincian tugas setiap anggota. 

h) Tugas harus bersifat adil (tidak bisa gender atau latar belakang sosial 

ekonomi). 

                                                           
19  Kusaeri, Op .Cit.h. 197 
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i) Tampilan kualitas hasil tugas yang diharapkan disampaikan secara 

jelas. 

j) Penugasan harus mencantumkan rentang waktu pengerjaan tugas.20 

b. Penilaian Kompetensi Afektif 

Pendidik melakukan penilaian kompetensi afektif atau sikap melalui 

observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat (peer evaluation) oleh 

peserta didik. Sesuai dengan Salinan Lampiran Permendikbud Nomor 104 

tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan 

Dasar dan Pendidikan Menengah, menjelaskan bahwa ada beberapa cara 

yang dapat digunakan untuk menilai peserta didik, antara lain melalui 

observasi, penilaian diri, dan penilaian teman sebaya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka teknik penialain kompetensi sikap 

yang dimaksudkan dalam penilaian ini yaitu teknik penilaian melalui 

observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan penilaian jurnal. 

Instrumen yang digunakan antara lain daftar cek atau skala penilaian (rating 

scale) yang disertai rubrik,yang hasil akhirnya dihitung berdasarkan modus, 

sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. 

1) Observasi  

Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indra, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang 

                                                           
20           , Kemenag. Op. Cit.h.24 
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berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati.21 Lampiran 

Permendikbud Nomor 104 tahun 2014 bahwa observasi merupakan 

sikap dan perilaku keseharian peserta didik direkam melalui 

pengamatan dengan menggunakan format yang berisi sejumlah 

indikator perilaku yang diamati, baik yang terkait dengan mata 

pelajaran maupun secara umum. 

Berdasarkan pendapat diatas, maka observasi yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini yaitu teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang 

berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Observasi langsung, 

maksudnya dilakukan secara langsung oleh guru tanpa perantara orang 

lain. Sedangkan observasi tidak langsung maksudnya observasi tersebut 

dilakukan dengan bantuan orang lain, seperti guru lain, orang tua, 

siswa, dan karyawan sekolah. 

Kriteria instrumen observasi yaitu:  

a) Mengukur aspek sikap yang dituntut pada Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar. 

b) Sesuai kompetensi yang akan diukur. 

c) Memuat indikator sikap yang dapat diobservasi. 

d) Mudah atau feasible untuk digunakan. 

                                                           
21

 Fadlillah. Op. Cit.h.211 
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e) Dapat merekap sikap peserta didik.22 

Berikut ini adalah contoh format instrumen observasi 

Tabel 2.2 Lembar Observasi Sikap Siswa23 
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3.              
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5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

 

Keterangan : 

Skala penilaian sikap dibuat rentang antara 1 sampai 5 : 

1 = sangat kurang 

2 = kurang konsisten 

3 = mulai konsisten 

4 = konsisten 

5 = selalu konsisten 

                                                           
22         , Kemenag. Op. Cit. h. 7 
23 Fadlillah, Op.Cit. h. 212 
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2) Penilaian Diri 

Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta 

peserta didik untuk menggunakan kekurangan dan kelebihan dirinya 

dalam konteks pencapaian kompetensi.24 Penilaian diri (self 

assessment) dapat diartikan salah satu strategi penilaia yang sangat 

diperlukan untuk melakukan refleksi atas kompetensi yang dimiliki.  

Salinan Lampiran Permendikbud Nomor 104 tahun 2014, 

penilaian diri digunakan untuk memberikan pengetahuan 

(reinforcement) terhadap kemajuan proses belajar peserta didik, dapat 

diketahui bahwa penilaian diri sangatlah penting bagi peserta didik. 

Karena dengan adanya penilaian diri tersebut dapat menumbuhkan rasa 

percaya diri peserta didik karena mereka diberikan kepercayaan untuk 

menilai dirinya sendiri, peserta didik menyadari kekuatan dan 

kelemahan dirinya karena ketika mereka melakukan penilaian mereka 

harus melakukan introspeksi terhadap kekuatan dan kelemahan yang 

dimilikinya, serta dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta 

didik untuk berbuat jujur karena mereka dituntut untuk jujur dan 

objektif dalam melakukan penilaian. 

Ada beberapa kriteria instrumen penilaian diri, yaitu: 

a) Kriteria penilaian dirumuskan secara sederhana, namun jelas dan 

tidak bermakna ganda. 
                                                           

24 Ibid.h.212 
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b) Bahasa lugas dan dapat dipahami peserta didik. 

c) Menggunakan format sederhana yang mudah dipahami peserta 

didik. 

d) Menunjukkan kemampuan peserta didik dalam situasi yang 

nyata/sebenarnya. 

e) Mengungkap kekuatan dan kelemahan capaian kompetensi peserta 

didik. 

f) Bermakna, mengarahkan peserta didik untuk memahami 

kemampuannya.  

g) Mengukur target kemampuan yang akan diukur (valid). 

h) Memuat indikator kunci/indikator esensial yang menunjukkan 

kemampuan yang akan diukur. 

i) Memetakan kemampuan peserta didik dari terendah sampai 

tertinggi.25 

Adapun langkah-langkah dalam penilaian diri menurut 

Permendikbud Nomor 104 tahun 2014, yaitu: 

a) Menjelaskan kepada peserta didik tujuan penilaian. 

b) Menentukan kompetensi yang akan dinilai. 

c) Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. 

d) Merumuskan format penilaian, dapat berupa daftar tanda cek, atau 

skala penilaian. 
                                                           

25            , Kemenag. Op. Cit. h.10  



49 
   

Tabel 2.3 Contoh Lembar Penilaian Diri26 

 

No. 

 

Pernyataan 

Alternatif 

Ya Tidak 

1. Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 

ridha-Nya dalam belajar materi gerak 

melingkar seperti bumi mengelilingi matahari. 

  

2. Saya selalu belajar dengan sungguh-sungguh   

3. Saya optimis bisa meraih prestasi   

4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita   

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 

sekolah dan masyarakat 

  

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum, 

dan pemerintahan 

  

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan 

yang berlaku 

  

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 

keadilan 

  

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 

masyarakat, bangsa, dan negara 

  

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang 

baik dan bertanggung jawab. 

  

 

Jika dijawab YA maka diberi skor 2 dan jika jawaban TIDAK maka 

diberi skor 1. Kriteria penilaiannya adalah jika rentang nilai antara 0-5 

dikategorikan tidak positif; 6-10, kurang positif; 11-15 positif dan 16-20 

sangat positif. 

                                                           
26 Fadlillah. Op.Cit.h.214 
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3) Penilaian Teman Sebaya 

Penilaian teman sejawat merupakan salah satu metode penilaian 

sikap yang perlu dilakukan dan dapat membantu guru melakukan 

penilaian secara lebih komprehensif.27 

Berdasarkan pengertian tersebut telah diperkuat dengan adanya 

Salinan Lampiran Permendikbud Nomor 104 tahun 2014 tentang 

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah, bahwa penilaian teman sebaya merupakan teknik 

penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian 

kompetensi. Sehingga dapat dinyatakan bahwa penilaian teman sebaya 

merupakan teknik penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur 

tingkat pencapaian kompetensi sikap dengan cara meminta siswa untuk 

saling menilai satu sama lain. 

Berikut ini adalah contoh instrumen lembar penilaian teman sebaya 

berdasarkan Salinan Lampiran Permendikbud Nomor 104 tahun 2014 

tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar 

dan Pendidikan Menengah 

 

 

 

 

                                                           
27 Sani Ridwan Abdullah, Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi Kurikulum 

2013, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014). h. 205 
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Tabel 2.4 Format Penilaian Teman Sebaya28 

 

No. 

 

Pernyataan 

Skala 

4 3 2 1 

1 Teman saya berkata benar, apa adanya kepada 

orang lain. 

    

2 Teman saya mengerjakan sendiri tugas-tugas 

sekolah. 

    

3 Teman saya menaati peraturan (tata tertib) yang 

diterapkan. 

    

4 Teman saya memperhatikan kebersihan diri sendiri     

 

5 

Teman saya mengembalikan alat kebersihan, 

pertukangan, olah raga, laboratorium yang sudah 

selesai dipakai ke tempat penyimpanan semula.  

    

6 Teman saya terbiasa menyelesaikan pekerjaan 

sesuai dengan petunjuk guru. 

    

7 Teman saya terbiasa menyelesaikan tugas tepat 

waktu apabila diberikan tugas oleh guru 

    

8 Teman saya berusaha bertutur kata yang sopan 

kepada orang lain. 

    

9 Teman saya berusaha bersikap ramah terhadap 

orang lain. 

    

10 Teman saya menolong teman yang sedang 

mendapat kesulitan 

    

Keterangan: 

4 = Selalu 

3 = Sering 

2 = Jarang 

1=  Sangat jarang 

                                                           
28

 Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104.Penilaian Hasil 
Belajar Oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. (Jakarta, 2014) h. 14  
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Selain itu, penilaian kompetensi sikap melalui teman sebaya 

memilki kriteria, yaitu sebagai berikut: 

a) Indikator dapat dilakukan melalui pengamatan oleh peserta didik. 

b) Kriteria penilaian dirumuskan secara simpel atau sederhana. 

c) Menggunakan bahasa lugas dan dapat dipahami peserta didik. 

d) Menggunakan format penilaian sederhana dan mudah digunakan 

oleh peserta didik. 

e) Kriteria penilaian yang digunakan jelas, tidak berpotensi munculnya 

penafsiran makna ganda/berbeda. 

f) Indikator menunjukkan sikap peserta didik dalam situasi yang nyata 

atau sebenarnya. 

g) Instrumen dapat mengukur target kemampuan yang akan diukur 

(valid). 

h) Memuat indikator kunci atau esensial yang menunjukkan 

penguasaan satu kompetensi peserta didik. 

i) Indikator menunjukkan sikap yang diukur. 

j) Mampu memetakan sikap peserta didik dari kemampuan pada level 

terendah sampai kemapuan tertinggi.29 

c. Penilaian Kompetensi Psikomotor 

Penilaian kompetensi psikomotor merupakan pemilaian yang 

berhubungan dengan kompetensi keterampilan peserta didik dalam 

                                                           
29           , Kemenag, Op. Cit. h.13 
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mengikuti proses pembelajaran. Pendidik menilain kompetensi 

keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut 

peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan 

menggunakan tes praktik, dan proyek. 

1) Tes Praktik 

Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa 

keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan 

tuntutan kompetensi. Dalam konteks ini, peserta didik dapat praktik 

langsung membuat produk tertentu. Oleh karenanya, penilaian praktik 

ini dapat pula disebut penilaian produk. Penilaian produk meliputi 

penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi 

dan seni, seperti makanan, pakaian, hasil karya seni patung, lukisan, 

dan gambar), barang-barang terbuat dari kayu, kramik, plastik, dan 

logam. Pengembangan produk meliputi tiga tahap dan setiap tahap 

perlu diadakan penilaian sebagai berikut. 

a) Tahap persiapan, meliputi: penilaian kemampuan peserta didik dan 

merencanakan, menggali dan mengembangkan gagasan dan 

mendesain produk. 

b) Tahap pembuatan produk (proses), meliputi: penilaian kemampuan 

peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan 

teknik. 
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c) Tahap penilaian produk (apprasial), meliputi: penilaian produk yang 

dihasilkan peserta didik sesuai dengan kriteria yang dihasilkan 

Berikut contoh instrumen penilaian praktik (produk). 

Tabel 2.5 Format Penilaian Praktik30 

Mata Ajar   :................................................ 

Nama Proyek   :................................................ 

Alokasi Waktu   :................................................ 

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

Kelas/Semester   :................................................ 

No. Tahapan Skor 1-5* 

1. Tahap perencanaan bahan  

2. Tahap proses pembuatan: 

a. Persiapan alat dan bahan 

b. Teknik pengolahan 

c. K3 (keselamatan, keamanan, dan 

kebersihan) 

 

3. Tahap akhir (hasil produk): 

a. Bentuk fisik 
b. Inovasi 

 

Total Skor  

 

Keterangan: 

*Skor diberikan dengan rentang skor 1 sampai 5, dengan ketentuan 

semakin lengkap jawabannya dan ketepatan dalam proses pembuatan, 

semakin tinggi nilainya. 

 

 

                                                           
30  Fadlillah, Op. Cit. h. 218 
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2) Proyek 

Proyek adalah tugas-tugas belajar (learning text) yang meliputi 

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tetulis 

maupun lisan dalam waktu tertentu. Penilaian proyek merupakan 

kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam 

periode/waktu tertentu. Pada penilaian proyek setidaknya ada tiga hal 

yang perlu dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut. 

a) Kemampuan pengelolaan, yaitu kemampuan peserta didik dalam 

memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu 

pengumpulan data dan penulisan laporan. 

b) Relevansi, yaitu kesesuaian dengan mata pelajaran, dengan 

mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan 

ketempilan dalam pembelajaran. 

c) Keaslian, yaitu proyek yang dilakukan peserta didik harus 

merupakan hasil karyanya, dengan mempertimbangkan kontribusi 

guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. 

Berikut contoh format instrumen penilaian proyek. 
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Tabel 2.6 Format Penilaian Proyek31 

Mata Pelajaran   :...................................... 

Nama Proyek   :...................................... 

Alokasi Waktu   :...................................... 

Guru Pembimbing  :...................................... 

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

Nis    :...................................... 

Kelas    :...................................... 

 

No. 

 

Aspek 

Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Perencanaan : 

a. Persiapan 

b. Rumusan judul 

     

2 Pelaksanaan : 

a. Sistematika penulisan 
b. Keakuratan sumber data/ 

informasi 
c. Kuantitas sumber data 
d. Analisis data 
e. Penarikan kesimpulan 

     

3 Laporan proyek : 

a. Performans 
b. Presentasi/penugasan 

     

Total Skor      

 

2. Revisi Taksonomi Bloom 

Ketiga ranah dalam taksonomi Bloom bersifat linier, sehingga seringkali 

menimbulkan kesukaran bagi guru dalam menempatkan konten (isi) 

                                                           
31 Ibid.h. 220 
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pembelajaran. Akhirnya tahun 1990 seorang murid Benjamin Bloom yang 

bernama Lorin W. Anderson melakukan penelitian dan menghasilkan 

perbaikan terhadap taksonomi Bloom, revisinya diterbitkan tahun 2001. 

Perbaikan yang dilakukan adalah mengubah taksonomi Bloom dari kata 

benda (noun) menjadi kata kerja (verb). Ini penting dilakukan karena 

taksonomi Bloom sesungguhnya adalah penggambaran proses berfikir. Selain 

itu juga dilakukan pergeseran urutan taksonomi yang menggambarkan dari 

proses berfikir tingkat rendah (low order thinking) ke proses berfikir tingkat 

tinggi (high order thinking). 

Tabel 2.7 Perbedaan Taksonomi Bloom dan Anderson32 

Taksonomi Bloom Perbaikan Taksonomi Bloom 

Pengetahuan Mengingat 

Pemahaman Memahami 

Penerapan Menerapkan 

Analisis Menganalisis 

Sintesis Menilai 

Penilaian Menciptakan 

Revisi hanya dilakukan pada ranah kognitif. Revisi tersebut yaitu 

meliputi: 

a. Perubahan kata kunci dari kata benda menjadi kata kerja untuk setiap 

level taksonomi. 

                                                           
32 Muliana, Penilaian Berdasarkan Revisi Taksonomi Bloom, (Makalah, 2015).h. 4 dapat 

dilihat di http://www.biologimu.com/2015/03/penilaian-berdasarkan-revisi-taksonomi.html 
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b. Perubahan hampir terjadi pada semua level hierarkhis, namun urutan 

level masih sama yaitu urutan terendah hingga tertinggi. Perubahan 

mendasar terletak pada level 5 dan 6. Perubahan-perubahan tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Pada level 1, knowledge diubah menjadi remembering (mengingat). 

2) Pada level 2, comprehension dipertegas menjadi understanding 

(memahami). 

3) Pada level 3, application diubah menjadi applying (menerapkan). 

4) Pada level 4, analysis menjadi analyzing (menganalisis). 

5) Pada level 5, synthesis dinaikkan levelnya menjadi level 6 tetapi 

dengan perubahan mendasar yaitu creating (mencipta). 

6) Pada level 6, evaluation turun posisinya menjadi level 5, dengan 

sebutan evaluating (menilai).33 

Kategori-kategori dalam dimensi proses kognitif yaitu: 

1) Mengingat. Jika tujuan pembelajaran adalah menumbuhkan 

kemampuan untuk meretensi materi pelajaran sama seperti materi yang 

diajarkan, kategori proses kognitif yang tepat adalah mengingat. 

Proses-proses kognitif dalam kategori mengingat meliputi mengenali 

                                                           
33 Retno Utari. Taksonomi Bloom Apa dan Bagaimana Menggunakannya?, (Jurnal) dapat 

dilihat di 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved
=0ahUKEwj-
qNXhn43MAhUElZQKHTmcAckQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fshare.its.ac.id%2Fmod%
2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D24995&usg=AFQjCNETwl7T4ZbHK4AJOkZpz32CdiadRg
&bvm=bv.119408272,d.dGo 
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dan mengingat kembali. Proses mengenali adalah mengambil 

pengetahuan yang dibutuhkan dari memori jangka panjang untuk 

membendingkannya dengan informasi yang baru saja diterima. 

Sedangkan proses mengingat kembali adalah mengambil pengetahuan 

yang dibutuhkan dari memori jangka panjang ketika soalnya 

menghendaki demikian. 

2) Memahami. Seperti telah dipaparkan sebelumnya, jika tujuan utama 

pembelajarannya adalah menumbuhkan kemampuan retensi, fokusnya 

ialah mengingat. Akan tetapi, apabila tujuan pembelajarannya adalah 

menumbuhkan kemampuan transfer, fokusnya ialah memahami. 

Proses-proses kognitif dalam kategori memahami meliputi 

menefsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, 

menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan. 

3) Mengaplikasikan. Proses kognitif mengaplikasikan melibatkan 

penggunaan prosedur-prosedur tertentu untuk mengerjakan soal latihan 

atau menyelesaikan masalah. Proses-proses kognitif dalam kategori 

mengaplikasikan meliputi mengeksekusi dan mengimplementasikan. 

4) Menganalisis. Menganalisis melibatkan proses memecah-mecah materi 

menjadi bagian-bagian kecil dan membentuk bagaimana hubungan 

antar bagian dan antara setiap bagian dan struktur keseluruhannya. 

Kategori proses menganalisis ini meliputi proses membedakan, 

mengorganisasi, dan mengatribusikan. 
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5) Mengevaluasi. Mengevaluasi didefinisikan sebagai membuat keputusan 

berdasarkan kriteria dan standar. Kriterikriteria yang paling sering 

digunakan adalah kualitas, efektivitas, efisiensi, dan konsistensi. 

Kategori mengevaluasi mencakup proses kognitif memeriksa dan 

mengkritik. 

6) Mencipta. Mencipta melibatkan proses menyusun elemen-elemen jadi 

sebuah keseluruhan yang koheren atau fungsional. Kategori proses 

mencipta meliputi merumuskan, merencanakan, dan memproduksi.34 

Deskripsi dan kata kunci setiap kategori dapat dilihat dalam tebel sebagai 

berikut: 

Tabel 2.8 Deskripsi dan Kata Kunci Setiap Kategori dalam 

Taksonomi Anderson35  

Kategori Kata Kunci 

Remembering (mengingat) : can the 

student recall or remember the 

informatian? Dapatkah peserta didik 

mengucapkan atu mengingat 

informasi? 

Menyebutkan definisi, menirukan ucapan, 

menyatakan susunan, mengucapkan, 

mengulang, menyatakan. 

Understanding (memahami) : 

Dapatkah peserta didik menjelaskan 

Mengelompokkan, menggambarkan, 

menjelaskan identifikasi, menempatkan, 

                                                           
34

 Anderson dan Krathwohl, Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan 
Asesmen Revisi Taksonomi Pendidikan Bloom. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). h.99 

35 Muliana, Op. Cit. h. 5 
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konsep, prinsip, hukum atau 

prosedur? 

melaporkan, menjelaskan, 

menerjemahkan, dan pharaprase. 

Applying (menerapkan) : Dapatkah 

peserta didik menerapkan 

pemahamannya dalam situasi baru? 

Memilih, mendemonstrasikan, 

memerankan, menggunakan, 

mengulistrasikan, menginterpretasi, 

menyusun jadwal, membuat sketsa, 

memecahkan masalah, menulis. 

Analyzing (menganalisis) : Dapatkah 

peserta didik memilih bagian-bagian 

berdasarkan perbedaan dan 

kesamaannya? 

Mengkaji, membeandingkan, 

mengkontraskan, membedakan, 

melakukan deskriminasi, memisahkan, 

menguji, melakukan eksperimen, 

mempertanyakan. 

Evaluating (mengevaluasi) : 

Dapatkah peserta didik menyatakan 

baik atau buruk terhadap sebuah 

fenomena atau objek tertentu. 

Memberi argumentasi, mempertahankan, 

menyatakan, memilih, memberi 

dukungan, memberi penilaian, melakukan 

evaluasi. 

Creating (menciptakan) : Dapatkah 

peserta didik menciptakan sebuah 

benda atau pendangan? 

Merakit, mengubah, membangun, 

menciptakan, merancang, mendirikan, 

merumuskan, menulis. 

Taksonomi Bloom domain kognitif dikenal hanya satu dimensi tapi dalam 

taksonomi Anderson dan Krathwohl menjadi dua dimensi. Dimensi pertama 
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adalah Knowledge Dimension (dimensi pengetahuan) dan Cognitive Process 

Dimension (dimensi proses kognisi). Persepektif dua dimensi Anderson dan 

Krathwohl dapat digambarkan dengan tabel berikut: 

Tabel 2.9 Persepektif Dua Dimensi Anderson dan Krathwohl36 

Dimensi 
Pengetahuan 

(The Knowledge 
Dimension) 

Dimensi Proses Kognisi (The Cognitive Process Dimension) 

Mengingat 
(rememner) 

Memahami 
(Understand) 

Menerapkan 
(apply) 

Menganalisis 
(analyze) 

Menilai 
(evaluate) 

Menciptakan 
(create) 

Pengetahuan 
Faktual (Factual 
Knowledge) 

            
Pengetahuan 
Konseptual 
(Conceptual 
Knowledge)             
Pengetahuan 
Prosedural 
(Procedural 
Knowledge)             

Pengetahuan 
Meta-Kognisi 
(Meta-Cognitive 
Knowledge) 

            

 

Berikut paparan untuk dimensi pengetahuan: 

a. Pengetahuan faktual berisikan elemen-elemen dasar yang harus diketahui 

siswa jika mereka akan mempelajari suatu disiplin ilmu atau 

menyelesaikan masalah dalam disiplin ilmu tersebut. Pengetahuan ini 

meliputi semua informasi yang mendetail dan spesifik. 

                                                           
36Ibid. h. 6 
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b. Pengetahaun konseptual mencakup pengetahuan tentang klasifikasi 

kategori, dan hubungan antara dua atau lebih kategori pengetahuannya 

yang lebih kompleks dan tertata. 

c. Pengetahuan prosedural merupakan “pengetahuan tentang cara” 

melakukan sesuatu. Pengetahuan ini berkaiatan dengan pertanyaan 

“bagaimana”. 

d. Pengetahuan metakognitif merupakan pengetahuan yang membuat siswa 

semakin menyadari dan bertanggung jawab atas pengetahuan dan 

pemikirannya sendiri.37 

3. Pendekatan Saintifik 

Pendekatan saintifik (ilmiah) pada umumnya melibatkan kegiatan 

pengamatan atau observasi yang dibutuhkan untuk perumusan hipotesis atau 

mengumpulkan data. Pendekatan ilmiah pada umumnya dilandasi dengan 

pemaparan data yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Oleh 

sebab itu, kegiatan percobaan dapat diganti dengan kegiatan memperoleh 

informasi dari berbagai sumber.  

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran 

yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif 

mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan 

mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan 

masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data 

                                                           
37 Kusaeri, Op. Cit. h. 39 
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dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan 

mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”.38 

 

Selain itu, pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang 

berorientasi atau berpusat pada siswa (student centered approach).39 

Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada 

peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan 

pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, 

tidak bergantung pada informasi searah dari guru. 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

a. Berpusat pada peserta didik. 

b. Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, 

hukum atau prinsip. 

c. Melibatkan proses-proses kognitif yang berpotensial dalam merangsang 

perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik. 

d. Dapat mengembangan karakter peserta didik. 

                                                           
38 Daryanto, Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013,(Yogyakarta : Gava 

Media, 2014).h. 51  
39 Khairiah Nasution, Aplikasi Model Pembelajaran dalam Persepektif Pendekatan Saintifik, 

(Jurnal, 2013).h.3 dapat dilihat di http://sumut.kemenag.go.id/  
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Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan pada 

keunggulan pendekatan tersebut. Beberapa tujuan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik adalah: 

a. Untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan 

berpikir tingkat tinggi peserta didik. 

b. Untuk membentuk kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan suatu 

masalah secara sistematik. 

c. Terciptanya kondisi pembelajaran dimana peserta didik merasa bahwa 

belajar itu merupakan suatu kebutuhan. 

d. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi. 

e. Untuk melatih peserta didik dalam mengomunikasikan ide-ide, 

khususnya dalam menulis artikel ilmiah. 

f. Untuk menggembangkan karakter peserta didik.40  

Menurut Kemendikbud tentang Materi Pelatihan Guru Implementasi 

Kurikulum 2013 SD Kelas I, pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah itu 

lebih efektif hasilnya dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa pada pembelajaran nasional, retensi informasi 

dari guru sebesar 10 persen setelah 15 menit dan perolehan pemahaman 

kontekstual sebesar 25 persen. Pada pembelajaran berbasis pendekatan 

ilmiah, retensi informasi dari guru sebesar lebih dari 90 persen setelah 2 hari 

dan perolehan pemahaman kontenstual sebesar 50-70 persen. 

                                                           
40 Daryanto. Op. Cit.h. 54 
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Beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran 

adalah: 

a. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. 

b. Pembelajaran membentuk studens self concept. 

c. Pembelajaran terhindar dari verbalisme. 

d. Pembelajaran memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. 

e. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berfikir 

peseta didik. 

f. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan motivasi 

mengajar guru. 

g. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melatih 

kemampuan dalam komunikasi. 

h. Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang d 

kontruksi peserta didik dalam struktur kognitifnya. 

Menurut Kemendikbud tentang Materi Pelatihan Guru Implementasi 

Kurikulum 2013 SD Kelas I, proses pembelajaran disebut ilmiah jika 

memenuhi kriteria seperti berikut ini: 

a. Subtansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena 

yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan 

sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng. 
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b. Penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru-peserta 

didik terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subyektif, atau 

penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. 

c. Mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, 

analitis, dan tempat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan 

masalah, dan mengaplikasikan subtansi atau materi pembelajaran. 

d. Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetik 

dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu dengan yang lain 

dari subtansi atau materi pembelajaran. 

e. Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu memahami, 

menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan 

objektif dalam merespon subtansi atau materi pembelajaran. 

f. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

g. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana, jelas, dan menarik 

sistem penyajian.  

Adapun tahapan kegiatan yang akan dilakukan melalui pendekatan 

saintifk adalah menurut Petunjuk Teknis Pendekatan Saintifik Kurikulum 

2013 Permendikbud 81A Tahun 2013 adalah sebagai berikut: 

a. Mengamati yakni alam kegiatan mengamati, guru membuka secara 

luas dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan 

pengamatan melalui kegiatan : melihat, menyimak, mendengar, dan 
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membaca. Guru mempasilitasi peserta didik untuk melakukan 

pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, 

membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau objek. 

b. Menanya yakni dalam kegiatan mengamati, guru membuka 

kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya 

mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau dilihat. Guru 

perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan tentang hasil pengamatan objek yang 

kongkrit samapi kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, 

konsep, prosedur, atau pun hal lain yang lebih abstrak. 

c. Mengumpulkan informasi/eksperimen yakni tindak lanjut dari 

bertanya adalah menggali dan mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber melalui bebagai cara. Untuk itu peserta didik dapat 

membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau 

objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. 

d. Mengasosiasikan/mengolah yaitu informasi tersebut menjadi dasar 

bagi kegiatan berikutnya yaitu memproses informasi untuk 

menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, 

menemukan pola dari keterkaitan informasi dan bahkan mengambil 

berbagai kesimpulan pola yang titemukan. 

e. Mengkomunikasikan yaitu kegiatan menulis atau menceritakan apa 

yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, 
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mengasosiasikan, dan menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan 

di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau 

kelompok peserta didik tersebut. 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa pembelajaran 

saintifik tidak hanya memandang hasil belajar sebagai muara akhir, namun 

pembelajaran saintifik memandang proses pembelajaran merupakan hal yang 

sangat penting untuk menghasilkan produk pembelajaran secara optimal. 

Oleh karena itu pembelajaran saintifik menekankan pada keterampilan 

proses.    

B. Kajian Penelitian yang Relavan 

Hasil penelitian yang mendukung pembelajaran dengan menggunakan 

pembelajaran yaitu: 

Instrumen penilaian otentik yang dikebangkan merupakan lembar penilaian 

yang disajikan menggunakan proyek dan pendekatan saintifik. Berdasarkan hasil 

penelitian yang diperoleh skor validasi ahli sebesar 3,339 dengan kategori baik.41 

Desain yang dilakukan dalam penelitian ini adalah R&D yang diranahkan 

untuk mengembangkan perangkat asesmen otentik  berbasis proyek dengan 

pendekatan saintifik yang dikembangkan dapat meningkatkan keterampilan 

berpikir ilmiah dengan efektif. Setiap aspek keterampilan berpikir ilmiah 

                                                           
41 Nadya, Nur Anggraheni dkk, “Pengembangan Instrumen Penilaain Otentik untuk 

Mengukur Sikap Sosial Peserta Didik SMA Kelas X pada Pembelajaran Fisika”, (On-line) 
tersedia di : http://ejournal.umpwr.ac.id/index.php/radiasi/article/view/2347 
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mahasiswa mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,86 yang artinya 

peningkatannya dengan kriteria tinggi.42 

 

C. Kerangka Berfikir 

Metode penelitian yang digunakan adalah research and development atau 

penelitian pengembangan. Research and Development adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu. Penelitian ini 

menggunakan Model Sugiono, model ini memiliki langkah-langkah 

pengembangan yang sesuai dengan penelitian pengembangan produk tertentu 

dengan melakukan beberapa uji ahli seperti uji materi, uji desain, dan uji coba 

produk di lapangan untuk menguji keefektifan suatu produk. Pengembanagn 

instrumen otentik dengan pendekatan saintifik pada mata pelajaran gerak 

melingkar ini dilakukan dengan menggunakan salah satu model R&D yaitu 

melalui tahap 1 sampai tahap 7, perlu digambarkan skema kerangka berpikir  

sesuai Gambar 2.1: 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

 

                                                           

42 Wijayanti, “Pengembangan Penilaian otentik Berbasis Proyek dengan Pendekatan 
Saintifik untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Ilmiah Mahasiswa”, (On-line) tersedia di:  
http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpii/article/view/3107/3124 

Penilaian yang mengacu 

pada konteks real-world 

(dunia nyata)  

 

Penilaian Otentik Kurikulum 

2013 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN  

Salah 

satu 

penekana

nnya 

pada: 

Untuk mencapai tujuan Kurikulum 2013, 

penilaian otentik yang kompleks (mampu 

menilai kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan dari peserta didik), menjadi salah 

satu hal yang sangat penting untuk dilakukan  

 

Bertujuan untuk 

melahirkan 

generasi emas 

yang mampu 

menjawab 

tantangan global  Tidak hanya kompleks, penilaian otentik 

juga harus mempertimbangkan hasil survei 

PISA tentang pendekatan saintifik peserta 

didik yang masih buruk, yaitu dengan  

 

Pendekatan Saintifik 

Namun, terbatasnya pengembangan 

instrumen penilaian otentik dengan 

pendekatan saintifik, akan menyulitkan 

pendidik dalam menerapkannya terhadap 

peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan:  

 

Pengembangan Instrumen 
Penilaian otentik pendekatan 
saintifik 

Penelitian 

dan 

Pengembang

an hanya dari 

tahap 1 

sampai 7 
Pada akhirnya akan dihasilkan: 

Produk ini 

untuk mata 

pelajaran 

gerak 

melingkar 

kelas X  

Instrumen penilaian otentik 

dengan pendekatan saintifik 

sebagai implementasi kurikulum 

2013 
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A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

(Researchand Development). Research and Development merupakan metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu., dan menguji 

keefektifan produk tersebut.43 Untuk dapat menghasilkan produk tertentu 

digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji 

keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka 

diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. Oleh karena itu 

metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Research and 

Development (R&D) ini merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan antara 

tahap satu dengan tahap yang lainnya. 

Penelitian ini mengacu pada Model Sugiono, model ini meliputi: 1) Potensi 

dan masalah, 2) Pengumpulan data, 3) Desain produk, 4) Validasi desain, 5) 

Revisi desain, 6) Uji cobe produk, 7) Revisi Produk, 8) Uji coba Pemakaian, 9) 

Revisi produk, 10) Produksi masal, secara umum, model penelitian 

pengembangan dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 

 

 

                                                           
43

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 
2011).cet. 13, h.297 
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Gambar 3.1 langkah-langkah penggunaan Model Research and 

Development (R&D)44 

Model ini memiliki langkah-langkah pengembangan yang sesuai dengan 

penelitian pengembangan produk tertentu dengan melakukan beberapa uji ahli 

seperti uji materi, uji desain, dan uji coba produk di lapangan untuk menguji 

keefektifan suatu produk. Penelitian ini menggunakan prosedur pengembangan 

model Sugiono, karena keterbatasan waktu penelitian ini dibatasi hanya dari 

tahap 1 sampai tahap 7. 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Desain penelitian yang digunakan yaitu proses pengembangan model 

Sugiono. Dalam memproduksi instrumen penilaian otentik dengan pendekatan 

saintifik pada materi gerak melingkar terdiri dari beberapa tahapan penting yaitu: 

1) Potensi dan masalah, 2) Pengumpulan data, 3) Desain produk, 4) Validasi 

desain, 5) Revisi desain, 6) Uji cobe produk, 7) Revisi Produk. Secara umum, 

prosedur pengembangan produk dapat dilihat pada Gambar 3.2 

                                                           
44

 Ibid, h.298 

Uji coba 

pemakaian 

Produksi 

masal 



74 
   

 

   

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Prosedur Penelitian dan Pengembangan45 

Model ini memiliki langkah-langkah pengembangan yang sesuai dengan 

penelitian produk tertentu dengan melakukan beberapa uji ahli seperti uji materi, 

uji desain, uji desain untuk menguji kualitas suatu produk. Dalam penelitian 

pengembangan ini dibutuhkan tujuh langkah pengembangan untuk menghasilkan 

produk akhir yang siap untuk diterapkan dilembaga pendidikan. Produk akhir 

dari penelitian pengembangan ini adalah instrumen penilaian otentik dengan 

menggunakan pendekatan saintifik pada materi gerak melingkar. 

1. Potensi dan Masalah 

Analisis kebutuhan ini dilakukan dengan observasi dan wawancara. 

Observasi dan wawancara ini dilakukan di SMA Negeri 3 Bandar Lampung. 

Pada observasi kali ini dilakukan dengan observasi terhadap guru mata 

pelajaran Fisika yang telah menerapkan kurikulum 2013 pada KBM. Dari 

temuan dilapangan penilaian yang guru gunakan hanya penilaian dari ranah 

                                                           
45 Ibid. h.298 
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kognitif yang berupa soal objektif saja dan peserta didik belum pernah 

diberikan penilaian keterampilan proses. Sedangkan untuk membantu peserta 

didik dalam pembelajaran harus mencakup tiga ranah yaitu ranah kognitif, 

afektif dan psikomotor. Oleh karena itu guru mata pelajaran fisika tertarik 

menggunakan instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik untuk 

mempermudah guru dalam melakukan penilaian kepada peserta didik dengan 

lebih baik. 

2. Pengumpulan Data 

Setelah menganalisis kebutuhan lengkap dan jelas maka tahap 

selanjutnya yaitu mengumpulkan sumber referensi yang menunjang 

pengembangan instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik pada 

pelajaran fisika materi gerak melingkar kelas X. 

3. Desain Produk 

Desain produk awal berupa instrumen penilaian otentik dengan 

pendekatan saintifik pokok bahasan gerak melingkar kelas X. Instrumen 

penilaian otentik dengan pendekatan saintifik yang dikembangan yaitu pada 

ranah kognitif : penilaian tes tertulis bentuk pilihan ganda, tes lisan, tes 

penugasan, pada ranah afektif : penilian observasi, penilaian diri, penilaian 

teman sejawat, dan pada ranah psikomotor yaitu penilaian praktik dan 

proyek. Adapun tahap penilaiannya yaitu: 

a. Pada ranah kognitif dalam pedomen instrumen tes tertulis bentuk pilihan 

ganda, tes liasan, dan penugasan yaitu penyusunan spesifikasi disertai 
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kisi-kisi yang dikembangkan diawali dengan membuat pemetaan 

indikator berdasarkan analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar yang 

ada dalam pembelajaran, menentukan Taksonomi Anderson sesuai soal 

yang di berikan pada setiap nomor, menentukan skor setiap soal,  

penulisan instrumen,  menentukan skala instrumen sesuai bobot soal, 

menentukan pedoman penskoran. 

b. Pada ranah afektif dalam penilaian observasi, penilaian diri, dan penilaian 

antar teman yaitu penyusunan spesifikasi disertai kisi-kisi yang 

dikembangkan diawali dengan membuat pemetaan indikator berdasarkan 

analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada dalam 

pembelajaran, penulisan instrumen, menentukan skala instrumen dengan 

menggunakan skala rentang, menentukan pedoman penskoran.  

c. Pada ranah psikomotor dalam penilaian proyek dan praktik yaitu 

penyusunan spesifikasi disertai kisi-kisi yang dikembangkan diawali 

dengan membuat pemetaan indikator berdasarkan analisis kompetensi inti 

dan kompetensi dasar yang ada dalam pembelajaran, penulisan instrumen, 

menentukan skala instrumen dengan menggunakan skala rantang, 

menentukan pedoman penskoran. 

 

 

4. Validasi Desain 
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Validasi dilakukan uji validasi yang ditujukan pada validasi ahli materi 

dan ahli evaluasi, yaitu dosen dan guru mata pelajaran fisika kelas X. Uji ahli 

materi bertujuan untuk menguji kelengkapan materi, kebenaran materi, 

sistematika materi, dan berbagai hal yang berkaitan dengan materi. Ahli 

materi mengkaji aspek sajian materi berupa kesesuaian materi dengan 

kurikulum (standar isi), kebenaran, kecukupan dan ketepatan isi produk. Uji 

ahli evaluasi bertujuan untuk mengetahui ketepatan standar dalam 

penyusunan instrumen baik instrumen tes tertulis, tes lisan dan penugasan 

berdasarkan taksonomi Bloom yang sudah direvisi oleh Andersoon dan 

Krathwohl dan instrumen lembar observasi, penilaian diri, penilaian antar 

teman, praktik, dan proyek berdasarkan taksonomi Bloom.  

5. Revisi Desain 

Berdasarkan validasi ahli, data yang telah didapatkan digunakan untuk 

mencari apakah masih ada ketidaksesuaian atau kesalahan pada produk, 

kemudian dilakukan revisi produk sesuai dengan catatan dan saran perbaikan 

dari validasi ahli. 

6. Uji Coba Produk 

Setelah produk diperoleh, dilakukan uji coba produk. Pada tahap ini 

yakni uji yang dilakukan guna mengetahui kualitas instrumen penilaian 

otentik dengan pendekatan saintifik. Uji ini ditujukan pada guru mata 

pelajaran fisika yang mengajar di kelas X yang hendak diteliti. Tahap ini 

menggunakan instrumen kelayakan instrumen penilaian otentik dengan 
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pendekatan saintifik seperti pada tahap validasi ahli. Adapun prosedur 

pelaksanaan uji coba produk adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan uji coba produk dengan memberikan instrumen kelayakan 

instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik  pada guru. 

2) Menganalisis hasil uji coba produk untuk melihat kekurangan dan 

kelebihan instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik yang 

digunakan. 

7. Revisi Produk 

Melakukan revisi produk jika masih ada ketidaksesuaian atau kesalahan 

pada produk, kemudian dilakukan revisi produk sesuai dengan catatan dan 

saran perbaikan dari guru. Produk akhir instrumen penilaian otentik dengan 

pendekatan saintifik pada pelajaran fisika materi gerak melingkar kelas X. 

C. Jenis Data 

Jenis data yang peneliti gunakan yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data 

kualitatif merupakan suatu jenis data yang digunakan untuk mengukur suatu 

produk dalam penelitian berdasarkan kualitas produk. Data kuantitatif merupakan 

suatu jenis data yang digunakan berdasarkan skor penilaian produk. Jenis data 

yang diperoleh dari hasil penelitian ialah data kualitatif yang berupa data 

kelayakan produk, kemudian diubah menjadi data kuantitatif yang berupa data 

angka dari skor nilai kelayakan produk. 

 

D. Instrumen Pengumpulan Data 
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Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1) Lembar pertanyaan dan lembar kritik dan saran untuk validator 

Lembar kritik dan saran pada tahap validasi, selanjutnya kritik dan saran dari 

validator dilakukan untuk melakukan revisi.  

2) Intrumen kelayakan instrumen penilaian otentik 

Instrumen kelayakan ini digunakan untuk menguji instrumen penilaian 

otentik dengan pendekatan saintifik pada pelajaran fisika materi gerak 

melingkar kelas X semester genap untuk guru SMA Negeri 3 Bandar 

Lampung dan MAN Pringsewu. 

E. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data 

1) Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Data hasil validasi ahli berupa penilaian terhadap instrumen 

penilaian otentik. Teknik pengumpulan datanya menggunakan 

instrumen kelayakan instrumen penilaian otentik dengan pendekatan 

saintifik yang ditujukan kepada dosen. 

b. Data hasil uji coba produk berupa penilaian terhadap instrumen 

penilaian otentik dengan pendekatan saintifik oleh guru yang 

mengajar di kelas. Teknik pengumpulan datanya menggunakan 

instrumen kelayakan penilaian otentik. 

 

2) Teknik Analisi Data 
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Teknik analisis masing-masing data penelitian dilaksanakan sebagai 

berikut: 

a. Data yang diperoleh dari hasil validasi ahli dan respon guru, akan 

diketahui skornya berdasarkan : 

Rumus yang digunakan untuk menentukan kelayakan instrumen 

penilaian otentik46 adalah : 

Skor penilaian = 
������ ����� ����� ����

������ ���� ���� ���������
 X 4 

Tabel 3.1 

Kriteria Penilaian untuk Validasi Ahli dan Respon Guru47 

Skor Penilaian Rentan Skor Klasifikasi 

4 3,26-4,00 Sangat Baik 

3 2,51-3,25 Baik 

2 1,76-2,50 Kurang Baik 

1 1,01-1,75 Tidak Baik 

Sedangkan Interpretasi skor dihitung berdasarkan skor perolehan 

tiap aspek48 : 

p = 
�

�
 X 100% 

Keterangan:  

 f  = Skor yang didapat 

 N  = Jumlah frekuensi/skor maksimal 

                                                           
46

Nelly Mustika Ayu et al. Pengembangan Instrumen Penilaian Keterampilan Metakognisi 
pada Pembelajaran IPA di SMP. (Jurnal) 18 Agustus 2014. h.104  

47
Ibid.  

48
 Sudijiono, Anas. Pengantar Statistik Pendidikan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2012), h.43 
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 P  = Angka persentase 

Hasil akhir penilaian tiap aspek kemudian dicocokkan pada tabel 

penilaian di bawah ini : 

Tabel 3.2 

Persentase dan Interpretasi Hasil Penilaian 

Skor Kriteria  

75% < p ≤ 100% Sangat Baik 

50% < p ≤ 75% Baik 

25% < p ≤ 50% Kurang Baik 

0 ≤ p ≤ 25% Tidak Baik 

 

b. Data yang diperoleh dari hasil uji produk coba produk, akan 

diketahui skornya berdasarkan Tabel 3.1 dan 3.2. 

 

BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN 

  

A. Hasil Pengembangan 

Hasil utama penelitian pengembangan ini adalah instrumen penilaian 

otentik dengan pendekatan saintifik. Instrumen penilaian hasil penelitian 

pengembangan ini pada guru fisika kelas X di berbagai sekolah seperti MA 

Masyariqul Anwar, SMA Negeri 2 Pringsewu, dan SMA Negeri 1 Pagelaran. 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi dengan 

memberikan angket kebutuhan kepada guru fisika kelas X. Hasil dari setiap 
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tahapan prosedur penelitian pengembangan ini melipiti: potensi dan masalah, 

pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, 

dan revisi produk. 

1. Potensi dan Masalah 

Potensi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Instrumen 

Penilaian Otentik dengan Pendekatan Saintifik Pokok Bahasan Gerak 

Melingkar Kelas X SMA/MA. Potensi dalam pengembangan ini adalah 

belum adanya instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik. 

Dalam penilaian sistem pembelajaran merupakan hal yang tidak terpisahkan 

dalam sebuah pembelajaran. Selain dapat mengetahui ketercapaian belajar 

peserta didik dapat mengetahui ketepatan pendekatan dalam pembelajaran 

yang digunakan, terutama dalam pembelajaran kurikulum 2013. Penilaian 

bukan dilakukan di akhir saja, melainkan saat proses pembelajaran juga. Pada 

dasarnya setiap melakukan evaluasi pembelajaran guru harus memiliki alat 

untuk menilai proses pembelajaran yaitu instrumen penilaian. Instrumen 

penilaian otentik dengan pendekatan saintifik merupakan panduan penilaian 

untuk pendidik dalam menilai atau memberi tingkatan hasil belajar peserta 

didik.  

Pembelajaran fisika tidak hanya sekedar penguasaan konsep tetapi juga 

mengarah pada sikap dan keterampilan peserta didik. Jadi menuntut peserta 

didik memunculkan sikap serta melatih keterampilan peserta didik dalam 

belajar. Penilaian diluar aspek kognitif, harusnya dapat dilakukan lebih 
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objektif. Namun tanpa kriteria penilaian yang jelas, penilaian yang dilakukan 

dapat menghilangkan unsur keadilan bagi peserta didik. Terlebih pada aspek 

afektif dan psikomotor yang seharusnya menjadi titik acuan penilaian, karena 

peserta didik yang hasil belajarnya mencapai KKM belum tentu memiliki 

sikap atau keterampilan yang baik. Oleh karena itu, penilaian otentik dengan 

pendekatan saintifik untuk alat penilaian dalam kurikulum 2013 ini tidak 

dapat terpisahkan antara ketiga aspek tersebut (kognitif, afektif, dan 

psikomotor). 

 

 

Berdasarkan potensi dan masalah tersebut, maka akan dikembangkan 

instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik pokok bahasan gerak 

melingkar kelas X SMA/MA sebagai alat untuk mengetahui hasil belajar 

peserta didik yang dilakukan oleh guru fisika kelas X. 

2. Pengumpulan Informasi 

Setelah mengetahui potensi dan masalah dalam pengembangan ini 

langkah berikutnya, yaitu pengumpulan informasi yang dapat digunakan 

untuk mengatasi masalah dalam pengembangan ini. Penelitian ini 

dilaksanakan ditiga sekolah yaitu MA Masyariqul Anwar, SMA Negeri 2 

Pringsewu, dan SMA Negeri 1 Pagelaran. Pengumpulan informasi diperoleh 

bahwa sekolah-sekolah tersebut balum menerapkan instrumen penilaian 

otentik dengan pendekatan saintifik. 
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Sekolah-sekolah tersebut dalam melakukan penilaian hasil belajar 

peserta didiknya hanya menggunakan instrumen penilaian kognitif saja. 

Terutama di SMA Negeri 1 Pagelaran yang baru menerapkan kurikulum 

2013, karena penilaian otentik dengan pendekatan saintifik hanya diterapkan 

dikurikulum 2013. Jadi instrumen penilaian otentik dengan pendekatan 

saintifik ini sangat diperlukan dalam melakukan evaluasi untuk memberikan 

hasil belajar yang objektif kepada peserta didik. 

Pada instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik ini 

terdapat berbagai instrumen penilaian di dalamnya seperti penilaian tes 

tertulis, tes lisan, tes penugasan, observasi, penilaian diri, penilaian antar 

teman, penilaian praktik, dan penilaian proyek. Dengan menggunakan 

instrumen penilaian ini pesrta didik dapat belajar secara aktif di kelas, 

memperoleh hasil belajar yang sesuai dengan karakter serta kemampuan 

peserta didik itu sendiri. 

3. Desain Produk 

Pengumpulan informasi dari guru kelas X di MA Masyariqul Anwar 

Bandar Lampung, SMA Negeri 2 Pringsewu, dan SMA Negeri 1 Pagelaran. 

Selanjutnya membuat instrumen penilaian otentik dengan pendekatan 

saintifik. Naskah dalam instrumen ditulis dengan menggunakan 1,5; jenis 

kertas menggunakan letter ; font kurang dari 14pt; jenis huruf cambria; warna 

yang digunakan dominan biru, putih. Adapun produk awal yang 

dikembangkan dapat dilihat di bawah ini sebagai berikut: 



  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

a.

   

 

 

 

 

 

 

 

c. KI dan KD 

  

      

. Cover    b. Daftar Isi

 

 

KI dan KD                   d.Kisi-kisi instrumen Penilaian Observasi
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Daftar Isi 

kisi instrumen Penilaian Observasi 
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e. Pedoman Penilaian (Observasi) f. Penilaian Diri 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Kisi-kisi Penilaian Kognitif   h. Pedoman Tes Praktik 
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i. Daftar Pustaka 

Gambar 4.1 Produk Awal 

 

Berdasarkan gambar 4.1 di atas dapat dilihat produk awal yang 

pertama cover warna yang dipakai yaitu coklat terang, pada KI dan KD nya 

diperoleh dari silabus kurikulum 2013. Daftar isi dan kisi-kisi instrumen 

penilaian observasi, penilaian diri, kisi-kisi instrumen penilaian kognitif, 

lembar penilaian, dan ada juga tes praktik. Pada rubrik penilaian dapat 

dilihat skor dan aspek yang dinilai. Untuk penilaian kognitif terdapat dua 2 

dimensi kemampuan peserta didik yaitu dimensi proses kignisi dan dimensi 

pengetahuan. Pada produk ini terdapat lembar kerja peserta didik, dan 

terdapat soal tes tertulis, tes penugasan dan tes lisan dengan materi gerak 

melingkar kelas X. Daftar isi sesuai sumber yang dipakai. 

4. Validasi Desain 

Validasi desain pengembangan instrumen penilaian otentik dengan 

pendekatan saintifik pokok bahasan gerak melingkar diuji oleh 6 ahli, yang 
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terdiri dari 3 ahli materi dan 3 ahli evaluasi. Kriteria dalam penentuan subyek 

ahli, yaitu: (1) Berpengalaman dibidangnya, (2) Berpendidikan minimal S2 

atau sedang menempuh pendidikan S2. Adapun hasil validasi ahli materi dan 

validasi ahli evaluasi adalah: 

a. Validasi Ahli 

Penilaian ahli materi produk pengembangan instrumen penilaian 

otentik dengan pendekatan saintifik pokok bahasan gerak melingkar 

dilakukan oleh Bapak Sodikin,M.Pd, Bapak Ajo Dian Yusandika, S.Si, 

M.Sc dan Ibu Mukarramah Mustari, M.Pd selaku dosen Fisika di IAIN 

Raden Intan Lampung. Berdasarkan hasil validasi alhi materi diperoleh 

nilai sebagai berikut: 

1. Aspek kelayakan isi memperoleh skor 86,1% (sangat baik) 

2. Aspek kelayakan penyajian memperoleh skor 83,3% (sangat 

baik) 

3. Aspek kelayakan kebahasaan memperoleh skor 86,1% (sangat 

baik). 

Penilaian ahli evaluasi produk pengembangan instrumen penilaian 

otentik dengan pendekatan saintifik pokok bahasan gerak melingkar 

dilakukan oleh Bapak Dr. Bambang Sri Anggoro, M.Pd, Bapak Dr. Agus 

Jatmiko, M.Pd, dan Ibu Rahma Diani, M.Pd selaku dosen di IAIN Raden 

Intan Lampung. Berdasarkan validasi ahli evaluasi diperoleh nilai sebagai 

berikut: 
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1. Aspek kelayan isi memperoleh nilai 93,18% (sangat baik) 

2. Aspek kelayakan konstruksi memperoleh nilai 91,66% (sangat 

baik) 

3. Aspek kelayakan bahasa memperoleh nilai 87,5% (sangat baik). 

Beberapa saran untuk perbaikan yang diberikan dari validasi ahli 

materi dan ahli evaluasi yaitu dapat dilihat dalam tabel 4.1 

 

 

 

Tabel 4.1 Hasil Validasi Ahli 

No Aspek 

Penilaian 

Ahli Materi Ahli Evaluasi 

1 Kelayakan isi Masukkan 

materi yang 

sesuai 

dengan 

instrumen 

yang 

disajikan 

Penilaian sosial dan 

rilegius dalam 

penilaian observasi 

dan penilaian diri 

dijadikan satu agar 

mempermudah guru 

dalam menilai. 

Sesuaikan soal dengan 

dimensi kognisi dan 

dimensi 
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pengetahuan 

taksonomi 

Andershoon  

2 Kelyakan 

penyajian 

Cantumkan 

gambar dan 

tabel yang 

berkaitan 

dengan 

materi 

gerak 

melingkar 

 

3 Kelayakan 

Konstruks

i 

 Soal dan jawaban pada 

setiap instrumen tes 

disatukan dalam 

tabel 

4 Kelayakan 

kebahasaa

n 

Perbaiki 

struktur 

penulisan 

dalam 

materi 

Gunakan bahasa yang 

mudah dipahami 

oleh pembaca. 

 

Hasil validasi ahli materi diperbaiki sesuai dengan rekomendasi yang 

diperoleh. Kemudian validasi tahap kedua dilakukan kembali oleh 
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validasi ahli untuk mengetahui keefektifan instrumen penilaian otentik 

dengan pendekatan saintifik. Hasil uji ahli materi dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

 

 

 

 

Tabel 4.2 Persentase Penilaian Ahli Materi 

No Aspek Penilaian Persentase Keahlian 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

1 Kelayakan Isi 68,05% 86,1% 

2 Kelayakan Penyajian 75% 83,3% 

3 Kelayakan Kebahasaan 72,2% 86,1% 

Rata-rata 71,75% 85,16% 

 

Selain dalam bentuk tabel, disajikan juga dalam bentuk grafik berikut: 



  

Gambar 4.2 Persentase Penilaian Per Aspek Ahli Materi

Berdasarkan penilaian dan analisis dari ketiga ahli 

instrumen penilaian otentik sudah baik dan valid. Pada tabel 4.2 dan 

gambar 4.2 di atas dapat diketahui bahwa penilaian ahli materi pada aspek 

kelayakan isi sebelum revisi 68,05% dan setelah revisi 86,1%. Sedangkan 

pada aspek kelayakan peny

setelah revisi 83,3%. Pada aspek kelayakan kebahasaan nilai yang 

diperoleh sebelum revisi yaitu 72,2% dan sesudah revisi diperoleh 86,1%. 

Dari keseluruhan validasi setelah melakukan revisi rata

diperoleh 85,16% tergolong sangat baik atau valid.

Hasil validasi ahli evaluasi diperbaiki sesuai dengan rekomendasi 

yang diperoleh. Kemudian validasi tahap kedua dilakukan kembali oleh 

validasi ahli untuk mengetahui keefektifan isntrumen penilaian otentik 
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Gambar 4.2 Persentase Penilaian Per Aspek Ahli Materi

Berdasarkan penilaian dan analisis dari ketiga ahli materi tersebut 

instrumen penilaian otentik sudah baik dan valid. Pada tabel 4.2 dan 

gambar 4.2 di atas dapat diketahui bahwa penilaian ahli materi pada aspek 

kelayakan isi sebelum revisi 68,05% dan setelah revisi 86,1%. Sedangkan 

pada aspek kelayakan penyajian sebelum revisi diperoleh nilai 75% dan 

setelah revisi 83,3%. Pada aspek kelayakan kebahasaan nilai yang 

diperoleh sebelum revisi yaitu 72,2% dan sesudah revisi diperoleh 86,1%. 

Dari keseluruhan validasi setelah melakukan revisi rata-rata nilai yang 

iperoleh 85,16% tergolong sangat baik atau valid. 

Hasil validasi ahli evaluasi diperbaiki sesuai dengan rekomendasi 

yang diperoleh. Kemudian validasi tahap kedua dilakukan kembali oleh 

validasi ahli untuk mengetahui keefektifan isntrumen penilaian otentik 

Isi Penyajian Kebahasaan

68.05%
75% 72.20%

86.10% 83.30% 86.10%

Hasil Persentase Per Aspek Ahli Materi (%)
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Gambar 4.2 Persentase Penilaian Per Aspek Ahli Materi 

materi tersebut 

instrumen penilaian otentik sudah baik dan valid. Pada tabel 4.2 dan 

gambar 4.2 di atas dapat diketahui bahwa penilaian ahli materi pada aspek 

kelayakan isi sebelum revisi 68,05% dan setelah revisi 86,1%. Sedangkan 

ajian sebelum revisi diperoleh nilai 75% dan 

setelah revisi 83,3%. Pada aspek kelayakan kebahasaan nilai yang 

diperoleh sebelum revisi yaitu 72,2% dan sesudah revisi diperoleh 86,1%. 

rata nilai yang 

Hasil validasi ahli evaluasi diperbaiki sesuai dengan rekomendasi 

yang diperoleh. Kemudian validasi tahap kedua dilakukan kembali oleh 

validasi ahli untuk mengetahui keefektifan isntrumen penilaian otentik 

Hasil Persentase Per Aspek Ahli Materi (%)

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi



  

dengan pendekatan saintifik. Hasil uji ahli evaluasi dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini:

No 

1 

2 

3 

 
Selain dalam bentuk tabel, disajikan juga dalam bentuk grafik berikut:

Gambar 4.3 Persentase Penilaian Per Aspek Ahli Evaluasi

Berdasarkan penilaian dan analisis dari ahli tersebut kevalidan 

instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik sudah sngat baik 
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dengan pendekatan saintifik. Hasil uji ahli evaluasi dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.3 Persentase Penilaian Ahli Evaluasi
Aspek Penilaian Skor Kevalidan

Sebelum 

Revisi 

Kelayakan Isi 63,6% 

Kelayakan Konstruksi 70,8% 

Kelayakan Kebahasaan 66,6% 

Rata-rata 67% 

Selain dalam bentuk tabel, disajikan juga dalam bentuk grafik berikut:

Gambar 4.3 Persentase Penilaian Per Aspek Ahli Evaluasi

Berdasarkan penilaian dan analisis dari ahli tersebut kevalidan 

instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik sudah sngat baik 

63,6% 70,8% 66,6%

93,1% 91,6% 87,5%

Persentase Penilaian Per Aspek Ahli Evaluasi

sebelum revisi

sesudah revisi
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dengan pendekatan saintifik. Hasil uji ahli evaluasi dapat dilihat pada 

Tabel 4.3 Persentase Penilaian Ahli Evaluasi 
Skor Kevalidan 

Sesudah 

Revisi 

93,18% 

91,66% 

87,5% 

90,78% 

Selain dalam bentuk tabel, disajikan juga dalam bentuk grafik berikut: 

 

Gambar 4.3 Persentase Penilaian Per Aspek Ahli Evaluasi 

Berdasarkan penilaian dan analisis dari ahli tersebut kevalidan 

instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik sudah sngat baik 

Persentase Penilaian Per Aspek Ahli Evaluasi

sebelum revisi

sesudah revisi
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atau valid. Pada tabel 4.3 dan gambar 4.3 di atas dapat diketahui bahwa 

penilaian ahli evaluasi diperoleh nilai tertinggi 70,8% sebelum revisi dan 

sesudah revisi nilai tertinggi mendapatkan 93,1%. Pada aspek kelayakan 

isi telah sesuai dan cukup sistematis, sehingga memperoleh nilai tertinggi. 

Sedangkan pada aspek kebahasaan tergolong paling rendah diantara aspek 

yang lain dengan perolehan skor 87,5%. Hal ini disebabkan penggunaan 

kalimat kurang efektif dan ketetapan bahasa yang digunakan sulit 

dimengerti. Namun jika dilihat dari keseluruhan nilai rata-rata instrumen 

penilaian otentik dengan pendekatan saintifik dari ahli evaluasi tergolong 

sangat baik atau valid dan dapat digunakan dengan perolehan rata-rata 

skor setelah revisi 90,78%. 

b. Perbandingan Ahli Materi dan Ahli Evaluasi 

Berdasarkan penilaian ahli materi dan ahli evaluasi sebelum dan 

setelah revisi dapat dilihat dalam tabel sebagai beriku: 

Tabel 4.4 Perbandingan Penilaian Ahli Materi dan Ahli 

Evaluasi 

No Penilai Kategori Persentase 

Sebelum 

Revisi 

Sesudah 

Revisi 

1 Ahli Materi Sangat Baik atau Valid 71,9% 85,16% 

2 Ahli Evaluasi Sangat Baik atau Valid 67% 90,78% 

 



  

 

Selain dalam bentuk tabel, disajikan juga dalam bentuk grafik berikut:

Gambar 4.4 Perbandingan Penilaian Ahli Materi dan Ahli Evaluasi

Berdasarkan perbandingan sebelum revisi dan sesudah revisi 

penilaian ahli materi dan ahli evaluasi instrumen penilaian 

pendekatan saintifik sudah sangat baik. Pada tabel 4.4 dan gambar 4.4 di 

atas dapat diketahui bahwa penilaian ahli materi dan ahli evaluasi 

sebelum revisi mendapatkan skor 71,9% dan 67% sudah baik. Namun 

agar lebih baik lagi dilakukan revisi

mendapat skor lebih tinggi yaitu pada ahli materi 85,16% dan ahli 

evaluasi 90,78% sudah sangat baik, maka produk yang dihasilkan jadi 

lebih baik lagi setelah direvisi.

5. Revisi Desain 
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Selain dalam bentuk tabel, disajikan juga dalam bentuk grafik berikut:

Gambar 4.4 Perbandingan Penilaian Ahli Materi dan Ahli Evaluasi

Berdasarkan perbandingan sebelum revisi dan sesudah revisi 

penilaian ahli materi dan ahli evaluasi instrumen penilaian otentik dengan 

pendekatan saintifik sudah sangat baik. Pada tabel 4.4 dan gambar 4.4 di 

atas dapat diketahui bahwa penilaian ahli materi dan ahli evaluasi 

sebelum revisi mendapatkan skor 71,9% dan 67% sudah baik. Namun 

agar lebih baik lagi dilakukan revisi dan dinilai kembali oleh ahli dan 

mendapat skor lebih tinggi yaitu pada ahli materi 85,16% dan ahli 

evaluasi 90,78% sudah sangat baik, maka produk yang dihasilkan jadi 

lebih baik lagi setelah direvisi. 

Ahli Materi Ahli evaluasi

71.90% 67%

85.16%
90.78%

Perbandingan Penilaian Ahli Materi dan 
Ahli Evaluasi
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Selain dalam bentuk tabel, disajikan juga dalam bentuk grafik berikut: 

 

Gambar 4.4 Perbandingan Penilaian Ahli Materi dan Ahli Evaluasi 

Berdasarkan perbandingan sebelum revisi dan sesudah revisi 

otentik dengan 

pendekatan saintifik sudah sangat baik. Pada tabel 4.4 dan gambar 4.4 di 

atas dapat diketahui bahwa penilaian ahli materi dan ahli evaluasi 

sebelum revisi mendapatkan skor 71,9% dan 67% sudah baik. Namun 

dan dinilai kembali oleh ahli dan 

mendapat skor lebih tinggi yaitu pada ahli materi 85,16% dan ahli 

evaluasi 90,78% sudah sangat baik, maka produk yang dihasilkan jadi 

Perbandingan Penilaian Ahli Materi dan 

Sebelum Revisi

Sesudah revisi



  

Instrumen penilaian otentik dengan pend

gerak melingkar yang telah diuji oleh ahli materi dan ahli evaluasi, kemudian 

diperbaiki berdasarkan masukan dan saran dari para ahli. Setelah validasi ahli 

materi dan ahli evaluasi maka dapat diketahui kelemahannya. Kelemaha

tersebut kemudian diperbaiki untuk menghasilkan produk yang lebih baik. 

Hasil produk instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik yang 

telah direvisi dan menjadi produk akhir yang siap pakai untuk digunakan 

sebagai berikut:  

     

 

 

 

 

 

 

a. Cover  

 

 

 

 

  

Instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik pokok bahasan 

gerak melingkar yang telah diuji oleh ahli materi dan ahli evaluasi, kemudian 

diperbaiki berdasarkan masukan dan saran dari para ahli. Setelah validasi ahli 

materi dan ahli evaluasi maka dapat diketahui kelemahannya. Kelemaha

tersebut kemudian diperbaiki untuk menghasilkan produk yang lebih baik. 

Hasil produk instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik yang 

telah direvisi dan menjadi produk akhir yang siap pakai untuk digunakan 

 

    

    b. Daftar Isi 
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ekatan saintifik pokok bahasan 

gerak melingkar yang telah diuji oleh ahli materi dan ahli evaluasi, kemudian 

diperbaiki berdasarkan masukan dan saran dari para ahli. Setelah validasi ahli 

materi dan ahli evaluasi maka dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan 

tersebut kemudian diperbaiki untuk menghasilkan produk yang lebih baik. 

Hasil produk instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik yang 

telah direvisi dan menjadi produk akhir yang siap pakai untuk digunakan 



  

c. KI dan KD  

 

 

 

 

 

 

 

e. Pedoman penilaian observasi

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Kisi-kisi instrumen penilaian diri

 

  

   d. kisi-kisi intrumen penilaian observasi

 

Pedoman penilaian observasi  f. Lembar penilaian observasi

 

kisi instrumen penilaian diri  h. Daftar cek penilaian diri
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kisi intrumen penilaian observasi 

f. Lembar penilaian observasi 

h. Daftar cek penilaian diri 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Kisi-kisi instrumen penilaian antar teman   j. Daftar penilaian antar teman

 

 

 

 

 

 

k. Kisi-kisi instrumen penilaian kognitif

 

  

instrumen penilaian antar teman   j. Daftar penilaian antar teman

 

 

kisi instrumen penilaian kognitif    l. Tabel soal dan jawaban
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instrumen penilaian antar teman   j. Daftar penilaian antar teman 

l. Tabel soal dan jawaban 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m. Pedoman tes praktik

Berdasarkan gambar 4.5 di atas produk akhir pada cover yang tadinya 

berwarna coklat cerah menjadi warna biru setelah direvisi. KI dan KD nya 

tetap karena masih menggunakan kurikulum 2013. Pada daftar isi berubah 

pada nomor halaman. Pada kisi

tadinya memiliki dua penilaian yaitu penilaian rilegius dan penilaian sosial 

setelah direvisi penilaian rilegius dan penilaian sosial dijadikan satu, agar guru 

dalam melakukan penilaian tidak terlalu sulit. Pada penilaian k

berubah hanya pada tabel soal dan jawaban yang semula tidak berbentuk tabel 

dan penilaian tes tertulis ditambahkan soal essay atau uraian. Sedangkan pada 

  

 

Pedoman tes praktik   n. Daftar Pustaka 

Gambar 4.5 Produk Akhir 

Berdasarkan gambar 4.5 di atas produk akhir pada cover yang tadinya 

berwarna coklat cerah menjadi warna biru setelah direvisi. KI dan KD nya 

tetap karena masih menggunakan kurikulum 2013. Pada daftar isi berubah 

pada nomor halaman. Pada kisi-kisi observasi dan penilaian diri berubah yang 

tadinya memiliki dua penilaian yaitu penilaian rilegius dan penilaian sosial 

setelah direvisi penilaian rilegius dan penilaian sosial dijadikan satu, agar guru 

dalam melakukan penilaian tidak terlalu sulit. Pada penilaian k

berubah hanya pada tabel soal dan jawaban yang semula tidak berbentuk tabel 

dan penilaian tes tertulis ditambahkan soal essay atau uraian. Sedangkan pada 
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Berdasarkan gambar 4.5 di atas produk akhir pada cover yang tadinya 

berwarna coklat cerah menjadi warna biru setelah direvisi. KI dan KD nya 

tetap karena masih menggunakan kurikulum 2013. Pada daftar isi berubah 

dan penilaian diri berubah yang 

tadinya memiliki dua penilaian yaitu penilaian rilegius dan penilaian sosial 

setelah direvisi penilaian rilegius dan penilaian sosial dijadikan satu, agar guru 

dalam melakukan penilaian tidak terlalu sulit. Pada penilaian kognitif yang 

berubah hanya pada tabel soal dan jawaban yang semula tidak berbentuk tabel 

dan penilaian tes tertulis ditambahkan soal essay atau uraian. Sedangkan pada 
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instrumen penilaian ranak psikomotor yang diubah hanya pada penilaian 

praktik yaitu penskoran yang harus disamaratakan dengan skor yang lain yaitu 

dari 1-4. Selain itu, pada pedoman penilainnya diubah yang tadinya terdapat 

ranah pengetahuan menjadi ranah kegiatan dan keterampilan peserta didik. 

Pada daftar pustaka ditambah berdasarkan sumber. 

6. Uji Coba Produk 

Produk yang telah selesai diperbaiki, selanjutnya dilakukan uji coba 

produk. Pada tahap ini yakni yang dilakukan guna mengetahui kualitas 

instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik. Uji ini ditujukan 

kepada guru mata pelajaran fisika. 

Tahap ini menggunakan instrumen yang sama seperti pada tahap 

validasi ahli. Uji coba ini dimaksudkan untuk menguji kelayakan produk yang 

telah dibuat, apakah instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik 

pokok bahasan gerak melingkar kelas X telah layak atau belum sebagai 

penilaian pada tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Uji kelayakan produk dilakukan dengan cara memberikan angket 

penilaian kepada guru mata pelajaran Fisika kelas X. Uji kelayakan dilakukan 

pada sekolah MA Masyariqul Anwar Bandar Lampung, SMA Negeri 2 

Pringsewu, dan SMA Negeri 1 Pagelaran. Adapun kisi-kisi instrumen dan 

angket dapat dilihat pada lampiran. Uji kelayan produk ini dilakukan dua kali 

penilaian yaitu penilaian pertama dan penilaian kedua, dimana produk direvisi 

sesuai saran guru. Uji kelayakan produk ini juga menggunakan enam guru 
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yaitu Bapak Joko Sugiono, S.Pd, Bapak Nurhadi, S.Pd, Bapak Budi Susanto, 

S.Si, Ibu Munjiati, S.Pd, Bapak Herli Candra Saputra, S.Pd, dan Bapak Prizas 

Nugroho, S.Pd. Semua guru-guru tersebut sudah berpendidikan S1 dan guru 

mata pelajaran Fisika.  

Pada lembar instrumen kelayakan produk ini terdapat beberapa aspek 

yaitu aspek kelayakan isi yang dinilai yaitu kesesuaian materi yang mencakup 

tiga ranah (kognitif, afektif, dan psikomotor), aspek kelayakan konstruksi 

yaitu penilaian dari segi kejelasan tulisan, instrumen penilaian yang sesuai 

dengan kebutuhan, dan aspek kelayakan kualitas teknik yaitu kemudahan 

penggunaan instrumen penilaian serta kesistematisan susunan penilaian. 

a. Uji Coba Kelayakan Produk  

Penilaian guru fisika terhadap kelayakan produk pengembangan 

instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik pokok bahasan 

gerak melingkar kelas X, dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5 Uji Coba Kelayakan Produk 

No Kriteria Skor yang diberikan responden 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

1 Aspek Kelayakan Isi 74,5% 96,7% 

2 Aspek Kelayakan Konstruksi 75% 91,6% 

3 Aspek Kelayakan Kualitas 

Teknis 

73,6% 95,8% 
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Rata-rata 74,3% 94,7% 

Hasil penelitian ini dari uji kelayakan produk yang dilakukan oleh 

enam guru yang merupakan guru fisika dapat dilihat bahwa produk 

sebelum refisi memperoleh skor tertinggi pada kelayakan kualitas teknis 

diperoleh 75%, dari segi kelayakan isi diperoleh 74,5%, sedangkan skor 

terrendah yaitu dari aspek kelayakan konstruksi yaitu diperoleh 73,6%. 

Sedangkan untuk uji kelayakan setelah direvisi atau diperbaiki 

memperoleh skor yang lebih tinggi. Setelah direvisi yang memperoleh 

skor tertinggi yaitu pada kelayakan isi dimana nilai persentase yang 

diperoleh 96,7%, pada kelayakan kualitas teknik diperoleh 95,8%, dan 

yang terendah yaitu pada aspek kelayakan konstruksi diperoleh 91,6%.  

Hasil penilaian yang telah diberikan oleh keenam guru tersebut 

pada instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik ini selain 

disajikan dalam bentuk tabel, disajikan juga dalam bentuk grafik 

persentase hasil penilaian uji coba kelayakan produk. 



  

Setelah dilakuakan uji coba terhadap produk, 

disimpulkan bahwa produk instrumen penilaian otentik dengan 

pendekatan saintifik pokok bahasan gerak melingkar kelas X SMA/MA 

dikategorikan sangat baik sebagai penilaian afektif, kognitif, dan 

psikomotor. 

7. Revisi Produk 

Setelah dilakukan uji coba

di MA Masyariqul Anwar Bandar Lampung, SMA Negeri 2 Pringsewu, dan 

SMA Negeri 1 Pagelaran produk sudah dikatakan sangat baik. Namun perlu 

diperbaiki lagi agar lebih baik lagi. Instrumen penilaian otentik dengan

pendekatan saintifik dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai contoh penilaian 
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Setelah dilakuakan uji coba terhadap produk, maka dapat 

disimpulkan bahwa produk instrumen penilaian otentik dengan 

pendekatan saintifik pokok bahasan gerak melingkar kelas X SMA/MA 
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kurikulum 2013 yang mencakup tiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Produk akhir dapat dilihat pada lampiran. 

B. Pembahasan 

1. Pembahasan Ahli Materi 

Pengembangan instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik 

pokok bahasan gerak melingkar, telah dilaksanakan setelah produk selesai 

dan divalidasi kelayakannya oleh valodator. Penilaian produk instrumen 

penilaian otentik oleh ahli materi ini dilakukan oleh tiga dosen ahli materi 

yang mempunyai keahlian dibidang kefisikaan yaitu Bapak Sodikin, M.Pd, 

Bapak Ajo Dian Yusandika,S.Si, M.Sc, dan Ibu Mukarramah Mustari, M.Pd. 

berdasarkan penilaian dan analisis ketiga ahli materi terhadap instrumen 

penilaian otentik ini dinyatakan sudah sangat baik atau valid karena 

memperoleh skor rata-rata adalah 85,16% dan layak untuk digunakan untuk 

uji coba produk kepada guru mata pelajaran Fisika setelah dilakukan 

beberapa perbaikan yaitu menyesuaikan instrumen penialain dengan 

kompetensi dasar dan indikator serta mengklasifikasikan soal-soal 

berdasarkan sud materi. 

Instrumen penilaian otentik ini pada penilaian aspek afektif yang 

dikembangkan yaitu penilaian observasi, penilaian diri, dan penilaian antar 

teman. Pada aspek kognitif instrumen penilaian yang dikembangkan yaitu 

instrumen tes tertulis, tes lisan, dan penugasan dimana menjelaskan tentang 

materi gerak melingkar yang dibuat dalam bentuk soal-soal pilihan ganda dan 
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uraian dan disesuaikan berdasarkan sub-materi kurikulum 2013 yaitu terdiri 

dari sub-materi gerak melingkar beraturan, gerak melingkar berubah 

beraturan, dan hubungan roda-roda. Pada instrumen tes  tertulis terdiri dari 35 

soal, 30 soal berbentuk pilihan ganda dan 5 soal berbentuk uraian. Untuk 

penilaian tes lisan terdiri dari 7 soal berbentuk soal uraian, dan pada 

instrumen penugasan terdiri dari 10 soal berbentuk soal uraian. Semua soal 

ini dapat digunakan oleh guru untuk memberikan ulangan harian atau tugas 

kepada peserta didik. Sedangkan pada penilaian aspek psikomotor yaitu 

terdiri dari penilaian praktik dan proyek, dimana materi yang digunakan 

dalam melakukan praktikum yaitu gerak melingkar tentang gerak melingkar 

beraturan. 

2. Pembahasan Ahli Evaluasi 

Pengembangan instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik 

pokok bahasan gerak melingkar kelas X, setelah produk selesai dan divalidasi 

kelayakannya oleh validator. Produk instrumen penilaian otentik ini 

dilakukan oleh tiga dosen ahli evaluasi yang mempunyai keahlian dibidang 

analisis data penelitian yaitu Bapak Dr. Bambang Sri Anggoro, M.Pd, Bapak 

Dr. Agus Jatmiko, M.Pd, dan Ibu Rahma Diani, M.Pd. berdasarkan penilaian 

dan analisis dari ketiga ahli evaluasi terhadap instrumen penilaian otentik ini 

dinyatakan sudah sangat baik atau valid karena memperoleh skor nilai rata-

ratanya adalah 90,7% dan layak digunakan untuk diuji coba kepada guru 
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fisika setelah dilakukan beberapa perbaikan yaitu pada ranah afektif, kognitif, 

dan psikomotor. 

Ranah afektif disesuaikan dengan jenis perilaku menurut Taksonomi 

Bloom yaitu terdiri dari pengenalan, pengorganisasian, penghargaan nilai-

nilai, pengalaman, dan pemberian respon. Jenis perilaku tersebut diterapkan 

pada penilaian sikap (observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman) dan 

kompetensi inti dan kompetensi dasar serta indikatornya sesuai dengan 

silabus pada kurikulum 2013. Pada ranah kognitif disesuaikan dalam jenjang 

atau tingkat kesukaran dilihat dari dua dimensi yaitu dimensi kognisi dan 

dimensi pengetahuan. Hal ini berdasarkan Taksonomi Andersoon dan 

Krathwohl. Dalam ranah kognitif ini terdapat beberapa instrumen menilaian 

yaitu penilaian tes tertulis 30 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian, tes lisan 7 

soal berupa uraian, dan penugasan 10 soal berupa soal uraian. Berdasarkan 

indikator gerak melingkar kurikulum 2013 untuk jenjang kesukaran pada 

ranah kognitif ini yaitu dari C1 (mengingat), C2 (memahami), C3 

(menerapkan), dan C4 (menganalisis). Mengklasifikasikan berdasarkan ranah 

pengetahuan yaitu P1 (pengetahuan faktual), P2 (pengetahuan konseptual), 

P3 (pengetahuan prosedural), dan P4 (pengetahuan metakognisi). 

Soal pada tes tertulis terdiri dari 35 soal, 30 soal berupa pilihan ganda 

dan 5 soal berupa uraian. Adapun pembagian soal-soal tersebut berdasarkan: 

(a) Ranah kognitif dimensi proses kognisi dan dimensi pengetahuan, (b) 

Dimensi proses kognitif, dan (c) Dimensi pengetahuan. (a) ranah kognitif 
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(dimensi kognisi dan dimensi pengetahuan) terdiri dari C1P1 ada 7 soal, 

C1P2 ada 2 soal, C2P1 ada 1 soal, C3P3 ada 18 soal, dan C4P3 ada 7 soal. 

(b) Dimensi proses kognisi terdiri dari C1 ada 9 soal, C2 ada 1 soal, C3 ada 

18 soal, dan C4 ada 7 soal. (c) Dimensi pengetahuan terdiri dari P1 ada 8 

soal, P2 ada 2 soal, P3 ada 25 soal. Soal pada penugasan terdiri dari 10 soal 

berupa uraian. Adapun pembagian soal-soal tersebut berdasarkan: (a) Ranah 

kognitif dimensi proses kognisi dan dimensi pengetahuan, (b) Dimensi proses 

kognitif, dan (c) Dimensi pengetahuan. (a) ranah kognitif (dimensi kognisi 

dan dimensi pengetahuan) terdiri dari C1P2 ada 1 soal, C2P3 ada 2 soal, 

C2P4 ada 2 soal, C3P3 ada 2 soal, dan C4P3 ada 3 soal. (b) Dimensi proses 

kognisi terdiri dari C1 ada 1 soal, C2 ada 4 soal, C3 ada 2 soal, dan C4 ada 3 

soal. (c) Dimensi pengetahuan terdiri dari P2 ada 1 soal, P3 ada 7 soal, dan 

P4 ada 2 soal. Soal tes lisan terdiri dari 7soal berupa uraian. Adapun 

pembagian soal-soal tersebut berdasarkan: (a) Ranah kognitif dimensi proses 

kognisi dan dimensi pengetahuan, (b) Dimensi proses kognitif, dan (c) 

Dimensi pengetahuan. (a) ranah kognitif (dimensi kognisi dan dimensi 

pengetahuan) terdiri dari C1P1 ada 2 soal, C2P1 ada 1 soal, C2P3 ada 1 

soal, C2P4 ada 1 soal, C3P3 ada 1 soal, dan C4P4 ada 1 soal. (b) Dimensi 

proses kognisi terdiri dari C1 ada 2 soal, C2 ada 3 soal, C3 ada 1 soal, dan 

C4 ada 1 soal. (c) Dimensi pengetahuan terdiri dari P1 ada 3 soal, P3 ada 2 

soal, dan P4 ada 2 soal. 

3. Pembahasan Uji Coba Kelayakan Produk 
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Pengembangan instrumen penilaian otentik dengan pendekatan 

saintifik pada materi gerak melingar kelas X, telah diuji coba kelayannya 

oleh gurumata pelajaran Fisika. Percobaan ini dilakukan di beberapa sekolah 

yaitu di MA Masyariqul Anwar Bandar Lampung, di SMA Negeri 2 

Pringsewu, dan di SMA Negeri 1 Pagelaran oleh Bapak Herli Candra 

Saputra, S.Pd, Bapak Nurhadi, S.Pd, Bapak Joko Sugiono, S.Pd, Bapak Budi 

Santoso, S.Si, Bapak Prizas Nugroho, S.Pd, dan Ibu Munjiati, S.Pd. Semua 

guru tersebut merupakan guru mata pelajaran fisika. Tanggapan guru-guru 

tersebut dengan adannya prodak ini sangat membantu guru dalam melakuakn 

evaluasi pembelajaran karena penilaian yang masih digunakan yaitu hanya 

penilaian dari ranah kognitifnya saja, padahal di sekolah tersebut sudah 

menerapkan kurikulum 2013. Banyak kendala yang mempersulit guru untuk 

melakukan evaluasi pembelajaran, salah satunya adalah dalam fasilitas 

sekolah yang kurang mendukung untuk melakukan penilaian. Sedangkan, di 

SMA Negeri 1 Pagelaran sendiri baru menerapkan kurikulum 2013. Jadi 

produk ini sangat dibutuhkan dalam melakukan penilaian. 

Dalam uji coba kelayakan prodak instrumen penilaian otentik dengan 

pendekatan saintifik ini dapat digunakan karena setelah dilakuakn revisi 

kelayakan prodak dapat dikatakan sudah sangat baik atau valid dan 

memperoleh skor nilai rata-rata 94,7%. Jadi dapat disimpulkan bahwa prodak 

instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik dapat digunakan 

oleh guru mata pelajaran fisika kelas X guna untuk membantu guru 
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melakukan penilaian terhadap peserta didik dengan tujuan pembelajaran yang 

diinginkan. Sehingga pembelajaran bisa berjalan lebih efektif dan efesien. 

4. Kelebihan dan Kekurangan Produk Hasil Pengembangan 

Kelebihan dari instrumen penialain otentik dengan pendekatan 

saintifik ini adalah: 

a. Instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik sudah lengkap 

penilaiannya, karena setiap aspek ada beberapa penilaian lagi seperti 

aspek kognitif terdiri dari tes tertulis, tes lisan, dan tes penugasaa. Aspek 

afektik terdiri dari observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. 

Dan aspek psikomotor terdiri dari praktik dan proyek. 

b. Guru dapat memilih penilaian yang akan digunakan dalam pembelajaran 

dari masing-masing aspek. 

c. Instrumen penilaian ini mudah dipahami dan digunakan 

d. Dalam menilai peserta didik lebih efektif dan efesien. 

e. Produk ini dapat digunakan pada saat pembelajaran berlangsung maupun 

pada saat melakukan prektikum. 

f. Semua metode pembelajaran dapat menggunakan produk ini. 

Sedangkan kelemahan pada produk ini adalah sebagai berikut: 

a. Produk ini hanya dapat digunakan pada materi gerak melingkar. 

b. Bentuk penilaian pada produk ini masih berupa media cetak, jadi guru 

dalam menghitung penskorannya masih manual. 
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c. Keumuman instrumen penilaian yang dibuat belum dapat dibuktikan 

karena belum diujikan dalam skala besar. 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN SARAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil pengembangan dalam proses yang 

dikembangkan oleh peneliti dalam penelitian pengembangan (research and 

development). Maka dapat disimpulkan bahwa telah dihasilkan instrumen 

penilaian otentik dengan pendekatan saintifik pokok bahasan gerak melingkar 

kelas X SMA/MA. Penilaian otentik yang dimaksud adalah proses pengumpulan 

informasi yang dilakukan oleh guru tentang pengembangan dan pencapaian 

pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dengan pendekatan saintifik 

dimana kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik yaitu dengan 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan/mengolah 

informasi, dan mengkomunikasikannya. Simpulan yang dapat diambila dari 

penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Dengan menggunakan metode research and development telah 

dikembangkan produk berupa instrumen penilaian otentik dengan pendekatan 
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saintifik pokok bahasan gerak melingkar kelas X SMA/MA ini 

dikembangkan melalui proses potensi masalah, mengumpulkan informasi, 

mendesain produk, validasi ahli materi dan ahli evaluasi, revisi desain, uji 

coba produk, revisi produk dan produk cetak. Instrumen penilaian otentik 

dengan pendekatan saintifik berisi kompetensi ini, kompetensi dasar, 

indikator, kisi-kisi pada setiap instrumen penilaian (afektif, kognitif, 

psikomotor) lembar penilaian peserta didik, petunjuk penskoran, rubrik 

penilaian, dan daftar pustaka sesuai sumber. 

2. Proses validasi telah diujikan melalui angket dan hasil nilai rata-rata validasi 

ahli materi setelah revisi yaitu 85,16% dan ahli evaluasi setelah revisi yaitu 

90,7%. Oleh karena itu instrumen penilaian otentik dengan pendekatan 

saintifik dapat dikatakan sangat baik sebagai pedoman untuk menilai hasil 

belajar peserta didik. 

3. Respon guru SMA/MA terhadap instrumen penilaian otentik dengan 

pendekatan saintifik pokok bahasan gerak melingkar yang dikembangkan 

pada uji coba terbatas diperoleh nilai rata-rata 94,7%. Setelah dikonversikan 

maka instrumen penilaian otentik dengan pendekatan saintifik dapat 

dikatakan sangat baik sebagai pedoman untuk menilai hasil belajar peserta 

didik. 
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B. Saran 

Penelitian ini termasuk pengembangan instrumen penilaian berupa 

instrumen penilaian otentik dengan pendekatan siantifik yang diterapkan dalam 

kurikulum 2013 pada pembelajaran Fisika kelas X. Adapun saran pemanfaatan 

dan pengembanagan produk lanjut, yaitu: 

1. Saran Pemanfaatan 

a. Penulis menyarakan agar guru menggunakan instrumen penilaian otentik 

dengan pendekatan saintifik pada pokok bahasan gerak melingkar kelas X 

untuk melakuakan evalusai pembelajaran karena produk ini mudah 

digunakan. 

b. Ketika menggunakan instrumen penilaian ini guru dapat memilih pada 

setiap aspek penialain yang akan digunakan sesuai kebutuhan guru agar 

mempermudah proses penilaian pembelajaran pada peserta didik. 

c. Pada saat peserta didik melakukan praktikum guru juga dapat 

menggunakan produk ini karena sudah tersedia modul praktikum gerak 

melingkar beraturan. 

2. Pengembangan Produk Lanjut 
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Kegiatan penelitian lenjutan perlu dikembangkan instrumen penilaian otentik 

dengan pendekatan saintifik yang dapat digunakan dengan penilaian 

berbentuk exel atau lainnya agar penilaian dapat dilakukan secara otomatis, 

dan dapat juga digunakan dengan semua metode pembelajaran. 

 

C. Penutup 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya 

dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, hal 

ini dikarenakan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, 

oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan. 

Harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi para 

pembaca umumnya, semoga Allah SWT senantiasa memberkati kita semua, amin 

ya Robbal’alamin.    
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