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ABSTRAK
Metode bercerita melalui media merupakan pemberian pengalaman belajar
kepada anak usia dini dengan membawakan cerita secara lisan menggunakan alat
peraga untuk menarik perhatian dan menyentuh perasaan anak. Metode bercerita
dapat mengembangkan aspek perkembangan pada anak terutama aspek bahasa.
Bahasa adalah alat komunikasi antara individu untuk menyatakan pikiran, perasaan
dan keinginannya. Hal ini bertujuan agar anak dapat dengan mudah berkomunikasi
dan menyampaikan ide dan pendapat-pendapatya kepada orang lain. Penerapan
metode bercerita divariasi dengan media akan lebih memotivasi anak dan
mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak sehingga anak lebih memahami
gambaran dari isi cerita.
Adapun masalah yang dihadapi di TK Kurlita bahwa perkembangan bahasa
anak masih rendah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah penerapan
Metode bercerita melalui media dapat mengembangkan bahasa anak di TK Kurlita
Tanjung Anom Kabupaten Pringsewu. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan metode bercerita melalui
media dapat mengembangkan bahasa anak di TK Kurlita Tanjung Anom Kabupaten
Pringsewu.
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Metode Penelitian
Tindakan Kelas (PTK), Penelitian tindakan kelas dilakukan dalam 2 siklus, masingmasing siklus 2 kali pertemuan. Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian
ini adalah observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian perkembangan bahasa anak dari 20 peserta
didik menunjukkan bahwa pada siklus I yang berkembang sesuai harapan (BSH)
yaitu 50 %, mulai berkembang (MB) 30% dan yang belum berkembang (BB) 20%.
Pada siklus II yang berkembang sesuai harapan (BSH) 80%, mulai berkembang (MB)
15%, dan yang belum berkembang (BB) hanya 5%. Ini menunjukkan bahwa Metode
Bercerita melalui media dapat mengembangkan bahasa anak di TK Kurlita Tanjung
Anom Kabupaten Pringsewu.

MOTTO

           
     
Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan
kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan
yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa
yang telah kamu kerjakan”. (QS. At-Taubah: 105)1
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Ilmu Pengetahuan Alam didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh
melalui pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan dan dedukasi untuk
menghasilkan sesuatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya. Ada
tiga hal kemampuan dalam IPA, yaitu 1) kemampuan untuk mengetahui apa yang
diamati, 2) kemampuan untuk memprediksi apa yang belum diamati, 3) kemampuan
untuk menguji tindak lanjut hasil eksperimen serta dikembangkannya sikap ilmiah. 2
Dalam pembelajaran IPA peserta didik diarahkan untuk membandingkan hasil
prediksi peserta didik dengan teori melalui eksperimen dengan menggunakan metode
ilmiah. Pendidikan IPA di sekolah diharapkan dapat menjadi wahana peserta didik
untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitarnya serta prospek pengembangan
lebih lanjut dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang didasarkan pada
metode ilmiah. Pembelajaran IPA menekankan pada pengalaman langsung untuk
mengembangkan kompetensi agar peserta didik mampu memahami alam sekitar
melalui proses “mencari tahu” dan “berbuat”, hal ini membantu peserta didik untuk
memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.
Secara umum Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SMA/MA, meliputi bidang
kajian energi dan perubahannya, bumi antariksa, makhluk hidup dan proses

2

Trianto, Model Pembelajaran Terpadu Konsep, Strategi dan Implementasi dalam Satuan
Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, Cet. II, 2010), h. 151

kehidupan, materi dan sifatnya yang sebenarnya sangat berperan dalam membantu
peserta didik untuk memahami fenomena alam. Ilmu Pengetahuan Alam merupakan
pengetahuan ilmiah dengan ciri: objektif, metodik, sistematis, universal, dan tentatif.
Ilmu Pengetahuan Alam merupakan ilmu yang pokok bahasannya adalah alam dan
segala isinya.3
Merujuk pada pengertian IPA, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat IPA
meliputi empat unsur utama yaitu 1) sikap, rasa ingin tahu tentang benda, fenomena
alam, makhluk hidup serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru
yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar, 2) proses, prosedur pemecahan
masalah-masalah melalui metode ilmiah yang meliputi penyusunan hipotesis,
perancangan eksperimen, evaluasi, pengukuran dan penarikan kesimpulan, 3) berupa
fakta, prinsip, teori, dan hukum, 4) aplikasi, penerapan metode ilmiah dan konsep
IPA dalam kehidupan sehari-hari. Keempat unsur itu merupakan ciri IPA yang utuh
yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Melalui pembelajaran IPA
terpadu, diharapkan peserta didik dapat membangun pengetahuannya melalui cara
kerja ilmiah, bekerja sama dalam membangun kelompok, belajar berinteraksi dan
berkomunikasi serta bersikap ilmiah.
Biologi merupakan salah satu cabang dari ilmu sains. Hasil belajar yang siswa
dapatkan setelah belajar biologi berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan. Agar
siswa mengetahui kemampuan apa saja dan belum dicapai secara optimal, maka
siswa perlu mendapatkan penilaian hasil belajar untuk menentukan posisi relative
3

Ibid., h. 153

siswa terhadap standar yang telah ditentukan. Belajar pada hakikatnya adalah proses
interaksi aktif terhadap lingkungan sehingga terjadi perubahan tingkah laku.4 Proses
pembelajaran pada dasarnya adalah komunikasi yang diwujudkan melalui kegiatan
penyampaian informasi kepada peserta didik. Informasi yang disampaikan dapat
berupa pengetahuan, keahlian, skill, ide, pengalaman dan sebagainya. Informasi
tersebut biasanya dikemas sebagai satu kesatuan yaitu bahan ajar (teaching material).
Dalam Al-Quran terdapat bagian-bagian terpenting, atau ada ayat-ayat
tertentu, atau tema-tema pokok dalam Hadits, yang secara langsung membicarakan
tentang proses pendidikan yang didalam mengandung unsur materi, tujuan, metode
dan evaluasi pendidikan.
Seperti dijelaskan dalam QS. Al-Nahl ayat 125:

             
           
Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya
Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya
dan dialah yang lebih mengetahui orang-orangyang mendapat petunjuk”.5
Ayat tersebut secara tersirat memberikan isyarat adanya proses kegiatan
pendidikan, kata ud’ui yang berarti serulah atau ajaklah, merupakan sebuah kata
kunci defenisi pendidikan, artinya didalam kegiatan pendidikan pada hakekatnya

4

Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. I, 2013), h. 40
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemah, (Surabaya: CV. Aisyiah,
2001), h.134
5

adalah berupaya mengajak, menyeru, memerintah orang (peserta didik) untuk
melakukan sesuatu atau mempelajari sesuatu.
Bahan ajar yang akan diberikan kepada peserta didik perlu disesuaikan
dengan tingkat perkembangan peserta didik. Hal ini dilakukan melalui pengemasan
dalam penyajiannya (package) secara menarik supaya dapat membangun minat
(interest building) dan motivasi (motivation building) peserta didik untuk belajar. 6
Dalam penelitian ini dikembangkan bahan ajar berupa rubric performance assessment
berbasis KPS penuntun pratikum.
Pada umumnya sebagian guru terbiasa menilai kompetensi peserta didik
dengan menggunakan tes tulis. Padahal sebaik apa pun tes tulis, tes tidak akan pernah
mampu menilai seluruh kompetensi peserta didik pada suatu mata pelajaran. Oleh
sebab itu, penggunaan teknik penilaian selain tes tulis perlu dikuasai oleh pendidik.
Penilaian pembelajaran Biologi yang selama ini terjadi di SMA Surya Dharma
Bandar Lampung adalah menggunakan paper and pencil test, khususnya pada materi
sistem rangka manusia dalam pembelajarannya sebaiknya memerlukan jenis penilaian
yang lain.7 Menurut Bukhori dalam pendidikan orang mengadakan evaluasi
memenuhi dua tujuan yaitu untuk mengetahui kemajuan anak atau murid setelah
murid tersebut menyadari pendidikan selama jangka waktu tertentu dan untuk
mengetahui tingkat efisiensi metode-metode pendidikan yang dipergunakan

6

Nanang Hanafiah, Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT. Refika
Aditama, 2012), h. 31
7
Nurjannah, Guru Biologi, Wawancara, tanggal 24 April 2016

pendidikan selama jangka waktu tertentu.8 Sedangkan Suharsimi Arikunto
mengatakan bahwa tujuan atau fungsi evaluasi ada beberapa hal, yaitu penilaian
berfungsi selektif, penilaian berfungsi diagnostik, penilaian berfungsi sebagai
penempatan dan penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Selanjutnya,
Anas Sudijono mengemukakan bahwa secara umum, penilaian sebagai suatu tindakan
atau proses memiliki tiga fungsi, yaitu mengukur kemajuan, menunjang penyusunan
rencana dan memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali.9
Pendidik memiliki tanggung jawab baik bagi dirinya, siswanya, sekolah dan
masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban itu adalah bahwa guru
membutuhkan penilaian yang praktis yang dapat memberikan informasi kepada
semua pihak. Oleh karena itu, rubrik performance assessment proses sains siswa
materi sistem rangka manusia perlu dibuat dan diharapkan guru dapat menilai peserta
didik lebih akurat dan lebih lengkap didasarkan pada bukti (dokumen) yang dipunyai
oleh masing-masing siswa.
Performance assessment merupakan penilaian dengan berbagai macam tugas
dan situasi dimana peserta tes diminta untuk mendemonstrasikan pemahaman dan
pengaplikasian pengetahuan yang mendalam, serta keterampilan di dalam berbagai
macam konteks. Jadi boleh dikatakan bahwa performance assessment adalah suatu

8
9

Hamzah B. Uno, Satria Koni, Assessment Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 12
Ibid., h. 13

penilaian yang meminta peserta tes untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan
pengetahuan ke dalam berbagai macam konteks sesuai kriteria yang diinginkan. 10
Penilaian kinerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati
kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan
menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas
tertentu seperti praktik di laboratorium, praktik sholat, praktik olahraga, presentasi,
diskusi, bermain peran atauu membaca puisi/deklamasi.11
Rubrik digunakan untuk menilai kinerja peserta didik. Rubrik performance
assessment diperlukan untuk mendokumentasi perkembangan kemajuan belajar
siswa. Sains tidak hanya terdiri dari fakta, konsep, dan teori yang dapat dihafalkan,
tetapi juga terdiri atas kegiatan/proses aktif menggunakan daya pikir dan sikap
ilmiah. Jadi, rubrik performance assessment proses sains peserta didik materi sistem
rangka manusia yang dikembangkan digunakan untuk menilai kegiatan praktikum
peserta didik mulai dari persiapan, proses selama praktikum, dan membuat laporan
(judul, tujuan, cara kerja, alat dan bahan, pembahasan, dan kesimpulan). Adanya
rubrik performance assessment proses sains siswa sistem rangka manusia, maka
semua tugas-tugas siswa akan dapat dinilai dengan adil daripada rubrik yang sudah
digunakan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan supaya semua pekerjaan siswa itu
mendapat hasil sesuai mereka. Selain itu, memberikan motivasi yang lebih besar bagi
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peserta didik dan memberikan kesempatan siswa bekerja sesuai dengan perbedaan
individu.
Manfaat penggunaan rubrik performance assessment dalam penilaian adalah
rubrik performance assessment memberikan gambaran nyata tentang kemampuan
siswa yang sesungguhnya. Keunggulan rubrik performance assessment yaitu
mengumpulkan informasi secara apa adanya tentang hasil belajar peserta didik,
pengetahuan, dan sikapnya secara nyata sehingga dapat mendorong peserta didik
pada pencapaian hasil yang lebih baik, peserta didik dapat belajar dengan baik, dan
respon peserta didik dalam proses pembelajaran diberikan reinforcement, dengan
demikian peserta didik akan segera mengetahui kekurangan dan kelebihan dari proses
pembelajaran yang dilakukannya.
Fungsi penilaian bagi pendidik adalah untuk mengetahui kemajuan peserta
didik, mengetahui kedudukan masing-masing individu peserta didik dalam
kelompoknya, mengetahui kelemahan-kelemahan cara belajar mengajar dalam proses
belajar mengajar, memperbaiki proses belajar mengajar dan menentukan kelulusan
murid. Sedangkan bagi murid, penilaian pendidikan berfungsi untuk mengetahui
kemampuan dan hasil belajar, memperbaiki cara belajar, dan menumbuhkan motivasi
dalam belajar. Fungsinya bagi sekolah adalah mengukur mutu hasil pendidikan,
mengetahui kemajuan dan kemunduran sekolah, membuat keputusan kepada peserta
didik, dan mengadakan perbaikan kurikulum.12
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Penelitian akan dilakukan di SMA Surya Dharma Bandar Lampung pada
semester genap. Produk yang dikembangkan berupa rubrik performance assessment
proses sains peserta didik materi sistem rangka manusia. Rubrik adalah suatu alat
penskoran yang terdiri dari daftar seperangkat kriteria untuk penilaian yang bersifat
subjektif. Tujuan dikembangkannya rubrik performance assessment proses sains
siswa yaitu supaya pendidik dapat memantau perkembangan peserta didik dan
menghargai mereka sebagai individu dengan keunikan masing-masing. Subjek
penelitian adalah peserta didik kelas XI. Rubrik performance assessment proses sains
peserta didik materi sistem rangka manusia yang dikembangkan, sebelumnya
melewati beberapa tahapan, yaitu 1) design atau draft performance assessment, 2)
revisi design atau draft I, 3) uji coba design atau draft performance assessment, 4)
revisi design atau draft II, 5) penerapan draft performance assessment, dan 6) produk
final yang sudah sempurna. Adanya beberapa tahapan tersebut diharapkan rubrik
performance assessment proses sains siswa materi sistem rangka manusia menjadi
lebih baik. Data penelitian berupa kelayakan rubrik performance assessment proses
sains siswa materi sistem rangka manusia, nilai performance assessment, tanggapan
peserta didik dan pendidik serta wawancara peserta didik dan pendidik terhadap
rubrik performance assessment proses sains siswa materi sistem rangka manusia.
Berdasarkan wawancara prasurvei guru mata pelajaran biologi kelas XI di
SMA Surya Dharma Bandar Lampung, bahwasanya selama proses belajar mengajar
kebiasaan guru masih menggunakan pendekatan yang berpusat pada guru, strategi
pembelajaran ekspositori berupa metode konvensional seperti: ceramah dan tanya

jawab serta menggunakan paper dan pencil test.13 Jadi tidak hanya menggunakan
paper and pencil test saja tetapi menggunakan jenis penilaian yang lain. Hal ini
diharapkan supaya semua aspek bisa dilihat hasilnya.
Berdasarkan observasi di lapangan, laporan dari guru yang mengampu mata
pelajaran biologi mengatakan bahwa telah menggunakan rubrik untuk performance
assessment kegiatan praktikum materi sistem rangka manusia. Performance
assessment yang selama ini dilakukan adalah pendidik hanya memberikan nilai pada
jawaban pertanyaan dari kegiatan praktikum yang dilakukan. Performance
assessment merupakan penilaian otentik yang mampu menilai kemampuan real siswa
dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Dua komponen penting utama dalam
asesmen kinerja adalah task (tugas-tugas) dan rubrik. Pemberian tugas (task)
merupakan syarat penting untuk dapat dilakukanya penilaian terhadap penampilan
atau unjuk kerja siswa, serta pedoman penilaian berbentuk rubrik penilaian skala
(rating scale) yang dijadikan sebagai acuan penilai dalam menilai tugas yang
dikerjakan oleh siswa. Keterampilan proses sains sangat sesuai jika dinilai dengan
menggunakan performance assessment karena performance assessment lebih
mencerminkan kemampuan siswa yang diperlihatkan langsung di depan guru.
Melalui penilaian ini, guru semakin berkesempatan untuk mengamati unjuk kerja
siswa dan proses penilaian menjadi semakin reliable, selain itu juga guru dapat

13

Nurjannah,S.Pd, Guru Biologi, Wawancara, tanggal 24 April 2016

memperbaiki kualitas pembelajaran karena guru telah mengetahui secara detail
tentang kemampuan apa saja yang belum tercapai oleh siswa. 14
Berdasarkan hasil prasurvei terhadap 33 orang peserta didik kelas XI SMA
Surya Dharma Bandar Lampung diperoleh nilai biologi pada semester ganjil yang
terdapat di legger (terlampir) guru maka siswa yang mencapai ketuntasan terdapat 18
siswa dengan persentase 54,5%, sedangkan siswa yang belum mencapai ketuntasan
terdapat 15 siswa dengan persentase 45,4%, dengan rata-rata 75,60, sehingga
membuat peserta didik mendapatkan nilai ulangan yang dibawah KKM 77.
Berkaitan dengan data lapangan yang berupa data kualitatif, observasi, dan
wawancara serta pengertian rubrik performance assessment proses sains maka penulis
sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah studi akhir
penelitian yang berjudul “Pengembangan Rubrik Performance Assessment Bebasis
KPS Pada Pratikum Sistem Rangka Manusia di SMA Surya Dharma Bandar
Lampung Tahun Ajaran 2015/2016”.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah
sebagai berikut:
1. Penilaian yang dilakukan masih mengacu pada penilaian tugas akhir yang
diperoleh siswa untuk ranah psikomotorik dan belum mengembangkan penilaian
performance assessment siswa yang bersumber pada pengalaman belajarnya.

14

Observasi, SMA Surya Dharma Bandar Lampung, tanggal 24 April 2016

2. Belum dikembangkannya model penilaian yang dapat memberikan informasi
mengenai perkembangan belajar siswa.
3. Sebagai salah satu penilaian guna mengatasi masalah praktek pembelajaran yang
selama ini dipandang kurang efektif.
C. Pembatasan Masalah
Agar pembahasan dapat fokus dan mencapai apa yang diharapkan, maka
permasalahan penelitian hanya pada:
1. Terdapat beberapa jenis penilaian performance assessment yang digunakan
sebagai bahan evaluasi dalam ranah penilaian. Namun, dalam penelitian ini
hanya dibatasi pada performance assessment sub design an experiment.
2. Penilaian yang dilakukan mengacu pada penilaian ranah kognitif dan
psikomotorik untuk mengembangkan penilaian performance assessment siswa
yang bersumber pada pengalaman belajarnya
3. Pada tahap KPS ini penilaian yang dilakukan hanya dibatasi pada beberapa
kegian, yakni merancang percobaan, melakukan percobaan, mengumpulkan dan
menganalisa data serta membuat kesimpulan..
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah
sebagai berikut:
1. Apakah Rubrik Performance Assessment Bebasis KPS dapat diterapkan pada
Pratikum Sistem Rangka Manusia?

2. Bagaimana Mengembangkan Rubrik Performance Assessment Bebasis KPS Pada
Pratikum Sistem Rangka Manusia di SMA Surya Dharma Bandar Lampung
Tahun Ajaran 2016/2017”?
3. Bagaimana kelayakan Rubrik Performance Assessment Bebasis KPS Pada
Pratikum Sistem Rangka Manusia di SMA Surya Dharma Bandar Lampung
Tahun Ajaran 2016/2017”?

E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian untuk :
1. Mengetahui Rubrik Performance Assessment Bebasis KPS pada Pratikum Sistem
Rangka Manusia yang selama ini diterapkan di SMA Surya Dharma Bandar
Lampung.
2. Mengembangkan Rubrik Performance Assessment Bebasis KPS Pada Pratikum
Sistem Rangka Manusia di SMA Surya Dharma Bandar Lampung Tahun Ajaran
2016/2017.
F. Spesifikasi Produk
Pada penelitian ini produk yang dikembangkan adalah Rubrik Performance
Assessment penuntun pratikum biologi dengan materi sistem rangka manusia pada
peserta didik kelas XI SMA Surya Dharma Bandar Lampung. Penuntun pratikum
biologi merupakan penilian dalam melakukan pratikum yang dipandang sebuah
rancangan percobaan yang berisi perkembangan siswa dan menghargai mereka
sebagai individu dengan keunikan masing-masing.

Dengan adanya Rubrik Performance Assessment penuntun pratikum biologi
yang akan dirancang dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman peserta didik
terhadap materi yang bersifat abstrak terutama pada mata pelajaran biologi. Selain itu
Rubrik Performance Assessment ini juga diharapkan agar dapat membantu proses
pembelajaran bagi peserta didik, sehingga peneliti berminat untuk membuat Rubrik
Performance Assessment penuntun pratikum. Selanjutnya untuk mengetahui
kelayakan sebagai salah satu bahan ajar dilakukan uji validitas. Uji validitas tersebut
meliputi uji materi dan uji design Rubrik Performance Assessment

penuntun

pratikum.
Masa globalisasi menyediakan seluruh fasilitas yang dibutuhkan manusia,
baik negatif maupun positif. Ada indikasi yang kuat akan hilangnya nilai-nilai luhur
yang melekat dalam bangsa seperti kedisiplinan, tanggungjawab, rasa ingin tahu,
teliti, dan rasa percaya diri. Salah satu upaya untuk mengembalikan perilaku yang
baik tersebut itu adalah memperbaiki sistem pendidikan yang menekankan pada
pendidikan karakter. Peserta didik harus diberikan pendidikan khusus yang membawa
misi inti dari pembinaan karakter atau nilai-nilai moral. Pembangunan karakter
merupakan bagian penting kinerja pendidikan.
G. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama:
a. Bagi Peserta didik
1) Memberikan pengalaman langsung bagi peserta didik.

2) Dapat menanamkan karakter yang baik pada peserta didik dalam kegiatan
pratikum.
3) Meningkatkan motivasi dan daya tarik peserta didik terhadap pelajaran
biologi.
4) Menunjang

kegiatan

pratikum

peserta

didik

sehingga

membantu

mempermudah dalam memahami konsep dalam mencapai kompetensi.
b. Bagi Guru
1) Memberikan alternatif bahan penilaian kepada pendidik untuk mengetahui
pengembangan peserta didik
2) Membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara pendidik dengan
peserta didik
c. Bagi Lembaga Pendidikan Sekolah
Dapat memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka
perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran biologi.
d. Bagi Peneliti
1) Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan peneliti
khususnya yang terkait dengan penelitian Rubrik Performance Assessment
untuk memberikan penilaian pada peserta didik
2) Meningkatkan motivasi dari peneliti untuk menciptakan penilaian kinerja
yang baru untuk meningkatkan pemahaman dan pengembangan peserta didik
pada pratikum biologi.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori
1. Hakikat Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam
Ilmu Pengetahuan Alam didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh
melalui pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan dan dedukasi untuk
menghasilkan sesuatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya. Ada
tiga hal kemampuan dalam IPA, yaitu 1) kemampuan untuk mengetahui apa yang
diamati, 2) kemampuan untuk memprediksi apa yang belum diamati, 3) kemampuan
untuk menguji tindak lanjut hasil eksperimen serta dikembangkannya sikap ilmiah.15
Dalam pembelajaran IPA peserta didik diarahkan untuk membandingkan hasil
prediksi peserta didik dengan teori melalui eksperimen dengan menggunakan metode
ilmiah. Pendidikan IPA di sekolah diharapkan dapat menjadi wahana peserta didik
untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitarnya serta prospek pengembangan
lebih lanjut dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang didasarkan pada
metode ilmiah. Pembelajaran IPA menenkankan pada pengalaman langsung untuk
mengembangkan kompetensi agar peserta didik mampu memahami alam sekitar
melalui proses “mencari tau” dan “berbuat”, hal ini membantu peserta didik untuk
memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.
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Secara umum Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SMA/MA, meliputi bidang
kajian energy dan perubahannya, bumi antariksa, makhluk hidup dan proses
kehidupan, materi dan sifatnya yang sebenarnya sangat berperan dalam membantu
peserta didik untuk memahami fenomena alam. Ilmu Pengetahuan Alam merupakan
pengetahuan ilmiah dengan cirri: objektif, metodik, sistematis, universal, dan
tentative. Ilmu Pengetahuan Alam merupakan ilmu yang pokok bahasannya adalah
alam dan segala isinya.16
Merujuk pada pengertian IPA, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat IPA
meliputi empat unsur utama yaitu 1) sikap, rasa ingin tanhu tentang benda, fenomena
alam, makhluk hidup serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru
yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar, 2) proses, prosedur pemecahan
masalah-masalah melalui metode ilmiah yang meliputi penyusunan hipotesis,
perancangan eksperimen, evaluasi, pengukuran dan penarikan kesimpulan, 3) berupa
fakta, prinsip, teori, dan hokum, 4) aplikasi, penerapan metode ilmiah dan konsep
IPA dalam kehidupan sehari-hari. Keempat unsur itu merupakan cirri IPA yang utuh
yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Melalui pembelajaran IPA
terpadu, diharapkan peserta didik dapat membangun pengetahuannya melalui cara
kerja ilmiah, bekerja sama dalam membangun kelompok, belajar berinteraksi dan
berkomunikasi serta bersikap ilmiah.
Biologi merupaka salah satu cabang dari ilmu sains. Hasil belajar yang sisiwa
dapatkan setelah belajar biologi berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan. Agar
16
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siswa mengetahui kemampuan apa saja dan belum dicapai secara optimal, maka
siswa perlu mendapatkan penilaian hasil belajar untuk menentukan posisi relative
siswa terhadap standar yang telah ditentukan.
Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi aktif terhadap lingkungan
sehingga terjadi perubahan tingkah laku.17 Proses pembelajaran pada dasarnya adalah
komunikasi yang diwujudkan melalui kegiatan penyampaian informasi kepada
peserta didik. Informasi yang disampaikan dapat berupa pengetahuan, keahlian, skill,
ide, pengalaman dan sebagainya. Informasi tersebut biasanya dikemas sebagai satu
kesatuan yaitu bahan ajar (teaching material).18
Bahan ajar yang akan diberikan kepada peserta didik perlu disesuaikan
dengan tingkat perkembangan peserta didik. Hal ini dilakukan melalui pengemasan
dalam penyajiannya (package) secara menarik supaya dapat membangun minat
(interest building) dan motivasi (motivation building) peserta didik untuk belajar.19
Pada penelitian ini dikembangkan bahan ajar berupa rubrik performance assessment
berbasis KPS penuntun praktikum.
2. Rubrik
Rubrik sebagai kriteria dan alat penskoran, terdiri dari senarai (daftar) dan
gradasi mutu. Senarai berupa daftar yang diwujudkan dengan dimensi-dimensi
kinerja, aspek-aspek atau konsep yang akan dinilai. Gradasi mutu mulai dari tingkat
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yang paling sempurna sampai dengan tingkat yang paling buruk. Nitko menyatakan
dalam bukunya, Scoring rubrics adalah suatu alat yang berisi seperangkat aturan yang
digunakan untuk mengases kualitas dari performansi/kinerja mahasiswa. Rubrik
dapat dipahami sebagai sebuah skala penyekoran (scoring scale) yang dipergunakan
untuk menilai kinerja subjek didik untuk tiap kriteria terhadap tugas-tugas tertentu.
Kalau dilihat tiga pendapat di atas tidaklah sama, dikarenakan penyebutannya yang
berbeda. Ada yang menggunakan kata scoring rubrics, rubrics. Namun demikian,
pada dasarnya tiga pendapat tersebut mengemukakan hal yang sama yaitu alat yang
berisi seperangkat kriteria yang digunakan untuk mengukur kinerja siswa.
Pada sebuah rubrik terdapat dua hal pokok yang harus dibuat, yaitu kriteria
dan tingkat capaian kinerja (level of performance) tiap kriteria. Kriteria berisi hal-hal
esensial standar (kompetensi) yang ingin diukur tingkat capaian kinerjanya yang
secara esensial dan konkrit mewakili kompetensi yang diukur capaiannya. Dengan
membatasi kriteria pada hal-hal esensial, dapat dihindari banyaknya kriteria yang
dibuat yang menyebabkan penilaian menjadi kurang praktis. Selain itu, kriteria
haruslah dirumuskan atau dinyatakan (jadi: berupa pernyataan dan bukan kalimat)
singkat padat, komunikatif, dengan bahasa yang gramatikal, dan benar-benar
mencerminkan hal-hal esensial (dari standar/kompetensi) yang diukur. Tingkat
capaian kinerja, umumnya ditunjukkan dalam angka-angka, dan umumnya adalah 1-4
atau 1-5, besar kecilnya angka 8 sekaligus menunjukkan tinggi rendahnya capaian.
Penilaian tingkat capaian kinerja seorang pembelajar dilakukan dengan menandai
angka-angka yang sesuai. Rubrik sebaiknya ditampilkan dalam tabel, kriteria

ditempatkan di sebelah kanan nomor urut dan tingkat capaian di sebelah kanan tiap
kriteria yang diukur capaiannya itu.20
Ada dua tipe rubrics, yaitu holistik dan analitik. Rubrics holistic
memungkinkan pemberi skor untuk membuat penilaian tentang kinerja (produk atau
proses) secara keseluruhan. Sedangkan rubrics analitik menuntut pemberi skor untuk
menilai komponen-komponen yang terpisah atau tugas-tugas individual yang
berhubungan dengan kinerja yang dimaksud. Rubrik dapat juga dibuat secara analitis
(analytic rubrics) dan holistic (holistic rubrics). Rubrik analitis menunjuk pada rubrik
yang memberikan penilaian tersendiri untuk tiap kriteria. Jadi, tiap kriteria
mempunyai nilai tersendiri. Pada umumnya, rubrik bersifat analitis. Contoh di atas
juga merupakan rubrik analisis. Rubrik holistik, di pihak lain, adalah yang tidak
memberikan penilaian capaian kinerja untuk tiap kriteria. Penilaian capaian kinerja
diberikan secara menyeluruh untuk seluruh criteria. Dari semua pendapat yang telah
disampaikan di atas mengatakan bahwa rubric terdiri atas 2 jenis, holistik dan
analitik. Setiap jenis memiliki titik tekan yang agak berbeda, holistik lebih digunakan
untuk menilai kemampuan/proses secara keseluruhan tanpa ada pembagian
komponen secara terpisah. Sedangkan, rubric analatik lebih digunakan untuk menilai
kemampuan/proses secara lebih spesifik.
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai
rubrik yaitu suatu alat yang di dalamnya berisi pernyataan-pernyataan/aspek-aspek
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yang akan dinilai disertai dengan tingkat aspek yang akan diperoleh siswa, umumnya
menggunakan angka-angka 1-4 atau 1-5, yang nantinya ini akan ditandai oleh
observer untuk mengetahui tingkat capaian siswa selama kegiatan yang dilakukan.
Indikator rubrik dalam berbasis keterampilan proses sains yaitu:21
a) Kelayakan isi : kesesuaian rubrik dengan SK dan KD, kesesuaian rubrik
dengan indikator proses sains (biologi), kegiatan peserta didik yang
diamati mengarah ke proses sains.
b) Kebahasaan : penulisan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia,
penggunaan bahasa efektif dan komunikatif, bahasa mudah dimengerti.
c) Penyajian : tujuan yang ingin dicapai jelas, mempemudah dalam
melakukan penilaian, fleksibel bila digunakan oleh guru lain
3. Penilaian Kinerja (Performance Assessment)
a. Pengertian Penilaian Kinerja (Performance Assessment)
Asesmen kinerja (performance assessment) adalah suatu system alternatif
berdasarkan tugas jawaban terbuka (open-ended task) atau kegiatana hands-on yang
dirancang untuk mengukur criteria siswa terhadap seperangkat criteria tertentu. 22
Performance Assessment merupakan penilaian dengan berbagai macam tugas dan
situasi dimana peserta tes diminta untuk mendemonstrasikan pemahaman dan
pengaplikasian pengetahuan yang mendalam, serta keterampilan di dalam berbagai
macam konteks. Jadi boleh dikatakan bahwa Performance. Assessment adalah suatu
21
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penilaian yan meminta peserta tes untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan
pengetahuan kedalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria dengan yang
diinginkan.
Assessment merupakan istilah umum yang diidentifikasi sebagai sebuah
proses yang ditempuh untuk mendapatkan informasi yang digunakan dalam rangka
membuat keputusan-keputusan mengenai para siswa, kurikulum, program-program,
dan kebijakan pendidikan, metode atau instrument pendidikan lainnya oleh suatu
badan, lembaga, organisasi atau institusi resmi yang menyelenggarakan suatu
aktivitas tertentu. Dinyatakan pula oleh Linn dan Gronlund bahwa assessment
(penilaian) adalah suatu istilah umum yang meliputi prosedur yang digunakan untuk
mendapatkan informasi tentang belajar siswa (observasi, rata-rata pelaksanaan tes
tertulis) dan format penilaian kemajuan belajar.23 Selain itu, Popham mengemukakan
bahwa assessment dalam pembelajaran adalah suatu proses atau upaya formal
pengumpulan

informasi

yang

berkaitan

dengan

variable-variabel

penting

pembelajaran sebagai bahan dalam pengambilan keputusan oleh guru untuk
memperbaiki proses dan hasil belajar siswa. Secara umum assessment dapat diartikan
sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat
digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut
kurikulum, program pembelajaran, iklim sekolah maupun kebijakan-kebijakan
sekolah.
b. Istilah Pengertian Pelaksanaan Assessment
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Pada pelaksanaan assessment pembelajaran guru dihadapkan pada 3 istilah
yang sering dikacaukan pengertiannya atau bahkan sering pula digunakan secara
bersama, yaitu istilah pengukuran, penilaian, dan tes.
1) Pengukuran
Secara sederhana pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya
yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala, peristiwa
atau benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Dalam
proses pembelajaran guru juga melakukan pengukuran terhadap proses dan
hasil belajar yang hasilnya berupa angka-angka yang mencerminkan capaian
dan proses dan hasil belajar tersebut.
2) Evaluasi
Evaluasi adalah proses pemberian makna atau ketetapan kulatis hasil
pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran tersebut
dengan criteria tertentu. Kriteria sebagai pembanding dari proses pengukuran
atau dapat pula ditetapkan sesudah pelaksanaan pengukuran.
3) Tes
Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah
pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat
pemahaman

dan

penguasaannya

terhadap

cakupan

materi

yang

dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa pada dasarnya tes merupakan alat ukur yang sering
digunakan dalam assessment pembelajaran selain alat ukur lain.

a) Langkah-langkah Penilaian Kinerja (Performance Assessment)24
1) Melakukan

identifikasi

terhadap

langkah-langkah

penting

yang

diperlukan atau yang akan mempengaruhi hasil akhir (output) yang
terbaik.
2) Menuliskan perilaku kemampuan-kemapuan spesifik yang penting dan
diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan menghasilkan hasil akhir
(output) yang terbaik.
3) Membuat kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur jangan terlalu
banyak sehingga semua criteria tersebut dapat diobservasi selama siswa
melaksanakan tugas.
4) Mendefinisikan kriteria kemampuan-kemampuan yang akan diukur
berdasarkan kemampuan siswa yang harus dapat diamati (observable)
atau karakteristik produk yang dihasilkan.
5) Urutkan kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur berdasarkan
urutan yang dapat diamati.
6) Kalau ada, periksa kembali dan bandingkan dengan criteria-kriteria
kemampuan yang dibuat sebelumnya oleh orang lain di lapangan.
b) Metode yang dapat digunakan25
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1) Metode holistik, digunakan apabila para penskor (rater) hanya
memberikan satu buah skor atau nilai (single rating) berdasarkan
penilaian mereka secara keseluruhan dari hasil kinerja peserta.
2) Metode analytic, para penskor memberikan penilaian (skor) pada
berbagai aspek yang berbeda yang berhubungan dengan kinerja yang
dinilai. Dapat menggunakan checklist dan rating scale.
c. Fungsi, Tujuan, dan Prinsip Assessment Penilaian Kelas
Penilaian kelas pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan pendidik yang
terkait dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil
belajar siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Penilaian kelas dilaksanakan
dalam berbagai teknik, seperti penilaian unjuk kerja (performance), penilaian sikap,
penilaian tertulis (paper and pencil test), penilaian proyek, penilaian produk, penilaian
melalui kumpulan hasil kerja peserta didik (portofolio), dan penilaian diri (self
assessment).26
1) Tujuan Assessment berbasis kelas sebagai berikut:27
a. Dengan melakukan assessment berbasis kelas ini pendidik dapat
mengetahui seberapa jauh siswa dapat mencapai tingkat kompetensi
yang dipersyaratkan, baik selama mengikuti pembelajaran atau
setelahnya.
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b. Saat melaksanakan assessment, pendidik juga dapat langsung
memberikan umpan balik kepada peserta didik.
c. Pendidik dapat terus melakukan pemantauan kemajuan belajar yang
dialami peserta didik.
2) Fungsi Assessment Berbasis Kelas
Ada beberapa acuan tentang penilaain kelas dalam beberapa acuan dapat
dijelaskan sebagai berikut:28
a) Tujuan pembelajaran adalah pencapaian standar kompetensi maupun
kompetensi dasar
b) Assessment berbasis kelas dapat berfungsi pula sebagai landasan
pelaksanaan evaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka
membantu peserta didik memahami dirinya, dan membuat keputusan
tentang

langkah

berikutnya,

baik

untuk

pemilihan

program,

pengembangan kepribadian maupun untuk penjurusan
c) Sejalan dengan tujuan assessment yang telah dikemukakan di atas,
maka salah satu fungsi assessment berbasis kelas ini adalah
menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bias
dikembangkan peserta didik dan sebagai alat diagnosis yang
membantu pendidik menentukan apakah seorang siswa perlu
mengikuti remedial atau justru memerlukan program pengayaan.
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d. Assessment Pembelajaran dilakukan berdasarkan refleksi kegiatan
pembelajaran
Assessment yang telah dilakukan akan tidak banyak berguna tanpa adanya
refleksi atau apa saja yang telah terjadi untuk memperbaiki langkah-langkah
berikutnya. Melakukan refleksi berarti memikirkan dan merenungkan kembali
aktivitas yang telah dilakukan. Dalam perbaikan pembelajaran inilah refleksi
mempunyai arti penting dan strategis. Beberapa hal yang menjadi pertimbanagan
melakukan assessment pembelajaran terkait dengan refleksi kegiatan pembelajaran
sebagai berikut:29
1. Upaya optimalisasi proses dan hasil belajar
Undang-undang sistem pendidikan nasional No.20 tahun 2003 pasal 11
ayat 1 mengamanatkan kepada peemrintah dan pemerintah daerah untuk
menjamin teselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga
Negara. Terwujudnya pendidikan yang bermutu membutuhkan upaya yang
terus

menerus

selalu

meningkatkan

kualitas

pendidikan.

Upaya

peningkatan kualitas pendidikan memerlukan upaya peningkatan kualitas
pembelajaran karena bermuara dari berbagai program pendidikan adalah
pada terlaksananya program pembelajaran yang berkualitas. Upaya
optimalisasi proses dan hasil belajar memerlukan informasi hasil
assessment terhadap kualitas proses dan hasil belajar sebelumnya. Untuk
dapat melakukan pembaruan dalam pembelajaran, kegiatan assessment
29
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terhadap kualitas pembelajaran yang sedang maupun telah berjalan
sebelumnya perlu dilakukan dengan baik. Upaya mengoptimalkan proses
dan hasil belajar siswa tidak dapat dilepaskan dari upaya mengoptimalkan
proses pembelajaran. Proses belajar yang optimal akan mengakibatkan
hasil belajar yang optimal juga. Proses belajar siswa yang optimal
merupakan salah satu indikasi dari proses pembelajaran yang optimal pula.
2. Optimalisasi proses pembelajaran
Optimalisasi proses dan hasil belajar mengacu pada berbagai upaya agar
proses belajar dapat berlangsung dengan baik sehingga para siswa dapat
mencapai hasil belajar sesuai dengan yang diharapkan. Dengan kata lain,
optimalisasi proses dan hasil belajar adalah upaya memperbaiki proses
pembelajaran sehingga para siswa mencapai keberhasilan proses dan hasil
belajar. Pencapaian hasil belajar yang optimal merupakan perolehan dari
proses belajar yang optimal pula. Oleh karena itu, agar proses dan hasil
belajar siswa optimal, maka mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan
pembelajaran, dan sampai pada tahap penilaian harus dipersiapkan dan
dilaksanakan secara baik pula. Optimalisasi proses ddan hasil belajar
bertujuan untuk meminimalkan atau meniadakan siswa yang tidak berhasil.
Oleh karena itu, optimalisasi proses dan hasil belajar diarahkan agar
seluruh siswa dapat mencapai keberhasilan, baik proses maupun hasil
belajarnya.

3. Mengidentifikasi Upaya Optimalisasi Proses dan Hasil Belajar30
Setelah faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan kita
mengidentifikasi, maka kegiatan selanjutnya adalah mengidentifikasi
upaya-upaya apa saja yang dapat mengoptimalkan proses dan hasil belajar
siswa. Kegiatan tindak lanjut dimulai dengan mencanangkan dan
mengajukan berbagai solusi alternative berdasarkan faktor-faktor penyebab
kegagalan dan pendukung keberhasilan.
Upaya menghilangkan kegagalan dapat berupa perbaikan (remedial) atas
kegagalan yang telah kita lakukan. Upaya menguatkan pendukung
keberhasilan dapat berupa pemantapan atas keberhasilan yang telah kita
capai.
e. Tujuan dan Fungsi Assessment
Menurut Bukhori dalam pendidikan orang mengadakan evaluasi memenuhi
dua tujuan yaitu untuk mengetahui kemajuan anak atau murid setelah murid tersebut
menyadari pendidikan selama jangka waktu tertentu dan untuk mengetahui tingkat
efisiensi metode-metode pendidikan yang dipergunakan pendidikan selama jangka
waktu tertentu.
Sedangkan Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa tujuan atau fungsi evaluasi
ada beberapa hal, yaitu penilaian berfungsi selektif, penilaian berfungsi diagnostik,
penilaian berfungsi sebagai penempatan dan penilaian berfungsi sebagai pengukur
keberhasilan. Selanjutnya, Anas Sudijono mengemukakan bahwa secara umum,
30
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penilaian sebagai suatu tindakan atau proses memiliki tiga fungsi, yaitu mengukur
kemajuan, menunjang penyususnan rencana dan memperbaiki atau melakukan
penyempurnaan kembali.
Fungsi penilaian bagi guru adalah untuk mengetahui kemajuan peserta didik,
mengetahui kedudukan masing-masing individu peserta didik dalam kelompoknya,
mengetahui kelemahan-kelemahan cara belajar mengajar dalam PBM, memperbaiki
proses belajar mengajar dan menentukan kelulusan murid. Sedangkan bagi murid,
penilaian pendidikan berfungsi untuk mengetahui kemampuan dan hasil belajar,
memperbaiki cara belajar, dan menumbuhkan motivasi dalam belajar. Fungsinya bagi
sekolah adalah mengukur mutu hasil pendidikan, mengetahui kemajuan dan
kemunduran sekolah, membuat keputusan kepada peserta didik, dan mengadakan
perbaikan kurikulum.
Ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam menerapkan
assessment terhadap performansi murid antara lain:
a) Tugas-tugas yang diberikan hendaknya menginformasikan tentang
penggunaan pengetahuan dan proses yang telah mereka pelajari
b) Format observasi mengidentifikasi aspek-aspek yang diamati
c) Seperangkat deskripsi dari proses yang digunakan sebagai dasar untuk
menilai keseluruhan performansi murid

d) Contoh yang baik sebagai model dan performansi yang harus ditiru
murid.31
f. Objek Assessment
Suharsimi mengemukakan bahwa objek penilaian meliputi tiga segi yaitu
input, transformasi dan output. Input (murid) dianggap sebagai bahan mentah yang
akan diolah. Transformasi dianggap sebagai dapur tempat mengolah bahan mentah,
dan output dianggap sebagai hasil pengolahan yang akan dilakukan di dapur dan siap
untuk dipakai. Ditilik dari segi input diatas, maka objek evaluasi pendidikan meliputi
tiga aspek, yaitu aspek kemampuan, asppek kepribadian, dan aspek sikap. Unsurunsur dalam transformasi yang menjadi objek penilaian antara lain kurikulum/materi,
metode dan cara penilaian, sarana pendidikan/media, sistem administrasi, guru dan
personal lainnya.
g. Aplikasi Assessment Dalam Penilaian Kelas
Keluarnya aturan PP NO 19 tentang Standar Pendidikan Nasional membawa
implikasi terhadap sistem penilaian, ternaksud konsep dan teknik penilaian yang
dilaksanakan dikelas. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh gurur satuan
pendidikan termaksud penilaian internal (internal assessment), sedangkan yang
diselenggarakan pemerintah termaksud penilaian eksternal (external assessment).
Penilaian internal adalah penilaian yang direncanakan dan dilakukan oleh pendidik
pada proses pembelajaran berlangsung dalam rangka penjaminan mutu. Penilaian
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eksternal merupakan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pengendali
mutu, seperti ujian nasional.
4. KPS (Keterampilan Proses Sains)
a. Pengertian KPS (Keterampilan Proses Sains)
Pengertian keterampilan proses merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah
yang terarah (baik kognitif maupun psikomotorik) yang dapat digunakan untuk
menemukan suatu konsep atau prinsip atau teori untuk mengembangkan konsep yang
telah ada sebelumnya, ataupun untuk melakukan penyangkalan terhadap suatu
penemuan/flasifikasi. Keterampilan proses sains untuk anak SMA yaitu: 1)
mengamati, 2) mengelompokkan, 3) menafsirkan, 4) meramalkan, 5) mengajukan
pertanyaan, 6) mengajukan hipotesis/kesimpulan sementara, 7) menggunakan
alat/bahan, 8) menerangkan konsep, 9) berkomunikasi, dan 10) merencanakan
percobaan. Penilaian yang dilakukan oleh guru mengacu pada penilaian ranah
kognitif (menggunakan tes maupun non tes) dan psikomotorik (penampilan siswa
dalam pratikum biologi/sistem rangka manusia). Keterampilan proses sains sangat
sesuai jika dinilai dengan menggunakan performance assessment karena performance
assessment lebih mencerminkan kemampuan siswa yang diperlihatkan langsung di
depan guru. Melalui penilaian ini, guru semakin berkesempatan untuk mengamati
unjuk kerja siswa dan proses penilaian menjadi semakin reliable, selain itu juga guru
dapat memperbaiki kualitas pembelajaran karena guru telah mengetahui secara detail
tentang kemampuan apa saja yang belum tercapai oleh siswa. Pesatnya
perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini menghasilkan banyaknya konsep yang

harus dipelajari anak didik melalui pembelajaran, sedangkan guru tidak mungkin lagi
mengajarkan banyak konsep kepada siswa. Salah satu alternatif yang dikembangkan
dalam pembelajaran yaitu pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses. 32
Pokok uji keterampilan proses dapat disusun dan dikembangkan secara
terencana untuk meningkatkan pembelajaran IPA. Pelaksanaannya dapat pada saat
pembelajaran atau berupa tes. Rencana pemberian tes dalam setahun dapat dipilih
menjadi beberapa tahap. Misalnya tahap I untuk keterampilan observasi-klasifikasimengajukan pertanyaan, tahap II untuk komunikasi-interpretasi-prediksi, tahap II
menerapkan konsep dan merencanakan penyelidikan, tahap IV untuk seluruh
keterampilan proses sains.33
Sund (dalam Suriaty, 1996) menyatakan bahwa Science is both a body of
knowledge and aprocesys, dilihat dari kalimat ini maka jelaslah bahwa yang
dimaksud sains (IPA) adalah kumpulan dari pengetahuan fakta, konsep, proses dan
lain. Sains dan pembelajaran sains tidak hanya sekedar pengetahuann yang bersifat
ilmiah saja, melainkan terdapat dimensi-dimensi ilmiah penting yang bagian sains.
Pertama, adalah muatan sains (content of science) yang berisi berbagai fakta, konsep,
hokum dan teori-teori. Dimensi inilah yang menjadi objek kajian ilmiah manusia.
Dimensi kedua sains adalah proses dalam melakukan aktifitas ilmiah dan
sikap ilmiah dari aktifitas sains. Proses dalam melakukan aktifitas-aktifitas yang
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terkait dengan sains biasa disebut dengan keterampilan proses sains (science process
skills). Keterampilan proses inilah yang digunakan setiap imuwan ketika mengerjakan
aktivitas-aktivitas sains. Karena sains adalah tentang mengajukan pertanyaan dan
mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, maka keterampilan ini
dapat juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menemukan persoalanpersoalan keseharian dan kita harus mencari jawabannya. Jadi, mengajarkan
keterampilan proses sains pada siswa sama artinya dengan mengajarkan keterampilan
yang nantinya akan mereka gunakan dala kehidupan keseharian mereka.
Dimensi ketiga dari sains merupakan dimensi yang terfokus pada
karakteristik sikap dan watak ilmiah. Dimensi yang meliputi keingintahuan seseorang
dan besarnya daya imajinasi seseorang, juga antusiasme yang tinggi untuk
mengajukan pertanyaan dan memecahkan permasalahan. Sikap lain juga harus
dimiliki seseorang ilmuan adalah sikap menghargai terhadap metode-metode dan
nilai-nilai di dalam sains.34 Metode-metode sains yang dimaksud disini meliputi
usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan menggunakan bukti-bukti, kemauan
untuk mengakui pentingnya mengecek ulang data yang diperoleh, dan memahami
bahwa pengetahuan ilmiah dan teori-teori berubah sepanjang waktu selama
informasi-informasi yang lebih banyak dan lebih baik diperoleh.35
Berdasarkan pandangan IPA sebagai proses, dalam pembelajaran IPA saat
ini digunakan keterampila proses. Pendekatan Keterampilan Proses Sains (KPS)

34
35

Muh. Tawil, Lilia Sari, Loc. Cit.,
Ibid., h. 8

dapat diartikan sebagai wawasan atau panutan pengembangan keterampilanketerampilan intelektual, social, dan fisik yang bersumber dari kemampuankemampaun mendasar yang pada prinsipnya ialah ada dalam diri siswa. Senada
dengan hal tersebut, Kurniati mengungkapkan bahwa pendekatan keterampilan proses
sains adalah pendekatan yang memberi kesempatan kepada siswa agar dapat
menemukan fakta, membangun konsep-konsep, melalui kegiatan dan atau
pengalaman-pengalaman seperti ilmuwan. Dari dua pengertian tersebut dapat
disimpulkan bahwa pendekatan keterampilan proses menekankan pada penumbuhan
dan pengembangan sejumlah keterampilan tertentu pada diri siswa sehingga mampu
memproses informasi untuk memperoleh fakta, konsep, maupun pengembanagn
konsep dan nilai.
Keterampilan proses adalah keterampilan yang diperoleh dari latihan
kemampuan mental, fisik dan social yang mendasar sebagai penggerak kemampuankemampuan yang lebih tinggi. Pengamatan dilakukan penggunaan indera-indera
anda. Anda mengamati dengan penglihatan, pendengaran, pengecapan, perabaan, dan
pembauan. 36
Pada batasan-batasan KPS tersebut, kita memperoleh suatu gambaran bahwa
KPS bukanlah tindakan instruksional yang berada diluar kemampuan siswa. KPS
justru dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki
oleh siswa.
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1) KPS memberikan kepada siswa pengertian yang tepat tentang hakikat ilmu
pengetahuan. Siswa dapat mengalami rangsangan ilmu pengetahuan dan
dapat lebih baik mengerti fakta dan konsep ilmu pengetahuan. Mengajar
dengan keterampilan proses berarti member kesempatan kepada siswa
bekerja dengan ilmu pengetahuan, tidak sekedar menceritakan atau
mendengarkan cerita tentang ilmu pengetahuan. Di sisi lain siswa merasa
bahagia sebab mereka aktif dan tidak menjadi pembelajar yang apsif.
2) Menggunakan KPS untuk mengajar ilmu pengetahuan, membuat siswa
belajar proses dan produk ilmu pengetahuan sekaligus.
Berdasarkan uraian diatas, maka dengan demikian unsur keterampilan proses,
ilmu pengetahuan, serta sikap dan niali yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran
menerapkan KPS, saling berinteraksi dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya.
Pengertian KPS seperti telah dikemukakan di atas, menunjukkan pada kita bahwa
penerapan KPS selalu menuntut adanya kleterlibatan fisik maupun mental-intelektual
siswa. Lebih dari pada itu, KPS tidak mungkin dilaksanakan dalam kegiatan
pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif (dahulu kita mengenal istilah
CBSA). KPS berjalan secara optimal apabila kadar keterlibatan aktifitas siswa
berlangsung dalam yang tinggi dan sebaliknya. Dengan kata lain, KPS berinteraksi
secara timbale balik dengan penerapan metode pembelajaran yang melibatkan siswa
secara aktif (CBSA).
b. Teori-teori Belajar yang mendukung KPS

KPS merupakan asimilasi dari berbagai keterampilan intelektual yang dapat
diterapkan pada proses pembelajaran. Piaget mengemukakan bahwa kemampuan
berpikir anak akan berkembang bila dikomunikasikan secra jelas dan cermat yang
dapat disajikan berupa grafik, diagram, table, gambar atau bahasan isyarat lainnya. 37
Brunner mengemukakan bahwa dalam pengajaran dengan KPS penemuan
anak akan menggunakan pikirannya untuk melakukan berbagai konsep atau prinsip.
Dalam proses penemuan anak melakukan operasi mental berupa pengukuran,
prediksi, pengamatan, inferensi, dan pengelompokkan. Operasi mental yang
menyangkut keterampilan intelektual tersebut dalam mengembangkann kemampuan
anak dalam membentuk pengetahuan, anak akan mengetahui lingkungan dengan
bekal konsep atau pengetahuan yang telah ada. Jika objek yang diamati dengan
konsep prior tadi, maka pengetahuan anak akan bertambah. Pada hakekatnya hasil
kegiatan pengamatan itu menyebabkan meningkatnya pengetahuan si anak. Oleh
sebab itu proses mental diatas digunakan sebagai dasar bagi pengembangan
keterampilan proses sains untuk menemukan konsep dan prinsip. Bruner menyatakan
jika seseorang individu belajar dan mengembangkan pikirannya, maka sebenarnya ia
telah menggunakan potensi intelektual untuk berpikir dan ia setuju bahwa melalui
sarana keterampilan-keterampilan proses sains anak akan dapat didorong secara
internal membentuk intelektual secara benar.
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Ausubel berpendapat jika anak belajar dengan perolehan informasi melalui
penemuan, maka belajar ini menjadi belajar yang bermakna. Hal ini termaksud
apabila informasi yang diperolehnya dapat berkaitan dengan konsep atau informasi
yang sudah ada padanya.
Dari tiga pakar di atas dapatlah ditarik kesimpulan yang menghubungkan
ketiganya dalam suatu bentuk dukungan terhadap penggunaan KPS yaitu adanya
kemampuan dan tahap intelektual seta pandangan belajar terhadap perkembangan
pengetahuan anak, maka cara belajar anak dengan mengembangkan berbagai aspek
discovery akan menyebabkan hasil belajar yang bermakna. Hal tersebut dapat terjadi
jika dikembangkan proses belajar mengajar dengan menerapkan pendekatan KPS.
c. Hal-hal yang mendasari Pembelajaran dengan menggunakan KPS
Penerapan KPS dalam kegiatan pembelajaran didasarkan pada hal-hal
berikut:38
1) Percepatan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi
2) Percepatan perubahan IPTEK ini, tidak memungkinkan bagi guru
bertindak sebagai satu-satunya orang yang menyalurkan semua fakta dan
teori-teori. Untuk mengatasi hal-hal ini perlu pengembangan keterampilan
memperoleh dan memproses semua fakta, konsep, dan prinsip pada diri
siswa.
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3) Pengalaman intelektual, emosional, dan fisik dibutuhkan agar didapatkan
hasil belajar yang optimal. Ini berarti kegiatan pembelajaran yang mampu
member kesempatan kepada siswa memperlihatkan unjuk kerja melalui
sejumlah keterampilan memproses semua fakta, konsep dan prisnsip
sangat dibutuhkan.
4) Penanaman sikap dan nilai sebagai pengabdi pencarian abadi kebenaran
ilmu
5) Hal ini menuntut adanya pengenalan terhadap tata cara pemprosesan dan
pemerolehan kebenaran ilmu yang bersifat kesementaraan. Hal ini
akanmengarahkan siswa pada kesadaran keterbatasan manusiawi dan
keunggulan manusiawi, apabila dibandingkan dengan keterbatasan dan
keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi.
d. Langkah-langkah Pelaksanaan KPS
Secara luas dan operasional langkah-langkah pelaksanaa KPS sebagai
berikut:39
1) Pembukaan
Tujuan pembukaan ini

untuk mengarahkan siswa

pada

pokok

permasalahan agar siswa siap, baik secara mental, emosional maupun
fisik.
Kegiatan ini antara lain berupa:
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a) Pengulasan langsung pengalaman yang pernah dialami siswa
ataupun guru
b) Pengulasan bahan pengajaran yang pernah dipelajari siswa,
menunjukkan gambar, slide, film, atau benda lain.
2) Proses Belajar Mengajar
Proses belajar mengajar hendaknya mengikutkan siswa secara aktif, guna
mengembangkan

kemajuan

siswa

antara

lain

keterampilan

mengobservasi, menginterpretasi, memprediksi, mengaplikasikan konsep,
mengklarifikasi, merencanakan, menggunakan alat, dan melaksanakan
penelitian serta mengkomunikasikan hasil penemuannya.
3) Pengamatan (observation)
Tujuan kegiatan ini unyuk melakukan pengamatan yang terarah tentang
gejala/fenomena sehingga mampu membedakan yang sesuai dan yang
tidak sesuai dengan permasalahan. Yang dimaksudkan observasi disini
adalah penggunaan indera (mata, telinga, penciuman, dan rangsangan)
secara optimal dalam rangka memperoleh informasi yang memadai.
Observasi adalah salah satu keterampilan proses sains yang medasar. Kita
mengamati benda-benda dan kejadian-kejadian menggunakan kelima
indera kita, dan dengan cara inilah kita belajar tentang dunia di sekitar
kita. Kemampuan untuk membuat pengamatan yang baik sangat
diperlukan untuk menumbuhkan keterampilan proses yang lain seperti

berkomunikasi, mengklarifikasi, mengukur, menarik kesimpilan dan
memprediksi.
Tingginya keterampilan dalam melakukan pengamatan merupakan aspek
yang sangat penting. Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa ketika
melakukan pengamatan siswa hendaklah jujur dan obyektif.
Pada melakukan pengamatan, para siswa, terutama anak yang lebih muda,
akan memerlukan bantuan untuk membuat pengamatan yang detail dan
perekaman/pencatatan data hasil pengamatan dengan akurat, di samping
juga menghasilkan perincian dari deskripsi yang telah dibuat. Satu alasan
bahwa pangamatan harus penuh dengan hal-hal yang detail adalah bahwa
dengan cara ini siswa dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang
konsep yang sedang dipelajari. Apakah siswa mengamati dengan kelima
inderanya atau dengan bantuan alat-alat, kita dapat memandu mereka
untuk membuat pengamatan yang lebih baik dan lebih detail. Kita dapat
melakukannya dengan mendengarkannya siswa mengemukakan hasil
pengamatan awalnya kemudian meminta mereka untuk merincinya.
Sebagai contoh, jika seorang siswa mendeskripsikan apa yang dapat dia
lihat, mereka mungkin akan mendeskripsikan warna sesuatu tersebut,
tetapi

tidak

bentuk

atau

ukurannya.

Seorang

siswa

mungkin

mendeskripsikan kerasnya suara tetapi tidak titik nada atau iramanya.
Kita dapat mendorong siswa untuk menambah informasi tentang sesuatu
yang diamati sehingga libih rinci, tidak peduli indera yang mereka

gunakan. Cara lain untuk mendorong siswa lebih rinci dalam melakukan
pengamatan, misalnya, jika sesuatu berubah, siswa harus terlibat dalam
perubahan tersebut, baik sebelum, ketika perubahan terjadi, dan setelah
perubahan terjadi untukmelakukan pengamatan. Kita memungkinkan,
siswa seharusnya dibesarkan hatinya untuk memberikan nama dari gejala
yang telah mereka amati, apapun nama yang diberikan olehnya.
Pada melaksanakan observasi di dalam kegiatan praktikum IPA, memerlukan
keterampila-keterampilan tertentu yang dapat dinilai oleh guru. Keterampilanketerampilan tersebut diantaranya:40
1). Hati-hati
Yang dimaksudkan dengan sikap hati-hati dalam melakukan pengamatan
dalam tulisan ini adalah merupakan suatu sikap yang bersifat ilmiah dalam
melakukan langkah-langkah kegiatan pada setiap percobaan IPA, seperti
misalnya

keterampilan

meletakkan

alat-alat

percobaan,

keterampilan

menggunakan alat dengan memperhatikan batas-batas ukur alat tersebut
sebelum digunakan, sehingga pada akhirnya alat yang digunakan tidak
mengalami kerusakan.
2). Tekun
Pengertian tekun dalam hal ini adalah sikap-sikap yang dinampakkan oleh
siswa dalam melakukan percobaan dengan bercirikan adanya tingkah laku
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siswa yang selalu mengulangi percobaan yang dilakukan sehingga
mendapatkan hasil percobaan yang memuaskan.
3). Teliti
Teliti di dalam melakukan pengamatan dalam kegiatan percobaan IPA
diartikan sebagai sikap yang dinampakkan oleh siswa dalam membaca skala
pada alat ukur, mencatat hasil pengamatan, dan menentukan nilai-nilai tiap
skala pada alat ukur yang digunakan pada setiap percobaan.
4). Mahir
Yang dimaksudkan dengan sikap mahir dalam melakukan pengamatan pada
kegiatan praktikum IPA adalah sikap yang lincah atau lancar yang
dinampakkan oleh siswa dalam melakukan praktek IPA pada setiap
percobaan, atau dengan kata lain sikap yang tidak kaku dalam menggunakan
alat-alat percobaan IPA.
5). Rapi
Dalam melakukan percobaan di laboratorium, tentu nya diperlukan
kebersihan, agar supaya siswa merasa segar dalam melakukan praktikum,
sehingga siswa dapat bertahan lama untuk mengulangi percobaan-percobaan
yang dilakukan. Sikap yang dilakukan siswa baik dalam mengatur alat-alat
percobaan, membersihkan alat percobaan sebelum digunakan atau sesudah
disebutkan sikap rapi.
6). Kerjasama

Pada umumnya kegiatan praktikum di laboratorium, siswa dibagi menjadi
beberapa kelompok dalam melaksanakan percobaan IPA, apalagi mengingat
keterbatasan alat-alat percobaan di laboratorium. Anggota dalam setiap
kelompok bekerja sama dalam melakukan praktikum, setiap kelompok dapat
saling membantu satu dengan yang lainnya. Sikap yang saling memberikan
ide inilah yang disebut kerjasama.
7). Kreatif
Yang dimaksudkan sikap kreatif dalam tulisan ini adalah sikap yang
ditampakkan oleh siswa dalam melakukan tindakan dalam kegiatan praktikum
IPA yang mampu melihat asosiasi antara hal-hal atau objek-objek yang
sebelumnya tidak ada atau tidak nampak hubungannya. Jadi dalam hal ini
siswa menunjukkan sikap ingin mengetahui sesuatu yang baru, artinya baru
bagi dirinya, oleh karena sebelumnya ia belum pernah membuat hal semacam
itu.
8). Jujur
Sikap jujur dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai suatu sikap yang
dinampakkan oleh siswa dalam melaporkan hasil percobaannya atau dari hasil
pengamatannya, baik dalam hal melaporkan hasil pengukuran, maupun dalam
melaporkan gambar objek yang diamati.
Dengan melakukan sikap-sikap seperti yang disebutkan di atas, maka akan
mampu terbentuk sikap ilmiah pada diri siswa. Yang akhirnya akan membentuk
mental siswa yang lebih baik.

Oleh karena IPA adalah ilmu yang lahir dan berkembang berdasarkan
observasi dan eksperimen, maka dengan demikian hasil belajar IPA dapat ditentukan
oleh keterampilan pengamatan.
e. Indikator KPS
Pada implementasi KPS dalam pembelajaran IPA ada beberapa indikator KPS
sebagai berikut:41
1) Mengamati/Observasi : menggunakan berbagai indera, mengumpulkan atau
menggunakan fakta yang relavan. Siswa mengamati bagian-bagian rangka
manusia dan macam-macam tulang pada patung tengkorak manusia seperti
bagian tempurung kepala: tulang dahi, tulang ubun2, bagian wajah : tulang
air Mata, tulang hidung. tulang di rusuk: tulang dada, kepala tulang dada,
badan tulang dada, tulang belikat, tulang rusuk. tulang leher, tulang
punggung, tulang pinggang. tulang di lengan: tulang lengan atas, tulang
pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jari-jari tangan. tulang di
pinggul: tulang usus, tulang kemaluan, tulang duduk. tulang anggota gerak
bawah: tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis,
tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari-jari kaki.
2) Mengelompokkan/Klasifikasi : mencatat setiap pengamatan secara terpisah,
mencari perbedaan, persamaan, mengontraksikan ciri-ciri, membandingkan,
mencari dasar pengelompokkan atau penggolongan. Siswa mengelompokan
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bagian-bagian rangka manusia dan macam-macam tulang pada patung
tengkorak manusia seperti bagian tempurung kepala, bagian wajah, tulang
di rusuk, tulang di lengan, tulang di pinggul, tulang anggota gerak bawah.
3) Menafsirkan/Interpretasi
menemukan

pola

: menghubung-hubungkan hasil pengamatan,

atau keteraturan dalam

suatu seri

pengamatan,

menyimpulkan. Siswa dapat menemukan dari hasil pengamatan mengenai
tentang bagian-bagian rangka manusia dan macam-macam tulang pada
patung tengkorak manusia seperti bagian tempurung kepala, bagian wajah,
tulang di rusuk, tulang di lengan, tulang di pinggul, tulang anggota gerak
bawah.
4) Meramalkan/Prediksi: menggunakan pola-pola atau keteraturan hasil
pengamatan, mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada keadaan yang
belum terjadi. Siswa mengemukan dan menyebutkan bagian-bagian rangka
manusia dan macam-macam tulang pada patung tengkorak manusia seperti
bagian tempurung kepala, bagian wajah, tulang di rusuk, tulang di lengan,
tulang di pinggul, tulang anggota gerak bawah.
5) Melakukan/Komunika: Mendiskripsikan atau menggambarkan data emperis
hasil percobaan/pengamatan dengan grafik/tabel/diagram atau mengubahnya
dalam bentuk salah satunya, menyusun dan menyampaikan laporan secara
sistematis dan jelas, menjelaskan hasil percobaan/penyelidikan, membaca
grafik atau tabel atau diagram, mendiskusikan hasil kegiatan suatu
masalah/peristiwa. Siswa mendiskripsikan dari hasil pengamatan mengenai

tentang bagian-bagian rangka manusia dan macam-macam tulang pada
patung tengkorak manusia seperti bagian tempurung kepala, bagian wajah,
tulang di rusuk, tulang di lengan, tulang di pinggul, tulang anggota gerak
bawah.
6) Mengajukan Pertanyaan: bertanya apa, bagaimana dan mengapa, bertanya
untuk meminta penjelasan, mengajukan pertanyaan yang berlatar belakang
hipotesis. Siswa mengajukan pertanyaan yang belum mereka pahami
mengenai tentang bagian-bagian rangka manusia dan macam-macam tulang
pada patung tengkorak manusia seperti bagian tempurung kepala, bagian
wajah, tulang di rusuk, tulang di lengan, tulang di pinggul, tulang anggota
gerak bawah.
7) Mengajukan Hipotesis: mengetahui bahwa ada lebih dari suatu kemungkinan
penjelasan dari suatu kejadian, menyadari bahwa satu penjelasan perlu diuji
kebenarannya dengan memperoleh bukti lebih banyak atau melakukan cara
pemecahan masalah. Siswa menyimpulkan sementara dari hasil pengamatan
mereka tentang bagian-bagian rangka manusia dan macam-macam tulang
pada patung tengkorak manusia seperti bagian tempurung kepala, bagian
wajah, tulang di rusuk, tulang di lengan, tulang di pinggul, tulang anggota
gerak bawah.
8) Merencanakan percobaan/penyeledikan: menentukan alat, bahan, atau
sumber yang akan digunakan menentukan variable atau faktor-faktor
penentu, menentukan apa yang akan diatur, diamati, dicatat, menentukan apa

yang akan dilaksanakan berupa langkah kerja. Siswa merencanakan
percobaan dalam mengumpulkan hasil pengamatan mereka tentang bagianbagian rangka manusia dan macam-macam tulang pada patung tengkorak
manusia seperti bagian tempurung kepala, bagian wajah, tulang di rusuk,
tulang di lengan, tulang di pinggul, tulang anggota gerak bawah.
9) Menggunakan Alat/Bahan/Sumber : memakai alat atau bahan dan sumber,
mengetahui alas an mengapa menggunakan alat/bahan/sumber. Siswa
menggunakan alat/bahan/sumber seperti patung tengkorak manusia, buku
maupun gambar kerangka manusia untuk memahami bagian-bagian rangka
manusia dan macam-macam tulang.
10) Menerangkan konsep: menggunakan konsep/prinsip yang telah dipelajari
dalam situasi baru, menggunakan konsep/prinsip pada pengalaman baru
untukmenjelaskan apa yang sedang terjadi. Siswa menerangkan konsep
yang telah mereka amati dan merencanakan percobaan mengenai tentang
bagian-bagian rangka manusia dan macam-macam tulang pada patung
tengkorak manusia seperti bagian tempurung kepala, bagian wajah, tulang
di rusuk, tulang di lengan, tulang di pinggul, tulang anggota gerak bawah.
11) Melaksanakan percobaan/penyelidikan

: penilaian proses dari hasil

belajar IPA menuntut teknik dan cara-cara penilaian yang lebih
komprehensif. Di samping aspek hasil belajar yang dinilai harus
menyeluruh yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, teknik
penilaian dan instrument penilaian seyogyanya lebih bervariasi. Hasil

belajar dapat dibedakan menjadi pengetahuan (knowledge), penalaran
(reasoning), keterampilan (skill), hasil karya (product), dan afektif
(affective). Siswa melaksanakan percobaan/penyelidikan yang mereka
amati untuk dapat dipahami tentang bagian-bagian rangka manusia dan
macam-macam tulang pada patung tengkorak manusia seperti bagian
tempurung kepala, bagian wajah, tulang di rusuk, tulang di lengan, tulang
di pinggul, tulang anggota gerak bawah.
B. Sistem Rangka Manusia
1. Pengertian Sistem Rangka Manusia
Sistem rangka adalah sistem yang memiliki fungsi untuk menyimpan bahan
mineral, tempat pembentukan sel darah, tempat melekatnya otot rangka, melindungi
tubuh yang lunak dan menunjang tubuh.42 Terdiri dari tengkorak, tulang rusuk, tulang
belakang, rangka penopang tulang bahu, rangka penopang tulang pinggul, tulang
angota badan atas dan bawah. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan untuk
melakukan fungsi tertentu di dalam tubuh sedangkan sistem tubuh adalah gabungan
dari organ-organ tubuh yang menjalankan fungsi tertentuSecara garis besar,
rangka(skeleton) manusia dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka
apendikuler.43
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a. Rangka Aksial : Rangka aksial terdiri dari tulang belakang, tulang
tengkorak dan tulang rusuk. Lebih mendalam mengenai tulang-tulang
dalam sistem rangka.
b. Rangka Apendikuler : Rangka Apendikuler terdiri atas pinggul, bahu,
telapak tangan, tulang-tulang lengan, tungkai, dan telapak kaki. Secara
umum, rangka Apendikuler menyusuun alat gerak, yaitu tangan dan kaki
yang dibedakan atas rangka bagian atas dan rangka bagian bawah. Tulang
rangka Apendikuler bagian atas dan bawah terdiri atas beberapa jumlah
tulang.
2. Fungsi Rangka Tubuh Manusia
Kerangka manusia tersusun dari tulang-tulang, baik tulang yang panjang
maupun tulang pendek. Fungsi kerangka bagi manusia diantaranya adalah : 44
a. Untuk memberikan bentuk keseluruhan bagi tubuh
b. Menjaga agar organ tubuh tetap berada di tempatnya
c. Melindungi organ-organ tubuh seperti otak, jantung, dan paru-paru
d. Untuk bergerak ketika dikehendaki otot
e. Menghasilkan sel darah di dalam sumsum tulang.
3. Pengertian Tulang
Menurut bahan pembentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi tulang rawan
(Kartilago) dan tulang keras (tulang/osteon). Tulang rawan bersifat lentur, tersusun
atas sel-sel tulang rawan (Kondrosit) yang mensekresikan matriks (Kondrin) berupa
44
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hialin atau kolagen. Rawan pada anak berasal dari mesenkim dengan kandungan
kondrosit lebih banyak dari kondrin. Sebaliknya, pada orang dewasa kondrin lebih
banyak dan rawan ini berasal dari selaput tulang rawan (Perikondrium) yang banyak
mengandung Kondroblas (pembentuk kondrosit). Rawan pada dewasa antara lain
terdapat pada cincin batang tenggorokan dan daun telinga. Pembentukan tulang keras
berawal dari kartilago (berasal dari mesenkim). Kartilago memiliki rongga yang akan
terisi oleh Ostoeblas (sel-sel pembentuk tulang).
Tulang-tulang pada manusia membentuk rangka yang berfungsi untuk
memberikan bentuk tubuh, melindungi alat tubuh yang vital, menahan dan
menegakkan tubuh, tempat pelekatan otot, tempat menyimpan zat kapur, dan tempat
pembentukan darah. Kelainan dan gangguan pada tulang dapat menggangu proses
gerakan yang normal. Kelaianan dan gangguan ini dapat terjadi karena kekurangan
vitamin D, penyakit (arthiritis), kecelakaan, atau karena kebiasaan yang salah dalam
waktu yang lama.45
Osteoblas membentuk osteosit (sel-sel tulang). Setiap satuan sel-sel tulang
akan melingkari pembuluh darah dan serabut saraf membentuk sistem haveres.
Matriks akan mengeluarkan kapur dan fosfor yang menyebabkan tulang menjadi
keras. Proses pengerasan tulang disebut penulangan atau Osifikasi. Jenis osifikasi
adalah desmal dan kondral. Kondral meliputi perikondral dan enkondral.46
4. Jenis-Jenis Tulang
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Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tulang disebut sebagai alat gerak pasif
yang digerakkan oleh otot. Akan tetapi, tulang tetap mempunyai peranan penting
karena gerak tidak akan terajadi tanpa tulang. Ada dua macam tulang berdasarkan
jaringan penyusunnya dan sifat fisisknya yaitu :47
a. Tulang Rawan : Tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan, ruang
antar sel tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat
kapur, bersifat lentur.Tulang rawan banyak terdapat pada tulang anak
kecil dan pada orang dewasa banyak terdapat pada ujung tulang rusuk,
laring, trakea, bronkus, hidung, telinga, antara ruas-ruas tulang belakang.
Mengapa bila anak-anak mengalami patah tulang, cepat menyambung
kembali? Hal ini dikarenakan pada anak-anak masih banyak memiliki
tulang rawan, sehingga bila patah mudah menyambung kembali. Proses
perubahan tulang rawan menjadi tulang keras, disebut osifikasi.
b. Tulang Keras : Tulang keras dibentuk oleh sel pembentuk tulang
(osteoblas)ruang antar sel tulang keras banyak mengandung zat kapur,
sedikit zat perekat, bersifat keras. Zat kapur tersebut dalam bentuk
kalsium karbonat ( CaCO3 ) dan kalsium fosfat ( Ca( PO4 )2) yang
diperoleh atau dibawa oleh darah. Dalam tulang keras terdapat saluran
havers yang didalamnya terdapat pembuluh darah yang berfungsi
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mengatur kehidupan sel tulang. Tulang keras berfungsi untuk menyusun
sistem rangka.48
Contoh tulang keras:
a. tulang paha
b. tulang lengan
c. tulang betis
d. tulang selangka
Menurut bentuknya tulang terbagi 3 macam, yaitu:49
a. Tulang pipa : Tulang pipa berbentuk tabung dan pada umumnya
berongga. Diujung tulang pipa terjadi perluasan yang berfungsu untuk
berhubungan dengan tulang lain. Contoh tulang betis, tulang kering,
tulang hasta, dan tulang pengumpil. Tulang pipa terbagi menjadi tiga
bagian yaitu bagian tengah disebut diaifis, bagian ujung disebut epifisis,
dan antara apifisis dan diafisis disebut cakra epifisis. Pada anak-anak,
cakra epifisis berupa kartilago yang mengandung osteoblas, dan pada
orang dewasa yang sudah bertambah tinggi lagi, cakra epifisis sudah
menulang. Osteoblas menempati rongga yang disebut sumsum tulang.
Bentuknya bulat, panjangdan tengahnya berongga Contohnya : tulang
paha, tulang lengan atas, tulang jari tangan Berfungsi sebagai tempat
pembentukan sel darah merah
48
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b. Tulang pipih : Tulang pipih tersususn atas dua lempengan tulang kompak
dan tulang spons yang didalamnya terdapat tulang sumsum. Kebanyakan
tulang pipih menyusun dinding rongga, sehingga sering rongga berfungsi
sebagai pelindung atau untuk memperkuat. Contoh tulang rusuk, tulang
ikat, dan tulang tengkorak. Bentuknya pipih (gepeng) Contohnya: tulang
belikat, tulang dada, tulang rusuk Berfungsi sebagai tempat pembentukan
sel darah merah dan sel darah putih.
c. Tulang pendek : Tulang pendek berbentuk kubus dan hanya ditemukan
pada pangkal kaki, pangkal lengan, dan ruas-ruas tulang belakang.
Bentuknya pendek dan bulat Contohnya: ruas ruas tulang belakang,
tulang pergelangan tangan tulang pergelangan kaki Berfungsi sebagai
tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih
Nama-nama tulang pada tubuh:50
a) Cranium (tengkorak)
b) Mandibula (tulang rahang)
c) Clavicula (tulang selangka)
d) Scapula (tulang belikat)
e) Sternum (tulang dada)
f) Rib (tulang rusuk)
g) Humerus (tulang pangkal lengan)
h) Vertebra (tulang punggung)
50
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i) Radius (tulang lengan)
j) Ulna (tulang hasta)
k) Carpal (tulang pergelangan tangan)
l) Metacarpal (tulang telapak tangan)
m) Phalanges (ruas jari tangan dan jari kaki)
n) Pelvis (tulang panggul)
o) Femur (tulang paha)
p) Patella (tulang lutut)
q) Tibia (tulang kering)
r) Fibula (tulang betis)
s) Tarsal (tulang pergelangan kaki)
t) Metatarsal (tulang telapak kaki)

5. Fungsi-Fungsi Tulang
Tulang-tulang pada manusia selain menyusun rangka, juga mempunyai fungsi
lain, yaitu:51
a. Memberi bentuk tubuh
b. Melindungi alat tubuh yang vital
51
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c. Menahan dan menegakkan tubuh
d. Tempat perlekatan otot
e. Tempat menyimpan mineral
f. Tempat pembenukan sel darah
g. Tempat menyimpan energi, yaitu simpana lemak yang ada disumsum
kuning
Tulang dalam tubuh berhubungan secara erat atau tidak erat. Hubungan antar
tulang disebut artikulasi. Untuk dapat bergerak diperlikan struktur yang khusus
(sendi) yang terdapat pada artikulasi. Terbentuknya sendi dapat dimulai dari kartilago
didaerah sendi. Mula-mula kartilago lalu kedua ujungnya akan diliputi jaring ikat.
Kemudian kedua ujung kartilago membentuk sel-sel tulang, keduanya diselaputi
sendi (membran sinovial) yang liat dan menghasilkan minyak pelumas tulang yang
disebut minyak sinovial.
Didalam system rangka manusia terdapat tiga jenis hubungan antar tulang,
yaitu :52
a. Sinartrosis : Sinartrosis adalah hubungan antartulang yang tidak memilki
celah sendi. Hubungan antartulang ini dihubungkan dengan erat oleh
jaringan serabut sehingga sama sekali tidak bisa digerakkan. Ada dua tipe
utama sinatrosis, yaitu suture dan sinkandrosis. Suture adalah hubungan
antar tulang yang dihubungkan dengan jaringan ikat serabut padat.
Contohnya pada tengkorak. Sinkondrosis adalah hubungan antartulang
52
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yang dihubungkan oleh kartilago hialin. Contohnya hubungan antara
apifisis dan diafisis pada tulang dewasa.
b. Amfiartrosis : Amfiartrosis adalah sendi yang dihubungkan oleh kartilago
sehingga memungkinkan untuk sedikit gerakan. Amfiartrosis dibagi
menjadi dua, yaitu simfisis dan sindesmosis. Pada simfisis, sendi
dihubungkan oleh kartilago serabut yang pipih, contohnya pada sendi
intervertebral dan simfisis pubik. Pada sindesmosis, sendi dihubungkan
oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Contohnya sendi antartulang betis
dan tulang kering.
c. Diartrosis : Diartrosis adalah hubungan antar tulang yang kedua ujungnya
tidak dihubungkan oleh jaringan sehingga tulang dapat digerakkan.
Diartrosis disebut juga hubungan sinovial yang dicirikan oleh
keleluasaannya dalam bergerak dan fleksibel. Sendi ada yang dapat
bergerak satu arah dan ada pula yang bergerak kebeberapa arah.
Diartrosis dicirikan memiliki permukaan sendi dibalut oleh selaput atau
kapsul jaringan ikat fibrous. Bagian dalam kapsul dibatasi oleh membran
jaringan ikat yang disebut membran sinovial yang menghasilkan cairan
pelumas untuk mengurangi gesekan. Kapsul fibrous ada yang diperkuat
oleh ligamen dan ada yang tidak. Didalam kapsul biasa terdapat bantalan
kartilago serabut.

Ciri-Ciri diartosis adalah sebagai berikut :53
a) Permukaan sendi dibalut oleh selaput atau kapsul jaringan ikat fibrous
b) Bagian dalam dalam kapsul dibatasi oleh membrane jaringan ikat yang
disebutmembrane sinovial yang menghasilkan cairan sinovial untuk
mengurangi kesekan.
c) Kapsul fibrousnya ada yang diperkuat oleh ligament dan ada yang tidak
d) Didalam kapsul biasanya terdapat bantalan kartilago serabut.
Hubungan antartulang yang bersifat diartrosis contohnya adalah sebagai
berikut :54
a. Sendi Peluru : Kedua ujung tulang berbentuk lekuk dan bongkol. Bentuk
ini memungkinkan gerakan yang lebih bebas dan dapat berporos tiga,
misalnya sendi pada gelang bahu dan gelang panggul.
b. Sendi Engsel : Kedua ujung tulang berbentuk engsel dan berporos satu,
misalnya pada siku, lutut, mata kaki, dan ruas antar jari.
c. Sendi Putar : Ujung yang satu dapat mengitari ujung tulang yang lain.
Bentuk seperti ini memungkinkan untuk gerak rotasi dengan satu poros,
misalnya antara tulang hasta dan tulsng pengumpil., dan antara tulang
atlas dengan tulsng tengkorak.
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d. Sendi Ovoid : Sendi in memungkinkan gerakan dua dengan gerak kiri dan
kanan, dan muka belakang. Ujung tulang yang satu berbentuk elip.
Misalnya antara tulang pengumpil dan tulang pergelangan tangan.
e. Sendi Pelana atau Sela : Kedua ujung tulang membentuk sendi yang
berbentuk pelana dan berporos dua, tetapi dapat bergerak lebih bebas,
seperti orang naik kuda. Misalnya sendi antara tulang telapak tangan dan
tulang pergelangan tangan pada ibu jari.
f. Sendi Luncur: Kedua ujung tulang agak rata sehingga menimbulkan
gerakan menggeser dan tidak berporos. Contohnya sendi antartulang
pergelangan tangan, antartulang pergelangan kaki, antartulang selangka,
dan tulang belikat.

C. Kajian Hasil Penelitian yang Relavan
1. Vera Widyaningsih (2013) dengan judul : Pengembangan Rubrik Penilaian
Portofolio Proses Sains Siswa Pada Materi Ekosistem Di SMP. Hasil penelitian
adalah Nilai portofolio yang dihasilkan bersifat ajeg artinya rubrik yang
digunakan baik. Guru dan siswa memberikan tanggapan sangat baik terhadap
penilaian portofolio proses sains dengan masing-masing persentase 64% dan
88,64%. 3) Rubrik penilaian portofolio proses sains siswa materi ekosistem
yang dikembangkan sangat layak digunakan untuk menilai materi ekosistem.

2. Maylinda Uti Maharani (2013) dengan judul : Pengembangan Petunjuk
Pratikum IPA Terpadu Tema Fotosintesis Berbasis Learning Cycle Untuk
Siswa SMP. Hasil penelitian adalah petunjuk pratikum IPA terpadu tema
fotesintesis berbasis Learning Cycle untuk siswa SMP layak untuk diterapkan
dalam pembelajaran dengan nilai N gain klasikal 0,64 (sedang) dan 87,87%
siswa tergolong kreteria “aktif” dan “sangat aktif”.
D. Kerangka Berpikir
Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dibuat kerangka berpikir yang
didiskripsikan sebagai berikut : pada penilaian dalam materi sistem rangka manusia
yang digunakan oleh pendidik belum optimal, karena pendidik belum mengetahui
prinsip-prinsip

dasar

penilaian

(penilaian

proses

dan

hasil,

berkala

dan

berkesinambungan, adil, implikasi sosial belajar), pendidik juga belum mengetahui
pekerjaan/hasil karya peserta didik yang belum terpantau dengan baik, pendidik
masih banyak kelemahan dalam pelaksanaan penilaian, pendidik harus mengetahui
dalam penilaian performance/kinerja mengacu pada prinsip-prinsip dasar penilaian,
oleh karena itu pendidik perlu menerapkan rubrik performance assessment proses
sains peserta didik pada materi sistem

rangka manusia, kemudian pendidik

melakukan pengembangan rubrik penilaian performance/kinerja proses sains peserta
didik pada materi sistem rangka manusia yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar
penilaian, pendidik membuat draft rubrik penilaian performance/kinerja proses sains
siswa materi sistem rangka manusia, setelah pendidik/peneliti membuat draft rubrik
penilaian performance/kinerja harus diuji validasi pakar dengan berbagai sumber

yaitu dosen yang memiliki kompetensi, setelah itu draft rubrik penilaian
performance/kinerja proses sains siswa materi sistem

rangka manusia di revisi

apabila memiliki kekurangan atau belum valid, kemudian rubrik penilaian
performance/kinerja diuji coba terlebih dahulu kepada peserta didik, jika rubrik
penilaian performance/kinerja sudah diuji coba dan hasilnya mencapai ketuntasan
dalam pelaksanaannya, Rubrik penilaian performance/kinerja proses sains siswa
materi ekosistem yang sudah teruji sudah siap untuk diterapkan pada materi yang
lain.

BAB III
METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

A. Model Penelitian dan Pengembangan
Penelitian menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research and
Development), Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan
untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. 55
Tujuan utama metode penelitian pengembangan ini digunakan untuk menghasilkan
produk tertentu dan mengetahui kelayakan produk yang dikembangkan. 56
Pada penelitian ini dikembangkan rubrik performance assessment berbasis
KPS pada pratikum sistem rangka manusia. Subyek uji coba dalam penelitian ini
adalah 33 peserta didik kelas XI. Pengembangan rubrik performance assessment
berbasis KPS dilaksanakan di SMA Surya Dharma Bandar Lampung pada pratikum
pokok bahasan “sistem rangka manusia” semester ganjil. Pelaksanaan penelitian ini
dilakukan pada bulan Desember tahun ajaran 2016/2017.
B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan
Prosedur penelitian pengembangan berpedoman dari design penelitian
pengembangan bahan instruksional oleh Borg and Gall. Produk yang dihasilkan
berupa rubrik performance assessment pratikum sistem rangka manusia yang dapat
dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan pratikum sekolah.
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Borg and Gall mengemukakan langkah-langkah dalam penelitian dan
pengembangan meliputi: 1) Potensi dan Masalah, 2) Pengumpulan Data, 3) Desain
rubrik performance assessment, 4) Validasi rubrik performance assessment, 5) Revisi
rubrik performance assessment, 6) Uji Coba Awal rubrik performance assessment, 7)
Revisi rubrik performance assessment, 8) Uji Coba Pemakaian rubrik performance
assessment, 9) Revisi rubrik performance assessment, 10) Produk Final.57
Adapun langkah-langkah penelitian dan pengembangan rubrik performance
assessment berbasis KPS materi sistem rangka manusia:
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Potensi dan masalah

Pengumpulan data

Revisi rubrik rubrik

performance
assessment
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Desain rubrik
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Validasi rubrik performance

assessment berbasis KPS materi
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Uji coba rubrik performance
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materi sistem rangka
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Revisi rubrik performance assessment

berbasis KPS materi sistem rangka
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Gambar 2 Langkah-langkah penelitian pengembangan rubrik performance assessment
berbasis KPS pada pratikum sistem rangka manusia
Penelitian Research and Development (R&D) meliputi tiga tahap, yaitu tahap
research, development dan research again. Penelitian yang bersifat analisis
kebutuhan digunakan untuk dapat menghasilkan produk tertentu. Analisis kebutuhan
ini adalah tahap research. Pada tahap development, yaitu membuat produk yang ingin
dikembangkan. Sedangkan untuk menguji keefektifan produktersebut supaya dapat
digunakan oleh sasaran penelitian, maka diperlukan penelitian (research again) untuk
menguji keefektivan produk tersebut.
Prosedur R&D dalam penelitian ini mengacu pada tahap R&D Sugiyono
(2008) dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Potensi dan Masalah
Penilaian yang selama ini digunakan di SMA Surya Dharma Bandar Lampung
adalah menggunakan paper and pencil test. Disamping itu, guru Biologi juga pernah
menggunakan rubrik performance assessment tetapi tidak digunakan secara
berkelanjutan. Penilaian rubrik performance assessment yang dilakukan oleh guru
tersebut hanya menilai jawaban pertanyaan dari kegiatan praktikum yang dilakukan
siswa. Padahal dalam proses pembelajaran, sikap dan kegiatan-kegiatan siswa
terutama

kegiatan

praktikum

perlu

didokumentasikan

untuk

mengetahui

perkembangan dan kemajuan belajar siswa. Oleh karena itu diperlukan suatu rubrik,
yaitu rubrik performance assessment sebagai bukti belajar siswa.
2. Pengumpulan Data
Mengumpulkan data tentang penggunaan performance assessment dan cara
penilaian terhadap performance assessment yang berupa rubrik. Mencatat semua
masukan dan kekurangan pada rubrik yang selama ini sudah digunakan untuk
dijadikan bahan kajian dalam pengembangan rubrik performance assessment proses
sains supaya menjadi lebih baik.

3. Desain Rubrik Performance Assessment Berbasis KPS Pada Pratikum Materi
Sistem Rangka Manusia
Membuat produk berupa rubrik performance assessment berbasis KPS pada
pratikum materi sistem rangka manusia yang berisi lembar rubrik kegiatan praktikum
materi sistem rangka manusia. Spesifikasi produk dalam penelitian meliputi

background cover berwarna putih, terdapat judul rubrik performance assessment dan
materi sistem rangka manusia, identitas siswa, dan nama sekolah. Berisi daftar isi,
identitas pemilik rubrik performance assessment, lembar penilaian tugas rubrik
performance assessment dan rubrik kegiatan praktikum materi sistem rangka
manusia.
Pada tahap ini juga disusun instrumen penelitian, yaitu silabus, lembar
validasi kelayakan produk oleh pakar, angket tanggapan siswa dan guru, serta
wawancara siswa dan guru.
4. Validasi Rubrik Performance Assessment Berbasis KPS Pada Pratikum Materi
Sistem Rangka Manusia
Validasi rubrik performance assessment berbasis KPS pada pratikum materi
sistem rangka manusia kepada 4 orang dosen Biologi (Aulia Novitasari, M. Pd ),
Fatimatuzzahra, M. Sc),( Nurhaida Widiani,M.Bioteh ) dan 1 orang guru Biologi
(Nurjannah, S.Pd) di SMA Surya Dharma.

5. Revisi Rubrik Performance Assessment Berbasis KPS pada Pratikum Materi
Sistem Rangka Manusia
Revisi rubrik performance assessment berbasis KPS pada pratikum materi
sistem rangka manusia dilakukan berdasarkan masukan dari pakar. Beberapa revisi
tersebut adalah penambahan kisi-kisi rubrik performance assessment dan bukti
belajar pada indikator kisi-kisi rubrik performance assessment keterampilan proses
sains, menambahkan lembar kegiatan siswa, kesimpulan sementara, rancangan, dan

bahan diskusi pada rubrik performance assessment berbasis KPS sub pokok bahasan
sistem rangka manusia .
6. Uji Coba Rubrik Performance Assessment Bebasis KPS Pada Pratikum Sistem
Rangka Manusia
Uji coba dilakukan di kelas XI SMA Surya Dharma dengan jumlah 33 siswa.
Uji coba dilakukan dengan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Hasil dari kegiatan
pembelajarannya dibuat laporan untuk dinilai menggunakan rubrik performance
assessment berbasis KPS pada pratikum materi sistem rangka manusia yang telah
dikembangkan.
7. Revisi Rubrik Performance Assessment Berbasis KPS pada Pratikum Materi
Sistem Rangka Manusia
Revisi rubrik performance assessment berbasis KPS pada pratikum materi
sistem rangka manusia dilakukan berdasarkan keterlaksanaan di lapangan dan saran
dari guru. Beberapa revisi yang dilakukan, yaitu menyebutkan macam-macam
kerangka manusia dari rubrik untuk tampilan bagian-bagian rangka aksial, bagianbagian rangka apendikular dan kemampuan dalam menyebutkan jenis-jenis tulang
dan fungsi tulang..
C. Jenis Data
Dalam pelaksanaan penelitian (R&D), peneliti menggunakan dua jenis data
yang dikumpulkan yaitu:

1. Data Kuantitatif
Yaitu data yang diperoleh dengan mengolah perumusan angka pada tahap
pengembangan. Data Kuantitatif ini dapat diperoleh dari skor angket rubrik
penilaian dari validator.
2. Data Kualitatif
Yaitu data yang berupa pendiskripsian dalam bentuk informasi kalimat
yang diperoleh pada validasi produk. Data kualitatif ini berupa tanggapan dan
sasaran yang diberikan oleh validator.
D. Instrumen Pengumpulan Data
Instrument

pengumpulan

data

dalam

penelitian

ini

adalah dengan

menggunakan angket rubrik, observasi dan wawancara.
1. Angket Rubrik
Rubrik performance assessment berbasis KPS pada pratikum materi sistem
rangka manusia diambil menggunakan lembar validasi rubrik performance
assessment berbasis KPS pada pratikum materi sistem rangka manusia berupa rating
scale, yang terdiri dari 3 indikator penilaian. Nilai kinerja dikumpulkan dengan teknik
penugasan berupa lembar observasi
2. Observasi
Observasi merupakan suatu aktivitas yang meliputi kegiatan pemusatan
perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi
dilakukan secara non-sistematis dan tidak menggunakan instrument pengamatan.
3. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk Tanya jawab dengan
tatap muka yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. 58
Wawancara dilakukan secara struktur dengan menggunakan angket.
E. Teknik Pengumpulan Data
1. Kelayakan rubrik performance assessment berbasis KPS pada pratikum materi

sistem rangka manusia berupa rating scale, yang terdiri dari 3 indikator
penilaian.
2. Nilai rubrik performance assessment dikumpulkan dengan teknik penugasan

berupa lembar observasi.
3. Tanggapan siswa terhadap rubrik performance assessment berbasis KPS pada

pratikum materi sistem rangka manusia dikumpulkan dengan teknik penugasan
menggunakan instrumen angket bentuk skala likert, terdiri dari 8 pertanyaan
yang dilakukan pada saat selesai melakukan uji coba pemakaian.
4. Tanggapan guru terhadap rubrik performance assessment berbasis KPS pada

pratikum materi sistem rangka manusia dikumpulkan dengan teknik penugasan
menggunakan instrumen angket bentuk skala likert, terdiri dari 15 pernyataan
yang dilakukan pada saat selesai melakukan uji coba pemakaian.
5. Wawancara siswa terhadap rubrik performance assessment berbasis KPS pada

pratikum materi sistem rangka manusia dikumpulkan dengan teknik penugasan
menggunakan lembar wawancara, terdiri dari 4 pertanyaan yang dilakukan pada
saat selesai melakukan uji coba pemakaian.
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6. Wawancara guru terhadap rubrik performance assessment berbasis KPS pada

pratikum materi sistem rangka manusia dikumpulkan dengan teknik penugasan
menggunakan lembar wawancara, terdiri dari 7 pertanyaan yang dilakukan pada
saat selesai melakukan uji coba pemakaian.
F. Teknik Analisis Data
1. Validitas Petunjuk Nomor
Data tanggapan siswa dan guru terhadap rubrik performance assessment
berbasis KPS materi sistem rangka manusia dianalisis dengan teknik deskriptif
persentase. Pada penelitian angket yang digunakan merupakan angket berbentuk
skala likert dengan 5 alternatif jawaban yaitu Sangat Baik (skor 5), Baik (skor 4),
Cukup Baik (skor 3), Kurang Baik (skor 2) dan Tidak Baik (skor 1).
Data tanggapan siswa dianalisis dengan rumus berikut:59
Keterangan:
% = skor yang diharapkan
n = jumlah skor yang diperoleh
N = jumlah skor maksimum
Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan
Kriteria
kriteria
deskriptif
persentase
yang
dikelompokkan menjadi 4 kategori (tabel
kriteria deskriptif persentase) Interval
25% - 43%
Kurang
44% - 62%
Sedang
63% - 81%
Baik
82% - 100%
Sangat Baik
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2. Kelayakan Rubrik
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian meliputi: Data
kelayakan rubrik performance assessment berbasis KPS dianalisis dengan teknik
deskriptif persentase. Perhitungan dilakukan dengan menghitung skor yang dicapai
dari seluruh aspek yang dinilai kemudian menghitungnya dengan rumus sebagai
berikut:60
Keterangan :
N = Persentase aspek
K = Skor yang dicapai
Nk = Skor maksimal
Hasil perhitungan dimasukkan dalam tabel persentase sesuai dengan kriteria
penerapan menggunakan rumus sebagai berikut:
Persentase Aspek = Skor yang dicapai X 100%
Skor maksimal
Berdasarkan rumus di atas, maka kriteria yang diterapkan untuk kuisioner
adalah sebagai berikut:
a. Sangat layak = 84% - 100%
b. Layak = 67% - 83%
c. Cukup layak = 50% - 66%
d. Tidak layak = 33% - 49%

60
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Potensi dan Masalah
Potensi dan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
1) Pada rubrik performance assessment yang telah dibuat oleh peneliti
mendapatkan bantuan dana dari sekolah SMA Suryaa dharma, untuk
menyelesaikan tugas skripsi yang berbeda dengan rubrik performance
assessment yang sudah ada.
2) Penilaian performance assessment yang peneliti buat adalah penilaian siswa
yang bersumber pada pengalaman belajarnya dan menggunakan dua
komponen assesmen kinerja yaitu task (tugas-tugas) dan rubrik. Pemberian
tugas (task) untuk menilai terhadap penampilan atau unjuk kerja siswa, serta
pedoman penilaian berbentuk rubrik penilaian skala (rating scale) yang
dijadikan sebagai acuan penilai dalam menilai tugas yang dikerjakan oleh
siswa. Keterampilan proses sains sangat sesuai jika dinilai dengan
menggunakan performance assessment karena performance assessment lebih
mencerminkan kemampuan siswa yang diperlihatkan langsung di depan guru.
Melalui penilaian ini, guru semakin berkesempatan untuk mengamati unjuk
kerja siswa dan proses penilaian menjadi semakin reliable, selain itu juga guru
dapat memperbaiki kualitas pembelajaran karena guru telah mengetahui

secara detail tentang kemampuan apa saja yang belum tercapai karena rubrik
performance assessment yang dipakai sebelumnya penilaian yang dilakukan
masih mengacu pada penilaian tugas akhir yang diperoleh siswa untuk ranah
psikomotorik dan belum mengembangkan penilaian performance assessment
siswa yang bersumber pada pengalaman belajarnya, oleh karena itu.
3) Rubrik performance assessment yang peneliti buat ini sudah di validasi oleh
tim ahli yaitu 4 orang dosen Biologi (Aulia Novitasari, M.Pd ), Fatimatuzzahra,
M.Sc), (Nurhaida Widiani, M.Bioteh), (Untung Nopriansyah, M.Pd), sebelumnya

rubrik performance assessment yang di pakai belum di validasi oleh tim ahli
pada bidangnya sehingga rubrik tersebut perlu dikembangkan lebih baik lagi.
Assesment pada dasarnya memiliki kriteria yang disebut rubrik. Berdasarkan
produk awal rubrik performance assessment didapat kekurangan-kekurangan yang
perlu dikembangkan, di antaranya yaitu sebagai berikut:
a. Dari segi kelayakan isi kekurangan yang perlu dikembangkan yaitu:
1) Rubrik performance assessment merupakan teknik penilaian yang dapat
mendorong siswa pada pencapaian hasil yang lebih baik dan lebih sempurna,
siswa dapat belajar dengan baik dan tanpa merasa tertekan.
2) Sekolah dapat melakukan sosialisasi untuk penggunaan rubrik penilaian
portofolio proses sains siswa materi ekosistem dalam rangka perbaikan proses
penilaian, sehingga prestasi dan potensi siswa dapat terakomodasi

3) Dapat memberikan konfirmasi atas teori tentang konsep-konsep penilaian
portofolio sehingga praktik pendidikan memiliki konsep yang mantap untuk
melaksanakannya di dalam pembelajaran
4) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi
perkembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam bidang yang berkaitan
dengan pembelajaran dan evaluasi pendidikan.
5) Kalimat “bukti belajar” pada kolom indikator kisi-kisi rubrik assessment
performance berbasis KPS siswa materi sistem rangka manusia. Contohnya
siswa menunjukkan bukti laporan dan catatan bahwa siswa melakukan
pengamatan, pengelompokkan, menaksirkan, dan percobaan tentang bagianbagian kerangka manusia dan macam-macam tulang.
6) Kegiatan siswa belum mengarah ke proses sains yang terdapat pada indikator
kisi-kisi rubrik. Contohnya yaitu: siswa hanya mampu mengamati bagianbagian kerangka manusia pada patung tengkorak akan tetapi siswa belum
mampu menyebutkan bagian-bagian kerangka manusia yang terdapat pada
patung tengkorak seperti bagian tempurung kepala sampai tulang tulang
anggota gerak bawah.
7) Menyebutkan tujuan tetapi tidak sesuai dengan SK dan KD. Contohnya yaitu:
siswa dapat memahami, mendiskripsikan, mengetahui dan menyebutkan
bagian-bagian kerangka manusia

8) Judul kegiatan sesuai dengan materi yang dipraktekkan tetapi ditulis dengan
huruf kecil semua. Contohnya yaitu: siswa dalam penulisan lembar kegiatan
siswa masih seperti ini bagian-bagian kerangka manusia.
9) Rubrik performance assessment berbasis KPS siswa materi sistem rangka
manusia awalnya tidak terdapat kisi-kisi rubrik proses sains.
b. Dari segi kelayakan bahasa kekurangan yang perlu dikembangkan yaitu:
1) Bahasa yang digunakan bukan bahasa ilmiah atau nama-nama latian dalam
pembelajaran biologi yang terdapat pada materi. Contohnya yaitu:tulang dahi
(frontal), tulang lengan atas (humerus), dan tulang paha (femur)
2) Struktur dalam kalimat tidak efektif dan huruf pada daftar isi tidak sesuai
dengan penulisan EYD. Contohnya yaitu: rubrik performance assement
kegiatan pengamatan bagian-bagian kerangka manusia.
3) Terlalu boros dalam penggunaan kata-kata yang terdapat pada materi sistem
rangka manusia. Contohnya yaitu: dalam menggunakan kata bagian-bagian
dan macam-macam kemudian pada kata gambar dan patung tengkorak.
c. Dari segi kelayakan penyajian kekurangan yang perlu dikembangkan yaitu:
1) Tidak terdapat penilaian tugas performance assessment pada KPS. Contohnya
yaitu: guru memberikan nilai pada setiap jenis kegiatan performance
assessment siswa sesuai dengan kemapuan dalam mengamati bagian-bagian
kerangka manusia dan macam-macam tulang.
2) Tidak terdapat lembar kegiatan siswa untuk memberikan panduan siswa
dalam melakukan praktikum. Contohnya yaitu: guru harus memberikan alat

dan bahan kepada siswa untuk mengamati pada tengkorak agar siswa tersebut
dapat memahami dan mengetahui bagian-bagian kerangka manusia.
3) Tidak terdapat kesimpulan sementara, rancangan, dan bahan diskusi rubrik
pada kegiatan percobaan. Contohnya yaitu: siswa membuat laporan hasil
sementara tetapi hanya memuat judul, tujuan dan hasil pengamatan saja.
2. Pengumpulan Data
Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data atau informasi mengenai
rubrik performance assessment yang digunakan guru biologi dalam proses
pembelajaran. Data yang diperoleh kemudian diolah dan digunakan untuk
mengembangkan rubrik performance assessment agar terlihat lebih menarik minat
belajar siswa pada proses pembelajaran.
Berdasarkan

data

yang

diperoleh,

penulis

akan

menggembangkan

kekurangan-kekurangan dari produk awal dengan rencana penelitian sebagai berikut:
a. Perencanaan dari segi kelayakan isi:
1) Memperlihatkan dan menunjukkan “bukti belajar” pada kolom indikator
kisi-kisi rubrik assessment performance berbasis KPS siswa materi sistem
rangka manusia. Contohnya siswa menunjukkan bukti laporan dan catatan
bahwa siswa melakukan pengamatan, pengelompokkan, menaksirkan, dan
percobaan tentang bagian-bagian kerangka manusia dan macam-macam
tulang.
2) Memperlihatkan kemapuan siswa dalam kegiatan siswa yang belum
mengarah ke proses sains yang terdapat pada indikator kisi-kisi rubrik.

Contohnya yaitu: siswa hanya mampu mengamati bagian-bagian kerangka
manusia pada patung tengkorak akan tetapi siswa belum mampu
menyebutkan bagian-bagian kerangka manusia yang terdapat pada patung
tengkorak seperti bagian tempurung kepala sampai tulang tulang anggota
gerak bawah.
3) Dapat menyebutkan tujuan yang sesuai dengan SK dan KD. Contohnya
yaitu: siswa

dapat

memahami,

mendiskripsikan,

mengetahuia

dan

menyebutkan bagian-bagian kerangka manusia
4) Menunjukkan judul kegiatan sesuai dengan materi yang dipraktekkan setelah
ditulis dengan huruf kapital.
5) Menunjukkan rubrik performance assessment berbasis KPS siswa materi
sistem rangka manusia yang terdapat pada kisi-kisi rubrik proses sains.
b. Perencanaan dari segi kelayakan bahasa:
1) Bahasa yang digunakan harus menggunakan bahasa ilmiah atau nama-nama
latian dalam pembelajaran biologi yang terdapat pada materi. Contohnya
yaitu:tulang dahi (frontal), tulang lengan atas (humerus), dan tulang paha
(femur)
2) Harus melengkapi struktur dalam kalimat efektif dan huruf pada daftar isi
harus sesuai dengan penulisan EYD.
3) Tidak terdapat pemborosan dalam penggunaan kata-kata yang terdapat pada
materi sistem rangka manusia.

c. Perencanaan dari segi kelayakan penyajian:
1) Terdapat penilaian tugas performance assessment pada KPS. Contohnya
yaitu: guru memberikan nilai pada setiap jenis kegiatan performance
assessment siswa sesuai dengan kemapuan dalam mengamati bagian-bagian
kerangka manusia dan macam-macam tulang.
2) Terdapat lembar kegiatan siswa untuk memberikan panduan siswa dalam
melakukan praktikum. Contohnya yaitu: guru harus memberikan alat dan
bahan kepada siswa untuk mengamati pada tengkorak agar siswa tersebut
dapat memahami dan mengetahui bagian-bagian kerangka manusia.
3) Terdapt kesimpulan sementara, rancangan, dan bahan diskusi rubrik pada
kegiatan percobaan. Contohnya yaitu: siswa membuat laporan hasil
sementara tetapi hanya memuat judul, tujuan dan hasil pengamatan saja.
3. Desain Produk Rubrik
Rubrik asesmen KPS bermuatan pendidikan karakter. Naskah dalam rubrik
ditulis dengan menggunakan 1,5, jenis kertas menggunakan kuarto, font kurang dari
12pt, jenis huruf times new roman, Algerian, warna yang di gunakan dominan hitam.
Adapun produk awal yang dikembangkan sebagai berikut:

SK dan KD

Kriteria Rubrik Penilain KPS,

Lembar Penilaian KPS

Rubrik Penilain KPS

Kreteria Validasi Rubrik
Gambar 2 : Desain Produk Rubrik Performance Assesment Berbasis KPS
Berdasarkan produk awal yang sudah ada dan data yang didapat, penulis
mengembangkan kekurangan-kekurangan dari produk awal dengan desain produk
sebagai berikut:

a. Desain dari segi kelayakan isi
1) Bukti belajar pada kolom indikator kisi-kisi rubrik assessment
performance.
2) Memperlihatkan kemampuan siswa dalam kegiatan siswa yang mengarah
ke proses sains
3) Tujuan sesuai dengan SK dan KD
4) Judul kegiatan sesuai dengan materi yang dipraktekkan
5) Terdapat kisi-kisi rubrik proses sains
b. Desain dari segi kelayakan bahasa:
1) Memperbaiki dan menggunakan bahasa ilmiah atau nama-nama latin
dalam pembelajaran biologi.
2) Memperbaiki struktur dalam kalimat menjadi efektif dan huruf harus
sesuai dengan penulisan EYD.
3) Memperbaiki dalam penggunaan kata-kata sehingga tidak terdapat
pemborosan kata-kata
c. Desain dari segi kelayakan penyajian
1) Mendesain dan membuat penilaian tugas performance assessment pada
KPS.
2) Mendesain dan membuat lembar kegiatan siswa untuk memberikan
panduan siswa dalam melakukan praktikum.
3) Mendesain dan membuat kesimpulan sementara, rancangan, dan bahan
diskusi rubrik pada kegiatan percobaan.

4. Validasi Rubrik
a. Ahli kelayakan isi
Ahli materi menyatakan bahwa materi dalam produk awal setelah
dikembangkan cukup layak, namun perlu diperbaiki pada bagian-bagain
berikut:
1) Tujuan pembelajaran dan pratikum harus diperbaiki sehingga sesuai
dengan SK dan KD
2) Kisi-kisi rubrik performance assessment harus ada dalam mengacu dalam
penyusunan instrument.
3) Kalimat “bukti belajar” pada kolom indikator kisi-kisi rubrik performance
assessment yang perlu diperbaiki.
4) Lebih memperhatikan lagi kemampuan siswa dalam kegiatan siswa yang
mengarah ke proses sains
5) Judul kegiatan sesuai dengan materi yang dipraktekkan harus diperbaiki
lagi sehingga dapat menarik minat belajar siswa
b. Ahli Bahasa
1) Struktur dalam kalimat dan huruf harus diperbaiki lagi sehingga lebih
efektif dan sesuai dengan penulisan EYD.
2) Penggunaan kata-kata harus lebih tepat dan tidak boros.
3) Bahasa yang digunakan dalam pemilihan diksi dan tanda baca yang
digunakan.

c. Ahli kelayakan penyajian
Ahli kelayakan penyajian menyatakan bahwa media dalam produk awal hasil
pengembanagan sudah layak dan menarik, namun perlu diperbaiki pada bagianbagian berikut:
1) Lembar kegiatan siswa harus lebih lengkap lagi untuk memberikan
panduan siswa dalam melakukan praktikum.
2) Penilaian tugas performance assessment pada KPS yang sesuai dengan
pengamatan dan kegiatan siswa.
3) kesimpulan sementara, rancangan, dan bahan diskusi rubrik pada kegiatan
percobaan harus diperbaiki lagi.
5. Revisi Validasi Rubrik
a. Ahli kelayakan isi
Menurut ahli materi pada produk akhir setelah revisi sudah sangat layak untuk
digunakan dalam pembelajaran karena:
1) Kesesuain rubrik dengan SK dan KD
2) Struktur rubrik berdasarkan SK dan KD
3) Kegiatan siswa yang diamati mengarah ke proses sains
b. Ahli kebahasaan
Menurut ahli bahasa, produk akhir setelah revisi sudah sangat layak untuk
diterapkan dalam pembelajaran karena
1) Penulisan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia (EYD)
2) Penggunaan bahasa efektif dan komunikatif

3) Pengguanaan diksi telah diperbaiki dan tanda baca yang digunakan juga
terlah diperbaiki.
4) Bahasa mudah dimengerti
C. Ahli kelayakan penyajian
Menurut ahli kelayakan penyajian, kelayakan penyajian yang dikembangkan
setelah revisi sudah layak untuk diterapkan dalam pembelajaran, karena:
1) Tujuan yang ingin dicapai jelas
2) Mempermudah dalam melakukan penilaian
3) Fleksibel bila digunakan oleh guru lain
6. Uji Coba Produk Rubrik
a. Guru Biologi
Menurut guru biologi rubrik performance assessment berbasis KPS yang
telah dikembangkan sangat layak untuk digunakan dalam pembelajaran
dengan tanpa ada revisi dan saran perbaikan mengenai rubrik. Selain
pengisian angket, peneliti juga melakukan wawancara pada guru biologi
tersebut untuk mengetahui pendapat guru.
b. Siswa
Berdsasarkan hasil lembar tanggapan siswa yang berjumlah 33 siswa kelas
XI SMA Surya Dharma Bandar Lampung menyatakan bahwa rubrik
performance assessment yang dikembangkan sangat layak untuk
digunakan sebagai pratikum sistem kerangka manusia.
7. Revisi Produk Hasil Uji Coba

Berdasarkan hasil uji coba dari penilaian kelayakan produk menurut guru
biologi atau praktisi pendidikan materi dalam rubrik performance assessment sudah
memenuhi kriteria kelayakan produk rubrik dan penulis telah merevisi produk dari
setiap komponen dari ketiga aspek.
Berdasarkan uji coba secara luas yaitu uji coba kepada siswa SMA sebanyak
33 siswa didapatkan hasil 89,49% dengan kriteria sanggat layak tanpa revisi. Dengan
demikian rubrik performance assessment yang dikembangkan sangat layak
digunakan dalam pembeajaran berbasis KPS siswa pada pratikum system kerangka
manusia.
B. Pembahasan
Pada penelitian dan pengembangan ini telah menghasilkan sebuah produk
berupa rubrik performance assessment yang berbasis pada KPS pada pratikum system
kerangka manusia. dalam mengembangkan produk penulis melalui 7 tahapan yang
diambil dari model penelitian dan pengembangan menurut sugiyono yang diadaptasi
dari Borg dan Gall. Adapun tujuh tahapan tersebut sebagai berikut:
1. Potensi dan Masalah
Pada tahapan ini penulis menemukan potensi dan masalah yang ditemukan
pada rubrik performance assessment yang berbasis pada KPS pada pratikum system
kerangka manusia dari segi kelayakan isi, kebahasaan dan kelayakan penyajian.
Potensi dan masalah pada rubrik performance assessment yang berbasis pada KPS
pada pratikum sistem kerangka manusia tersebut sebagai berikut:

a. Kekurangan dari segi kelayakan isi:
1) Kalimat “bukti belajar” pada kolom indikator kisi-kisi rubrik assessment
performance berbasis KPS siswa materi sistem rangka manusia. Contohnya
siswa menunjukkan bukti laporan dan catatan bahwa siswa melakukan
pengamatan, pengelompokkan, menaksirkan, dan percobaan tentang bagianbagian kerangka manusia dan macam-macam tulang.
2) Kegiatan siswa belum mengarah ke proses sains yang terdapat pada
indikator kisi-kisi rubrik. Contohnya yaitu: siswa hanya mampu mengamati
bagian-bagian kerangka manusia pada patung tengkorak akan tetapi siswa
belum mampu menyebutkan bagian-bagian kerangka manusia yang terdapat
pada patung tengkorak seperti bagian tempurung kepala sampai tulang
tulang anggota gerak bawah.
3) Menyebutkan tujuan tetapi tidak sesuai dengan SK dan KD. Contohnya
yaitu: siswa

dapat

memahami,

mendiskripsikan,

mengetahuia

dan

menyebutkan bagian-bagian kerangka manusia
4) Judul kegiatan sesuai dengan materi yang dipraktekkan tetapi ditulis dengan
huruf kecil semua. Contohnya yaitu: siswa dalam penulisan lembar kegiatan
siswa masih seperti ini bagian-bagian kerangka manusia.
5) Rubrik performance assessment berbasis KPS siswa materi sistem rangka
manusia awalnya tidak terdapat kisi-kisi rubrik proses sains.
b. Dari segi kelayakan bahasa kekurangan yang perlu dikembangkan yaitu:

1) Tidak menggunakan istilah-istilah secara benar pada materi yang disajikan.
Contohnya yaitu: tulang dahi (frontal), tulang lengan atas (humerus), dan
tulang paha (femur).
2) Struktur dalam kalimat tidak efektif dan huruf pada daftar isi tidak sesuai
dengan penulisan EYD. Contohnya yaitu: rubrik performance assement
kegiatan pengamatan bagian-bagian kerangka manusia.
3) Tidak tepat pada penulisan ejaan dan istilah. Contohnya yaitu: dalam
menggunakan kata bagian-bagian dan macam-macam kemudian pada kata
gambar dan patung tengkorak.
4) Terlalu boros dalam penggunaan kata-kata yang terdapat pada materi sistem
rangka manusia. Contohnya yaitu: dalam menggunakan kata bagian-bagian
dan macam-macam kemudian pada kata gambar dan patung tengkorak.
c. Dari segi kelayakan penyajian kekurangan yang perlu dikembangkan yaitu:
1) Tidak terdapat penilaian tugas performance assessment berbasis KPS.
Contohnya yaitu: guru memberikan nilai pada setiap jenis kegiatan
performance assessment siswa sesuai dengan kemapuan dalam mengamati
bagian-bagian kerangka manusia dan macam-macam tulang.
2) Tidak terdapat lembar kegiatan siswa untuk memberikan panduan siswa
dalam melakukan praktikum. Contohnya yaitu: guru harus memberikan alat
dan bahan kepada siswa untuk mengamati pada tengkorak agar siswa
tersebut dapat memahami dan mengetahui bagian-bagian kerangka manusia.

3) Tidak terdapt kesimpulan sementara, rancangan, dan bahan diskusi rubrik
pada kegiatan percobaan. Contohnya yaitu: siswa membuat laporan hasil
sementara tetapi hanya memuat judul, tujuan dan hasil pengamatan saja.
2. Pengumpulan Data
Setelah ditemukan potensi dan masalah, penulis mengumpulkan data
mengenai rubrik performance assessment yang digunakan oleh guru biologi dalam
proses pembelajaran selama ini, data yang telah diperoleh kemudian diolah dan
digunakan untuk mengembangkan rubrik performance assessment berbasis KPS
siswa pada pratikum sistem kerangka manusia agar terlihat lebih menarik minat
belajar siswa pada proses pembelajaran. Pengembangan rubrik performance
assessment berbasis KPS siswa pratikum sistem kerangka manusia dilakukan
berdasarkan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam rubrik performance
assessment yang meliputi tiga segi yaitu: segi kelayakan isi, kebahasaan, kelayakan
penyajian dengan perencanaan dan pengembangan berikut:
a. Perencanaan dari segi kelayakan isi:
1) Memperlihatkan dan menunjukkan “bukti belajar” pada kolom indikator
kisi-kisi rubrik assessment performance berbasis KPS siswa materi sistem
rangka manusia. Contohnya siswa menunjukkan bukti laporan dan catatan
bahwa siswa melakukan pengamatan, pengelompokkan, menaksirkan, dan
percobaan tentang bagian-bagian kerangka manusia dan macam-macam
tulang.

2) Memperlihatkan kemapuan siswa dalam kegiatan siswa yang belum
mengarah ke proses sains yang terdapat pada indikator kisi-kisi rubrik.
Contohnya yaitu: siswa hanya mampu mengamati bagian-bagian kerangka
manusia pada patung tengkorak akan tetapi siswa belum mampu
menyebutkan bagian-bagian kerangka manusia yang terdapat pada patung
tengkorak seperti bagian tempurung kepala sampai tulang tulang anggota
gerak bawah.
3) Dapat menyebutkan tujuan yang sesuai dengan SK dan KD. Contohnya
yaitu: siswa

dapat

memahami,

mendiskripsikan,

mengetahuia

dan

menyebutkan bagian-bagian kerangka manusia
4) Menunjukkan judul kegiatan sesuai dengan materi yang dipraktekkan setelah
ditulis dengan huruf kapital.
5) Menunjukkan rubrik performance assessment berbasis KPS siswa materi
sistem rangka manusia yang terdapat pada kisi-kisi rubrik proses sains.
b. Perencanaan dari segi kelayakan bahasa:
1) Menggunakan istilah-istilah secara benar pada materi yang disajikan.
Contohnya yaitu:tulang dahi (frontal), tulang lengan atas (humerus), dan
tulang paha (femur)
2) Harus melengkapi struktur dalam kalimat efektif dan huruf pada daftar isi
harus sesuai dengan penulisan EYD.
3) Menggunakn ketepatan ejaan dan istilah dan tidak terdapat pemborosan
dalam penulisan yang terdapat pada materi sistem rangka manusia.

c. Perencanaan dari segi kelayakan penyajian:
1) Terdapat penilaian tugas performance assessment berbasis KPS. Contohnya
yaitu: guru memberikan nilai pada setiap jenis kegiatan performance
assessment siswa sesuai dengan kemapuan dalam mengamati bagian-bagian
kerangka manusia dan macam-macam tulang.
2) Terdapat lembar kegiatan siswa untuk memberikan panduan siswa dalam
melakukan praktikum. Contohnya yaitu: guru harus memberikan alat dan
bahan kepada siswa untuk mengamati pada tengkorak agar siswa tersebut
dapat memahami dan mengetahui bagian-bagian kerangka manusia.
3) Terdapt kesimpulan sementara, rancangan, dan bahan diskusi rubrik pada
kegiatan percobaan. Contohnya yaitu: siswa membuat laporan hasil
sementara tetapi hanya memuat judul, tujuan dan hasil pengamatan saja.
3. Desain Produk
Setelah penulis melakukan pengumpulan data, penulis membuat desain
produk berdasarkan kekurangan-kekurangan dari produk awal, sebagai berikut:
a. Desain dari segi kelayakan isi
1) Bukti belajar pada kolom indikator kisi-kisi rubrik assessment performance
2) Memperlihatkan kemampuan siswa dalam kegiatan siswa yang mengarah
ke proses sains.
3) Tujuan sesuai dengan SK dan KD.
4) Judul kegiatan sesuai dengan materi yang dipraktekkan.
5) Terdapat kisi-kisi rubrik proses sains

Adapun hasil pengembangan pada produk awal dari segi kelayakan isi
ditunjukkan pada tabel dibawah ini:
Tabel 1
Pengembangan Pada Produk Awal Segi Kelayakan Isi
No
1

2

3

4

5

Produk Awal

Setelah Direvisi/Hasil
Tujuan
Pengembangan
Tidak terdapat kisi-kisi Terdapat
kisi-kisi
rubrik Sebagai acuan dalam
rubrik
performamce performamce assessment
penyusunan instrumen
assessment berbasis KPS
Tidak
terdapat
bukti Terdapat bukti belajar pada indikator Untuk
menunjukkan
belajar pada indikator kisi- kisi-kisi
rubrik
performamce bahwa
siswa
telah
kisi rubrik performamce assessment berbasis KPS
melakukan proses sains
assessment berbasis KPS
selama praktikum
Tidak
judul
kegiatan Terdapat judul kegiatan sesuai Untuk
memberikan
sesuai dengan materi yang dengan materi yang dipraktekkan
panduan siswa dalam
dipraktekkan
melakukan praktikum
Ada tujuan tetapi tidak Tujuan sesuai dengan SK dan KD
Untuk
menunjukkan
sesuai dengan SK dan KD
bahwa produk rubrik
performance assessment
mengacu pada SK dan
KD
Tidak terdapat kisi-kisi Terdapat kisi-kisi rubrik proses sains Untuk
menunjukkan
rubrik proses sains
bahwa
siswa
telah
melakukan proses sains
selama praktikum
b. Desain dari segi kelayakan bahasa:
1) Memperbaiki dan menggunakan bahasa ilmiah atau nama-nama latin dalam
pembelajaran biologi.
2) Memperbaiki struktur dalam kalimat menjadi efektif dan huruf harus sesuai
dengan penulisan EYD.
3) Menggunakn ketepatan ejaan dan istilah dan tidak terdapat pemborosan
dalam penulisan yang terdapat pada materi sistem rangka manusia

Tabel 2
Pengembangan Pada Produk Awal Segi Kebahasaan
No
1

2

3

Produk Awal

Setelah Direvisi/Hasil
Tujuan
Pengembangan
Tidak menggunakan Menggunakan bahasa ilmiah atau Bahasa dan perintah
bahasa ilmiah atau nama-nama latin dalam pembelajaran rubrik
performance
nama-nama
latin biologi
assessment
mudah
dalam pembelajaran
dipahami
biologi
Tidak menggunakan Menggunakan ketepatan ejaan dan Untuk
penggunaan
ketepatan ejaan dan istilah dan tidak terdapat pemborosan bahasa yang lebih efektif
istilah
dan
tidak dalam penulisan yang terdapat pada dan komunikatif yang
terdapat pemborosan materi sistem rangka manusia
sesuai dengan kaidah
dalam penulisan yang
bahasa Indonesia.
terdapat pada materi
sistem rangka manusia
Tidak menggunakan Tidak menggunakan ketepatan ejaan Untuk dapat memahami
ketepatan ejaan dan dan istilah serta pemborosan kata- bahasa dengan mudah
istilah serta terdapat kata dan menggunakan bahasa ilmiah yang sesuai
dengan
pemborosan
kaidah EYD
c. Desain dari segi kelayakan penyajian
1) Mendesain dan membuat penilaian tugas performance assessment berbasis
KPS.
2) Mendesain dan membuat lembar kegiatan siswa untuk memberikan panduan
siswa dalam melakukan praktikum.
3) Mendesain dan membuat kesimpulan sementara, rancangan, dan bahan
diskusi rubrik pada kegiatan percobaan.

Tabel 3
Pengembangan Pada Produk Awal Segi Kelayakan Penyajian
No
1

2

3

Produk Awal

Setelah Direvisi/Hasil
Pengembangan
Tidak terdapat lembar Terdapat lembar kegiatan siswa
kegiatan siswa

Tujuan

Untuk
memberikan
panduan siswa dalam
melakukan praktikum
Terdapat hipotesis, rancangan dan Memperlihatkan
bahan diskusi pada rubrik kegiatan kemampuan
siswa
percobaan
dalam
melakukan
suatu kinerja tertentu

Tidak
terdapat
hipotesis, rancangan
dan bahan diskusi
pada rubrik kegiatan
percobaan
Tidak
terdapat Terdapat
penilaian
tugas Untuk
memberikan
penilaian
tugas performance assessment berbasis penilaian
kinerja
performance
KPS
siswa yang mengarah
assessment berbasis
pada
aspek
KPS
psikomotorik siswa.
4. Validasi Produk
Setelah membuat desain atau melakukan pengembangan produk, tahap

selanjutnya penulis melakukan validasi produk yang akan divalidasi oleh tiga tim ahli
yaitu ahli kelayakan isi, kebahasaan, dan kelayakan penyajian. Tujuan dari validasi
ini adalah untuk mengetahui tanggapan para ahli terhadap produk yang telah
dikembangkan penulis. Berikut ini tanggapan dri tim ahli terhadap produk yang telah
dikembangkan:
a. Tanggpan Ahli Kelayakan Isi
Produk

awal

rubrik

performance

assessment

berbasis

KPS

yang

dikembangkan dari segi kelayakan isi adalah memperjelas dan memperbaiki tujuan
pembelajaran dan pratikum sehingga sesuai dengan SK dan KD, kisi-kisi rubrik
performance assessment harus ada dalam mengacu dalam penyusunan instrument,

dan kalimat “bukti belajar” pada kolom indikator kisi-kisi rubrik performance
assessment yang perlu diperbaiki. Produk awal yang telah dikembangkan
memperoleh tanggapan dengan persentase 66,6% dari kedua ahli kelayakan isi
dengan kriteria cukup layak. Hasil tersebut merupakan tanggapan pada produk
sebelum direvisi. Adapun saran perbaikan dari kedua ahli kelayakan isi yaitu:
1) Tujuan pembelajaran dan pratikum harus diperbaiki sehingga sesuai
dengan SK dan KD.
2) Kisi-kisi rubrik performance assessment harus ada dalam mengacu dalam
penyusunan instrument.
3) Kalimat “bukti belajar” pada kolom indikator kisi-kisi rubrik performance
assessment yang perlu diperbaiki.
Adapun penilaian dari kedua ahli kelayakan isi pada produk awal setelah
dikembangkan terangkum dalam tabel berikut:
Tabel 4
Hasil Penilaian Produk Awal Segi Kelayakan Isi

NO

1

ASPEK YANG DIAMATI

Jumlah

Skor

%

Kriteria

10

15

66,6%

Cukup
Layak

1. Kelayakan isi/Kurikulum
1.1. Kesesuaian rubrik dengan SK dan KD
1.2. Kesesuaian rubrik dengan indikator proses
sains (Biologi)
1.3. Kegiatan siswa yang diamati mengarah ke

proses sains
Berdasarkan tabel diatas hasil penilaian ahli kelayakan isi pada produk awal
setelah dilakukan pengembangan pada tiap aspek komponen isi diperoleh skor 10 dari
skor maksimal 15 dan persantase 66,6% dengan kreteria cukup layak untuk
digunakan.
b. Tanggapan Ahli Bahasa
Produk

awal

rubrik

performance

assessment

berbasis

KPS

yang

dikembangkan dari segi kebahasaan adalah struktur dalam kalimat dan huruf harus
diperbaiki lagi sehingga lebih efektif dan sesuai dengan penulisan EYD, penggunaan
kata-kata harus lebih tepat dan tidak boros, dan bahasa yang digunakan dalam
pemilihan diksi dan tanda baca yang digunakan. Produk awal yang telah
dikembangkan memperoleh tanggapan dengan persentase 66,6% dari kedua ahli
kelayakan isi dengan kriteria cukup layak. Hasil tersebut merupakan tanggapan pada
produk sebelum direvisi. Adapun saran perbaikan dari kedua ahli kelayakan isi yaitu:
1) Struktur dalam kalimat dan huruf harus diperbaiki lagi sehingga lebih
efektif dan sesuai dengan penulisan EYD.
2) Penggunaan kata-kata harus lebih tepat dan tidak boros.
3) Bahasa yang digunakan dalam pemilihan diksi dan tanda baca yang
digunakan.
Adapun penilaian dari kedua ahli kebahasaan pada produk awal setelah
dikembangkan terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 5
Hasil Penilaian Produk Awal Segi Kebahasaan

NO

2

ASPEK YANG DIAMATI

Kebahasaan

Jumlah

Skor

%

Kriteria

31

45

68,8%

Layak

2.1. Kemudahan memahami bahasa yang di
gunakan
2.2. Ketepatan penulisan ejaan dan istilah
2.3. Penulisan sesuai dengan kaidah bahasa
Indonesia
2.4. Ketepatan penulisan tanda baca
2.5. Penggunaan bahasa efektif dan komunikatif
2.6. Penggunaan bahasa umum sesuai EYD
2.7. Materi yang disajikan menggunakan kalimat
secara benar
2.8. Materi yang disajikan menggunakan istilahistilah secara benar
2.9. Bahasa mudah dimengerti
Berdasarkan tabel diatas hasil penilaian ahli kebahasaan pada produk awal
setelah dilakukan pengembangan pada tiap aspek komponen isi diperoleh skor 31 dari
skor maksimal 45 dan persantase 68,8% dengan kreteria layak untuk digunakan.
c. Tanggapan Ahli kelayakan penyajian

Produk

awal

rubrik

performance

assessment

berbasis

KPS

yang

dikembangkan dari segi kelayakan penyajian adalah memperjelas lembar kegiatan
siswa harus lebih lengkap lagi untuk memberikan panduan siswa dalam melakukan
praktikum, penilaian tugas performance assessment berbasis KPS yang sesuai dengan
pengamatan dan kegiatan siswa, dan kesimpulan sementara, rancangan, dan bahan
diskusi rubrik pada kegiatan percobaan harus diperbaiki lagi. Produk awal yang telah
dikembangkan memperoleh tanggapan dengan persentase 66,6% dari kedua ahli
kelayakan isi dengan kriteria cukup layak. Hasil tersebut merupakan tanggapan pada
produk sebelum direvisi. Adapun saran perbaikan dari kedua ahli kelayakan isi yaitu:
1) Lembar kegiatan siswa harus lebih lengkap lagi untuk memberikan
panduan siswa dalam melakukan praktikum.
2) Penilaian tugas performance assessment berbasis KPS yang sesuai
dengan pengamatan dan kegiatan siswa.
3) Kesimpulan sementara, rancangan, dan bahan diskusi rubrik pada
kegiatan percobaan harus diperbaiki lagi.
Adapun penilaian dari kedua ahli kelayakan penyajian materi pada produk
awal setelah dikembangkan terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 6
Hasil Penilaian Produk Awal Segi Kelayakan Penyajian Materi

NO

3

ASPEK YANG DIAMATI

3. Penyajian Materi

Jumlah

Skor

%

Kriteria

29

45

64,4%

Cukup
Layak

3.1. Tujuan yang ingin dicapai jelas
3.2. Materi mempunyai konsep yang benar dan tepat
3.3. Penggunaan istilah yang tepat dan benar
3.4. Mempermudah dalam melakukan penilaian
3.5. Materi terorganisasi dengan baik
3.6. Penggunaan informasi baru
3.7. Fleksibel bila digunakan oleh guru lain
3.8. Materi dapat menarik minat belajar siswa
3.9. Materi dapat meningkatkan indikator berfikir kreatif
Berdasarkan tabel diatas hasil penilaian ahli kelayakan penyajian materi pada
produk awal setelah dilakukan pengembangan pada tiap aspek komponen isi
diperoleh skor 29 dari skor maksimal 45 dan persantase 64,4% dengan kreteria cukup
layak untuk digunakan.
5. Revisi Validasi Produk
Setelah melakukan validasi, tahap selanjutnya penulis melakukan revisi
validasi produk yang akan divalidasi oleh tiga tim ahli yaitu ahli kelayakan isi,
kebahasaan, dan kelayakan penyajian. Berdasarkan hasil validasi dari ketiga tim ahli

penulis melakukan perbaikan desain produk agar lebih layak untuk digunakan dalam
pembelajaran. Adapun revisi validasi produk dari tiga ahli sebagai berikut:
a. Revisi dari segi kelayakan isi
Menurut ahli materi pada produk akhir setelah revisi sudah sangat layak untuk
digunakan dalam pembelajaran karena:
1) Kesesuain rubrik dengan SK dan KD
2) Kesesuain rubrik dengan indikator proses sains (biologi)
3) Kegiatan siswa yang diamati mengarah ke proses sains.
Adapun hasil pengembangan rubrik performance assessment berbasis KPS
dari segi kelayakan isi ditunjukkan pada tabel dibawah ini
Tabel 7
Pengembangan Pada Produk Awal Segi Kelayakan Isi
No
1

2

3

4

5

Produk Awal
Tidak terdapat kisi-kisi
rubrik
performamce
assessment berbasis KPS
Tidak terdapat bukti
belajar pada indikator
kisi-kisi
rubrik
performamce assessment
berbasis KPS
Tidak judul kegiatan
sesuai dengan materi
yang dipraktekkan
Ada tujuan tetapi tidak
sesuai dengan SK dan
KD

Setelah Direvisi/Hasil Pengembangan
Tujuan
Terdapat kisi-kisi rubrik performamce Sebagai acuan dalam
assessment
penyusunan instrumen
Terdapat bukti belajar pada indikator Untuk
menunjukkan
kisi-kisi rubrik performamce assessment bahwa siswa telah
berbasis KPS
melakukan proses sains
selama praktikum

Terdapat judul kegiatan sesuai dengan Untuk
memberikan
materi yang dipraktekkan
panduan siswa dalam
melakukan praktikum
Tujuan sesuai dengan SK dan KD
Untuk
menunjukkan
bahwa produk rubrik
performance
assessment
mengacu
pada SK dan KD
Tidak terdapat kisi-kisi Terdapat kisi-kisi rubrik proses sains
Untuk
menunjukkan
rubrik proses sains
bahwa siswa telah

melakukan proses sains
selama praktikum
Setelah produk awal direvisi kemudian divalidasi kembali, hasil tanggapan
dari ahli kelayakan isi mengalami peningkatan persentase dari persentase 66,6%
setelah validasi akhir menjadi 86,6% dengan kreteria sangat layak. Dengan demikian
rubrik performance assessment yang dikembangkan dinyatakan sangat layak untuk
digunakan sebagai rubrik performance assessment berdasarkan tanggapan ahli
kelayakan isi.
Adapun penilaian dari kedua ahli kelayakan isi pada produk awal setelah
dikembangkan terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 8
Hasil Penilaian Pengembangan Dari Segi Kelayakan Isi
NO

1

ASPEK YANG DIAMATI

Jumlah

Skor

%

Kriteria

13

15

86,6%

Sangat
Layak

1. Kelayakan isi/Kurikulum
1.1. Kesesuaian rubrik dengan SK dan KD
1.2. Kesesuaian rubrik dengan indikator proses sains
(Biologi)
1.3. Kegiatan siswa yang diamati mengarah ke proses sains
Adapun peningkatan persentase dari segi kelayakan isi ditunjukkan dalam
diagram tabulasi pada gambar dibawah ini:
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Gambar 1 : Peningkatan Penilaian Pengembangan Dari Segi Kelayakan Isi
b. Ahli kebahasaan
Menurut ahli bahasa, produk akhir setelah revisi sudah sangat layak untuk
diterapkan dalam pembelajaran karena
1) Penulisan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia (EYD)
2) Penggunaan bahasa efektif dan komunikatif
3) Pengguanaan diksi telah diperbaiki dan tanda baca yang digunakan juga
terlah diperbaiki.
4) Bahasa mudah dimengerti
Tabel 9
Pengembangan Pada Produk Awal Segi Kebahasaan
No
1

2

Produk Awal
Setelah Direvisi/Hasil Pengembangan
Tidak menggunakan bahasa Menggunakan bahasa ilmiah atau namailmiah atau nama-nama latin nama latin dalam pembelajaran biologi
dalam pembelajaran biologi
Tidak
menggunakan Menggunakan ketepatan ejaan dan

Tujuan
Bahasa dan perintah rubrik
performance
assessment
mudah dipahami
Untuk penggunaan bahasa

3

ketepatan ejaan dan istilah
dan
tidak
terdapat
pemborosan
dalam
penulisan yang terdapat
pada materi sistem rangka
manusia
Tidak
menggunakan
ketepatan ejaan dan istilah
serta terdapat pemborosan

istilah dan tidak terdapat pemborosan yang lebih efektif dan
dalam penulisan yang terdapat pada komunikatif yang sesuai
materi sistem rangka manusia
dengan
kaidah
bahasa
Indonesia.

Tidak menggunakan ketepatan ejaan Untuk dapat memahami
dan istilah serta pemborosan kata-kata bahasa dengan mudah yang
dan menggunakan bahasa ilmiah
sesuai dengan kaidah EYD

Setelah produk awal direvisi kemudian divalidasi kembali, hasil tanggapan
dari ahli kelayakan isi mengalami peningkatan persentase dari persentase 68,8%
setelah validasi akhir menjadi 88,8% dengan kreteria sangat layak. Dengan demikian
rubrik performance assessment yang dikembangkan dinyatakan sangat layak untuk
digunakan sebagai rubrik performance assessment berdasarkan tanggapan ahli
kelayakan isi.
Adapun penilaian dari kedua ahli kebahasaan pada produk awal setelah
dikembangkan terangkum dalam tabel berikut:
Tabel 10
Hasil Penilaian Pengembangan Dari Segi Kebahasaan

NO

2

ASPEK YANG DIAMATI

Kebahasaan
2.1. Kemudahan memahami bahasa yang di gunakan
2.2. Ketepatan penulisan ejaan dan istilah
2.3. Penulisan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia
2.4. Ketepatan penulisan tanda baca

Jumlah

Skor

%

Kriteria

40

45

88,8%

Sangat
Layak

2.5. Penggunaan bahasa efektif dan komunikatif
2.6. Penggunaan bahasa umum sesuai EYD
2.7. Materi yang disajikan menggunakan kalimat secara benar
2.8. Materi yang disajikan menggunakan istilah-istilah secara
benar
2.9. Bahasa mudah dimengerti
Berdasarkan tabel diatas hasil penilaian ahli kebahasaan pada produk awal
setelah dilakukan pengembangan pada tiap aspek komponen isi diperoleh skor 37 dari
skor maksimal 45 dan persantase 88,8% dengan kreteria sangat layak untuk
digunakan.
Adapun peningkatan persentase dari segi kebahasaan ditunjukkan dalam
diagram tabulasi pada gambar dibawah ini:
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Gambar 2 : Peningkatan Penilaian Pengembangan Dari Segi Kelayakan Kebahasaan
c. Ahli Kelayakan Penyajian Materi
Menurut ahli kelayakan penyajian materi, rubrik yang dikembangkan setelah
revisi sudah layak untuk diterapkan dalam pembelajaran, karena:

1) Tujuan yang ingin dicapai jelas
2) Mempermudah dalam melakukan penilaian
3) Fleksiibel bila digunakan oleh guru lain
Tabel 11
Pengembangan Pada Produk Awal Segi Kelayakan Penyajian
No
1

2

3

Produk Awal

Setelah Direvisi/Hasil
Tujuan
Pengembangan
Tidak terdapat lembar Terdapat lembar kegiatan Untuk memberikan panduan
kegiatan siswa
siswa
siswa
dalam
melakukan
praktikum
Tidak terdapat hipotesis, Terdapat hipotesis, rancangan Memperlihatkan kemampuan
rancangan dan bahan dan bahan diskusi pada rubrik siswa dalam melakukan suatu
diskusi
pada
rubrik kegiatan percobaan
kinerja tertentu
kegiatan percobaan
Tidak terdapat penilaian Terdapat
penilaian
tugas Untuk memberikan penilaian
tugas
performance performance
assessment kinerja siswa yang mengarah
assessment berbasis KPS berbasis KPS
pada
aspek
psikomotorik
siswa.
Setelah produk awal direvisi kemudian divalidasi kembali, hasil tanggapan
dari ahli kelayakan isi mengalami peningkatan persentase dari persentase 64,4%
setelah validasi akhir menjadi 84,4% dengan kreteria sangat layak. Dengan demikian
rubrik performance assessment yang dikembangkan dinyatakan sangat layak untuk
digunakan sebagai rubrik performance assessment berdasarkan tanggapan ahli
kelayakan isi.
Adapun penilaian dari kedua ahli kelayakan penyajian materi pada produk
awal setelah dikembangkan terangkum dalam tabel berikut:
Tabel 12
Hasil Penilaian Pengembangan Dari Segi Kelayakan Penyajian Materi

NO

ASPEK YANG DIAMATI

Jumlah

Skor

%

Kriteria

3

3. Penyajian Materi

38

45

84,4%

3.1. Tujuan yang ingin dicapai jelas
3.2. Materi mempunyai konsep yang benar dan tepat
3.3. Penggunaan istilah yang tepat dan benar
3.4. Mempermudah dalam melakukan penilaian
3.5. Materi terorganisasi dengan baik
3.6. Penggunaan informasi baru
3.7. Fleksibel bila digunakan oleh guru lain
3.8. Materi dapat menarik minat belajar siswa
3.9. Materi dapat meningkatkan indikator berfikir kreatif
Berdasarkan tabel diatas hasil penilaian ahli kebahasaan pada produk awal
setelah dilakukan pengembangan pada tiap aspek komponen isi diperoleh skor 38 dari
skor maksimal 45 dan persantase 84,4% dengan kreteria sangat layak untuk
digunakan.
Adapun peningkatan persentase dari segi kebahasaan ditunjukkan dalam
diagram tabulasi pada gambar dibawah ini:
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Gambar 3 : Peningkatan Penilaian Pengembangan Dari Segi Kelayakan Penyajian
Materi
6. Uji Coba Produk
a. Kelayakan Produk Oleh Guru Biologi
Uji kelayakan produk dilakukan setelah selesai melakukan validasi produk.
Produk rubrik performance assessment berbasis KPS yang telah dikembangkan
kemudian di uji kelayakan kepada praktisi pendidikan yaitu guru biologi SMA. Pada
tahap ini produk di uji kelayakan oleh seorang guru di salah satu sekolah di Bandar
Lampung yaitu SMA Surya Dharma Bandar Lampung. Produk yang di uji kelayakan
oleh guru memperoleh persentase sebesar 91,4% dengan kriteria sangat layak dengan
tanpa revisi.
Adapun tabulasi hasil kelayakan produk dari guru biologi terhadap produk
yang dikembangkan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 13
Hasil Penilaian Pengembangan Dari Tiga Indikator Rubrik

No

Aspek

1.

Kelayakan Isi

2.

1.1.Kesesuaian rubrik dengan SK dan KD
1.2.Kesesuaian rubrik dengan indikator proses sains
(biologi)
1.3.Kegiatan siswa yang diamati mengarah ke proses
sains
Kebahasaan

Jumlah

Skor

%

Kriteria

96

105

91,4%

Sangat Layak

2.1. Kemudahan memahami bahasa yang di gunakan
2.2. Ketepatan penulisan ejaan dan istilah
2.3. Penulisan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia
2.4. Ketepatan penulisan tanda baca
2.5. Penggunaan bahasa efektif dan komunikatif
2.6. Penggunaan bahasa umum sesuai EYD
2.7. Materi yang disajikan menggunakan kalimat
secara benar
2.8. Materi yang disajikan menggunakan istilahistilah secara benar
2.9. Bahasa mudah dimengerti
3.

Penyajian Materi
3.1. Tujuan yang ingin dicapai jelas
3.2. Materi mempunyai konsep yang benar dan tepat

3.3. Penggunaan istilah yang tepat dan benar
3.4. Mempermudah dalam melakukan penilaian
3.5. Materi terorganisasi dengan baik
3.6. Penggunaan informasi baru
3.7. Fleksibel bila digunakan oleh guru lain
3.8. Materi dapat menarik minat belajar siswa
3.9. Materi dapat meningkatkan indikator berfikir
kreatif
Berdasarkan tabel diatas kelayakan produk oleh guru biologi SMA pada
tiga aspek diperoleh skor 91 dari skor maksimal 105 dan persantase 91,4% dengan
kreteria sangat layak untuk digunakan dengan tanpa direvisi.
b. Kelayakan Produk Oleh Siswa
Uji coba dilakukan di SMA Surya Sharma Bandar Lampung kelas XI yang
berjumlah 33 orang siswa. Tujuan pelaksanaan uji coba adalah untuk mengetahui
tingkat kemenarikan produk yang telah dikembangkan oleh penulis yaitu rubrik
performance assessment berbasis KPS siswa pada pratikum sistem kerangka manusia
kelas XI SMA. Produk yang dikembangkan mendapatkan persentase kemenarikan
sebesar 89,49% dengan kriteria sangat layak untuk digunakan dalam pembelajaran
dengan tanpa revisi. Adapun hasil penilaian dari siswa dapat dilihat pada tabel
berikut:

Berdasarkan tabel diatas penilaian dari siswa SMA kelas XI yang berjumlah
33 siswa diperoleh kriteria layak dari 9 siswa dan kriteria sangat layak dari 24 siswa
dan jumlah persentase 89,49% dengan kreteria sangat layak.
Tabel 14
Hasil Rekapitulasi Tanggapan Siswa Uji Satu Lawan Satu
No

Kode

F

N

%

Kriteria

1

R-1

34

40

85%

Sangat Layak

2

R-2

34

40

85%

Sangat Layak

3

R-3

35

40

87,5%

Sangat Layak

4

R-4

33

40

82,5%

Layak

5

R-5

37

40

92,5%

Sangat Layak

6

R-6

33

40

82,5%

Layak

206

240

85,83

Sangat Layak

Jumlah

Tabel 15
Hasil Rekapitulasi Tanggapan Siswa Uji Skala Kecil
No

Kode

F

N

%

Kriteria

1

R-1-R-12

411

480

85,62%

Sangat Layak

Tabel 16
Hasil Rekapitulasi Tanggapan Siswa Uji Lapangan
No

Nama Siswa

Jumlah

%

Kriteria

1

Ajeng Diah Wardani

34

85%

Sangat Layak

2

Apriana Dama Yanti

34

85%

Sangat Layak

3

Andi Septiawan

35

87,5%

Sangat Layak

4

Astrid Ayuningtyas

33

82,5%

Layak

5

Arsy Widiasari

37

92,5%

Sangat Layak

6

Bagus Agung Wardana

33

82,5%

Layak

7

Barnesh Al-Asya

32

80%

Layak

8

Cita Anggun Larasati

36

90%

Sangat Layak

9

Citra Agustina AS.

34

85%

Sangat Layak

10

Dinda Febrianti

35

87,5%

Sangat Layak

11

Dini Damayanti

34

85%

Sangat Layak

12

Dewi Berliyati

34

85%

Sangat Layak

13

Desi Puspasari

35

87,5%

Sangat Layak

14

Dina Nurmala

38

95%

Sangat Layak

15

Elen Noviana Pratiwi

33

82,5%

Layak

16

Edi Ariansyah Harahap

37

92,5%

Sangat Layak

17

Farhan Ardiansyah

38

95%

Sangat Layak

18

Fathan Akbar

32

80%

Layak

19

Fatimah Az Zahra

37

92,5%

Sangat Layak

20

Fadhilah Ramadhani

35

87,5%

Sangat Layak

21

Feby Natasya B

33

82,5%

Layak

22

Ikbar Fahri

36

90%

Sangat Layak

23

Ikhlasul Amal

35

87,5%

Sangat Layak

24

Ilham Saputra

34

85%

Layak

25

Iqbal Mulya Wijaya

37

92,5%

Sangat Layak

26

Intan Putri Brahmana

38

95%

Sangat Layak

27

Lestari

36

90%

Sangat Layak

28

M.Arif Wiradana

32

80%

Layak

29

Novia Ardani

33

82,5%

Layak

30

Rafita awanda

35

87,5%

Sangat Layak

31

Rio Armanda

36

90%

Sangat Layak

32

Wahyu Diansyah Putra

35

87,5%

Sangat Layak

33

Zhelvi Olvia

34

85%

Sangat Layak

1285

89,49%

Sangat Layak

Jumlah

Perbandingan Dari Tiga
Rekapitulasi Angket Rubrik
90%
88%

86%
84%
82%
Uji Satu Uji Skala Uji Skala
Lawan
Kecil
Besar
Satu

Perbandingan
Dari Tiga
Rekapitulasi
Angket Rubrik

Gambar 4: Peningkatan Penilaian Pengembangan Dari Tiga Aspek Indikator Rubrik
7. Revisi Produk Hasil Uji Coba
Berdasarkan hasil uji coba dari penilaian kelayakan produk menurut guru
biologi atau praktisi pendidikan materi sistem rangka manusia dalam rubrik
performance assessment sudah memenuhi kriteria kelayakan.

Berdasarkan uji coba secara luas yaitu uji coba kepada siswa SMA sebanyak
33 siswa didapatkan hasil 89,49% dengan kriteria sangat layak tanpa direvisi. Dengan
demikian rubrik performance assessment yang dikembangkan sangat layak digunakan
dalam pembeajaran berbasis KPS pada pratikum sistem rangka manusia.
8. Produk Akhir Rubrik Performance Assessment Berbasis KPS
Proses pengembangan rubrik performance assessment berbasis KPS pada
pratikum sistem rangka manusia melalui banyak tahapan dengan beberapa masalah
yang dialami penulis dalam mengembangkannya, di antaranya yaitu kelayakan isi,
kebahasaan dan kelayakan penyajian materi. Dengan melalui tahapan validasi tiga tim
ahli dan penilaian kelayakan produk serta penilaian kemenarikan produk, rubrik
performance assessment berbasis KPS memperoleh kriteria sangat layak, sehingga
rubrik performance assessment berbasis KPS layak digunakan sebagai pratikum
biologi dalam pembelajaran.
Kelebihan rubrik performance assessment berbasis KPS pada pratikum sistem
rangka manusia, yaitu:
a. Rubrik performance assessment dapat membantu peserta didik dalam
pembelajaran IPA khususnya pratikum biologi.
b. Menggunakan rubrik performance assessment dapat mudah memahami
materi.
c. Rubrik performance assessment dapat membuat peserta didik menarik
dalam pratikum biologi.

d. Rubrik performance assessment dapat membuat peserta didik semangat
belajar dalam pratikum biologi.
e. Rubrik performance assessment dapat membantu peserta didik dalam
kerja kelompok dan menyelesaikan suatu permasalahan pada proses
kegiatan belajar mengajar.
Selain dari kelebihan diatas, rubrik performance assessment berbasis KPS
pada pratikum sistem rangka manusia memiliki kekurangan di antaranya:
a. Kurangnya waktu dalam menggunakan rubrik performance assessment
berbasis KPS pada pratikum sistem rangka manusia.
b. Optimalisasi proses dan hasil belajar belum baik sehingga para siswa
dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan yang diharapkan
c. Upaya peningkatan kualitas pembelajaran belum baik

BAB V PENUTUP
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Simpulan yang dapat diambil dari penelitian pengembangan ini adalah sebagai
berikut:
1. Pengembangan rubrik performance asesmen berbasis KPS pada pembelajaran
biologi SMA berisi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator,
penilaian KPS, penjelasan penilaian aspek KPS, rubrik penilaian KPS,
kegiatan praktikum yang digunakan untuk guru menilai aspek psikomotor
siswa.
2. Rubrik performance asesmen berbasis KPS pada pratikum sistem rangka
manusia untuk kelas XI SMA mendapatkan penilaian tanggapan dengan
criteria sangat layak dari tim ahli kelayakan isi, kebahasaan, dan kelayakan
penyajian materi.
3. Kelayakan rubrik performance asesmen berbasis KPS pada pratikum sistem
rangka manusia memperoleh penilaian sangat layak berdasarkan penilaian
guru biologi SMA dan siswa kelas XI SMA.

B. Saran
Adapun saran pemanfaatan dan pengembangan produk lanjut.
1. Saran Pemanfaatan
a. Penulis menyarankan agar guru menggunakan rubrik performance assesment
ini untuk melakukan penilaian keterampilan proses sains pada pembelajaran
biologi SMA karena dapat menilai lebih objektif.
b. Ketika menggunakan rubrik performance asesmen ini, guru hendaknya
melakukan stimulasi terdahulu kepada siswa dengan memberikan informasi
terkait keterampilan terpenting apa saja yang hendak dinilai agar
keterampilanketerampilan tersebut dapat dimunculkan.
c. Rubrik performance asesmen keterampilan proses sains hanya dapat
digunakan ketika siswa melakukan praktikum.
2. Pengembangan Produk Lanjut
Kegiatan penelitian lanjutan perlu dikembangkan rubrik performance asesmen
keterampilan proses sains pada pembelajaran biologi SMA tipe rubrik holistik yang
dapat digunakan dalam semua metode pembelajaran.
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INSTRUMEN VALIDASI PAKAR
UJI KELAYAKAN RUBRIK PERFORMANCE ASSESSMENT
PROSES SAINS SISWA
Petunjuk :
 Lembar penilaian ini diisi oleh ahli/pakar asessmen
 Penilaian diberikan dengan rentangan dari lengkap sampai tidak lengkap
Sangat Baik
: Skor 5
Baik
: Skor 4
Cukup Baik
: Skor 3
Kurang Baik
: Skor 2
Tidak Baik
: Skor 1
 Mohon diberikan tanda cek ( √ ) pada kolom 1,2,3,4,5 sesuai dengan pendapat
penilai
 Komentar atau saran mohon diberikan secara singkat dan jelas pada tempat yang
telah disediakan.
SKOR
NO

INDIKATOR
1

1

1. Kelayakan isi
1.1. Kesesuaian rubrik dengan SK dan KD
1.2. Kesesuaian rubrik dengan indikator proses sains (Biologi)
1.3. Kegiatan siswa yang diamati mengarah ke proses sains

2

2. Kebahasaan
2.1. Penulisan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia
2.2. Penggunaan bahasa efektif dan komunikatif
2.3. Bahasa mudah dimengerti

3

3. Penyajian
3.1. Tujuan yang ingin dicapai jelas
3.2. Mempermudah dalam melakukan penilaian

2

3

4

5

3.3. Fleksibel bila digunakan oleh guru lain
Jumlah Skor

KISI-KISI RUBRIK PERFORMANCE ASSESSMENT PROSES SAINS
INDIKATOR
Indikator

Performance
Proses Sains

Deskripsi

Terdapat bukti belajar bahwa siswa
melakukan observasi

Siswa menunjukkan bukti
(laporan, catatan, foto, dst)
bahwa siswa melakukan
pengamatan pada gambar/patung
kerangka manusia

Terdapat bukti – bukti belajar bahwa
siswa melakukan penggolongan

Siswa menunjukkan bukti
(laporan,catatan, foto, dst)
bahwa siswa melakukan
pengelompokan bagian-bagian
kerangka manusia dan macammacam tulang

Terdapat bukti – bukti belajar bahwa
siswa melakukan interpreting
(menafsirkan hasil)

Siswa menunjukkan bukti
(laporan, catatan, foto, dst)
bahwa siswa menaksir tentang
bagian-bagian kerangka manusia
dan macam-macam tulang,
menghitung dan mencatat data
hasil pengamatan

Terdapat bukti – bukti belajar bahwa
siswa membuat kesimpulan

Siswa menunjukkan bukti
(laporan, catatan, foto, dst)

bahwa siswa mampu membuat
kesimpulan dari kegiatan yang
sudah dilakukan

Terdapat bukti – bukti belajar bahwa
siswa (melakukan percobaan)

Siswa menunjukkan bukti
(laporan, catatan, foto, dst)
bahwa siswa melakukan
percobaan tentang bagian-bagian
kerangka manusia dan macammacam tulang

Membuat laporan

Siswa menunjukkan bukti
(laporan, catatan, foto, dst)
bahwa siswa membuat laporan
hasil pengamatan

LEMBAR PENILAIAN TUGAS PERFORMACE ASSESSMENT
KETERAMPILAN PROSES SAINS
No

Jenis kegiatan

Nilai

Keterangan

1

Mengamati
bagian-bagian
kerangka
manusia dan macam-macam tulang yang
dilihat pada patung tengkorak manusia
dengan menunjukkan laporan sementara
hasil pengamatan

90

Mampu menyebutkan Bagian
Tempurung Kepala: Tulang
Dahi, Tulang Ubun2, Tulang
Belakang, Tulang Pelepis,
Tulang pipi, Tulang Baji,
Rahang Bawah, Rahang Atas.
Bagian Wajah : Tulang air
Mata, Tulang Hidung, Tulang
langit2. Tulang di Rusuk:
Tulang dada, Kepala tulang
dada, Badan tulang dada,
Taju pedang, Tulang
selangka, Tulang belikat,
Tulang rusuk, Tulang rusuk
palsu. Tulang Belakang:
Tulang belakang, Tulang
leher, Tulang punggung,
Tulang pinggang, Tulang
kelangkang, Tulang ekor.
Tulang di Lengan: Tulang
lengan atas, Tulang
pengumpil, Tulang hasta,
Tulang pergelangan tangan,
Tulang telapak tangan,
Tulang jari-jari tangan.
Tulang di Pinggul:
Tulang usus, Tulang
kemaluan, Tulang duduk.
Tulang Anggota Gerak
Bawah: Tulang paha, Tulang
tempurung lutut, Tulang
kering, Tulang betis, Tulang

pergelangan kaki, Tulang
telapak kaki, Tulang jari-jari
kaki (sama dengan jari-jari
pada tangan).
2

Melakukan percobaan tentang bagianbagian kerangka manusia dan macammacam tulang yang dilihat pada patung
tengkorak manusia dengan menunjukkan
laporan sementara hasil percobaan

85

Mampu menyebutkan Bagian
Tempurung Kepala: Tulang
Dahi, Tulang Ubun2, Tulang
Belakang, Tulang Pelepis,
Tulang pipi, Tulang Baji,
Rahang Bawah, Rahang Atas.
Bagian Wajah : Tulang air
Mata, Tulang Hidung, Tulang
langit2. Tulang di Rusuk:
Tulang dada, Kepala tulang
dada, Badan tulang dada,
Taju pedang, Tulang
selangka, Tulang belikat,
Tulang rusuk. Tulang
Belakang: Tulang belakang,
Tulang leher, Tulang
punggung, Tulang pinggang,
Tulang kelangkang, Tulang
ekor. Tulang di Lengan:
Tulang lengan atas, Tulang
pengumpil, Tulang hasta,
Tulang pergelangan tangan,
Tulang telapak tangan.
Tulang di Pinggul:
Tulang usus, Tulang
kemaluan, Tulang duduk.
Tulang Anggota Gerak
Bawah: Tulang paha, Tulang
tempurung lutut, Tulang
kering, Tulang betis, Tulang
pergelangan kaki, Tulang

telapak kaki.
3

4

Melakukan pengamatan menyebutkan
bagian-bagian kerangka manusia dan
macam-macam tulang yang dilihat pada
patung tengkorak manusia dengan
menunjukkan laporan sementara hasil
pengamatan

80

Membuat sebuah pernyataan tentang
bagian-bagian kerangka manusia dan
macam-macam tulang yang dibuat dengan

90

Mampu menyebutkan Bagian
Tempurung Kepala: Tulang
Dahi, Tulang Ubun2, Tulang
Belakang, Tulang Pelepis.
Bagian Wajah : Tulang air
Mata, Tulang Hidung, Tulang
langit2. Tulang di Rusuk:
Tulang dada, Kepala tulang
dada, Badan tulang dada,
Taju pedang, Tulang
selangka, Tulang belikat,
Tulang rusuk. Tulang
Belakang: Tulang belakang,
Tulang leher, Tulang
punggung, Tulang pinggang,
Tulang kelangkang, Tulang
ekor. Tulang di Lengan:
Tulang lengan atas, Tulang
pengumpil, Tulang hasta,
Tulang pergelangan tangan,
Tulang telapak tangan.
Tulang di Pinggul:
Tulang usus, Tulang
kemaluan, Tulang duduk.
Tulang Anggota Gerak
Bawah: Tulang paha, Tulang
tempurung lutut, Tulang
kering, Tulang betis, Tulang
pergelangan kaki, Tulang
telapak kaki.
Mampu menyebutkan Bagian
Tempurung Kepala: Tulang
Dahi, Tulang Ubun2, Tulang
Belakang, Tulang Pelepis,

steroform

Tulang pipi, Tulang Baji,
Rahang Bawah, Rahang Atas.
Bagian Wajah : Tulang air
Mata, Tulang Hidung, Tulang
langit2. Tulang di Rusuk:
Tulang dada, Kepala tulang
dada, Badan tulang dada,
Taju pedang, Tulang
selangka, Tulang belikat,
Tulang rusuk, Tulang rusuk
palsu. Tulang Belakang:
Tulang belakang, Tulang
leher, Tulang punggung,
Tulang pinggang, Tulang
kelangkang, Tulang ekor.
Tulang di Lengan: Tulang
lengan atas, Tulang
pengumpil, Tulang hasta,
Tulang pergelangan tangan,
Tulang telapak tangan,
Tulang jari-jari tangan.
Tulang di Pinggul:
Tulang usus, Tulang
kemaluan, Tulang duduk.
Tulang Anggota Gerak
Bawah: Tulang paha, Tulang
tempurung lutut, Tulang
kering, Tulang betis, Tulang
pergelangan kaki, Tulang
telapak kaki, Tulang jari-jari
kaki (sama dengan jari-jari
pada tangan).

5

Melakukan pengamatan mengenai bagianbagian kerangka manusia dan macammacam tulang yang dengan menunjukkan

90

Mampu menyebutkan Bagian
Tempurung Kepala: Tulang
Dahi, Tulang Ubun2, Tulang
Belakang, Tulang Pelepis,

laporan sementara hasil pengamatan

Tulang pipi, Tulang Baji,
Rahang Bawah, Rahang Atas.
Bagian Wajah : Tulang air
Mata, Tulang Hidung, Tulang
langit2. Tulang di Rusuk:
Tulang dada, Kepala tulang
dada, Badan tulang dada,
Taju pedang, Tulang
selangka, Tulang belikat,
Tulang rusuk, Tulang rusuk
palsu. Tulang Belakang:
Tulang belakang, Tulang
leher, Tulang punggung,
Tulang pinggang, Tulang
kelangkang, Tulang ekor.
Tulang di Lengan: Tulang
lengan atas, Tulang
pengumpil, Tulang hasta,
Tulang pergelangan tangan,
Tulang telapak tangan,
Tulang jari-jari tangan.
Tulang di Pinggul:
Tulang usus, Tulang
kemaluan, Tulang duduk.
Tulang Anggota Gerak
Bawah: Tulang paha, Tulang
tempurung lutut, Tulang
kering, Tulang betis, Tulang
pergelangan kaki, Tulang
telapak kaki, Tulang jari-jari
kaki (sama dengan jari-jari
pada tangan).

Jumlah
Rata-rata

435
87%

N

=

Jumlah Skor
X 100%
Jumlah Skor Maksimal

N

=

435
500

N

= 87%

X 100%

RUBRIK PENILAIAN PERFORMACE ASSESSMENT
KETERAMPILAN PROSES SAINS KEGIATAN MENGAMATI
SISTEM RANGKA MANUSIA

No

Bukti tugas/ belajar siswa

1

Mencatat bagian-bagian kerangka manusia dan macam-macam
tulang yang sedang diamati berupa laporan sementara
pengamatan

2

3

Skor

Siswa mencatat bagian-bagian kerangka manusia dan macammacam tulang

5

Siswa mencatat salah satu dari bagian-bagian kerangka manusia
dan macam-macam tulang

4

Siswa mencatat bagian-bagian kerangka manusia dan macammacam tulang tetapi tidak sesuai dengan yang mereka amati

3

Menggolongkan bagian-bagian kerangka manusia dan macammacam tulang sesuai yang mereka amati
Siswa bagian-bagian kerangka manusia dan macam-macam
tulang dengan benar sesuai yang mereka amati

5

Siswa bagian-bagian kerangka manusia dan macam-macam
tulang sesuai dengan yang mereka amati

4

Siswa menggolongkan bagian-bagian kerangka manusia dan
macam-macam tulang tetapi tidak sesuai yang mereka amati

3

Menyajikan data hasil pengamatan
Siswa menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel
yang di dalamnya mencakup bagian-bagian kerangka manusia
dan macam-macam tulang

5

Siswa menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel
yang di dalamnya mencakup salah satu bagian-bagian kerangka

4

manusia dan macam-macam tulang
Siswa menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel
tetapi di dalamnya mencakup salah satu bagian-bagian
kerangka manusia dan macam-macam tulang
4

3

Membuat laporan hasil sementara
Siswa membuat laporan hasil sementara lengkap (judul, tujuan,
landasan teori, alat dan bahan, cara kerja, hasil pengamatan,
pembahasan, kesimpulan) secara urut

5

Siswa membuat laporan hasil sementara yang memuat 4-6
komponen di atas dan ditulis secara urut

4

Siswa membuat laporan hasil sementara tetapi hanya memuat
1-3 komponen di atas

3

N

=

Jumlah Skor
X 100%
Jumlah Skor Maksimal

N

=

48
60

N

= 80%

X 100%

INTRUMEN
LEMBAR LAPORAN PENGAMATAN PADA KERANGKA MANUSIA
Pertanyaan :
1. Apakah ada bukti bahwa siswa
a.
Mencatat bagian-bagian kerangka manusia dan macam-macam tulang pada
tengkorak/gambar manusia.
b.
Mencatat salah satu dari bagian-bagian kerangka manusia dan macam-macam
tulang pada tengkorak/gambar manusia
c.
Mencatat bagian-bagian kerangka manusia dan macam-macam tulang pada
tengkorak/gambar manusia tetapi tidak sesuai dengan yang mereka amati
2. Apakah ada bukti bahwa siswa
a.
Menggolongkan bagian-bagian kerangka manusia dan macam-macam tulang
pada tengkorak/gambar manusia dengan benar sesuai tempat yang mereka amati
b. Menggolongkan salah satu bagian-bagian kerangka manusia dan macam-macam
tulang pada tengkorak/gambar manusia sesuai dengan tempat yang mereka amati
c. Menggolongkan bagian-bagian kerangka manusia dan macam-macam tulang pada
tengkorak/gambar manusia tetapi tidak sesuai tempat yang mereka amati
3. Apakah ada bukti bahwa siswa
a.
Menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel yang di dalamnya
mencakup bagian-bagian kerangka manusia dan macam-macam tulang pada
tengkorak/gambarmanusia
b.
Menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel yang di dalamnya
mencakup salah satu bagian-bagian kerangka manusia dan macam-macam tulang
pada tengkorak/gambar manusia
c.
Menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel tetapi di dalamnya
mencakup salah satu bagian-bagian kerangka manusia dan macam-macam tulang
pada tengkorak/gambar manusia.

Sistem Rangka Manusia
Tujuan : Siswa dapat memahami dan menyebutkan pengertian, bagian-bagian dan
macam-macam kerangka manusia dan tulang.
Landasan Teori:
1. Pengertian Rangka Tubuh Manusia
Rangka (skelet) merupakan susunan tulang-tulang yang berkesinambungan, tidak
dapat dilihat dari luar tubuh karena ditutupi oleh daging (otot) yang berperan
dalam melindungi organ dalam tubuh yang lunak. Jumlah tulang pembentuk
rangka pada manusia lebih kurang 206 ruas tulang. Rangkaian tulang-tulang
inilah yang membuat manusia dapat berdiri tegak.
2. Macam-Macam Kerangka Tubuh Manusia
Bagian Tempurung Kepala : Tulang dahi, tulang ubun2, tulang belakang,
tulang pelepis, tulang pipi, tulang baji, rahang
bawah dan rahang atas.
Bagian Wajah

: Tulang air mata, tulang hidung dan tulang
langit2.

Tulang di Rusuk

: Tulang dada, kepala tulang dada, badan tulang
dada, taju pedang, tulang selangka, tulang
belikat,dan tulang rusuk palsu.

Tulang Belakang

: Tulang belakang, tulang leher, tulang punggung,
tulang pinggang, tulang kelangkang dan tulang
ekor.

Tulang di Lengan

: Tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang
hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak
tangan dan tulang jari-jari tangan.

Tulang di Pinggul

: Tulang usus, tulang kemaluan dan tulang duduk.

Tulang Anggota Gerak Bawah :Tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang
kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki,
tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki
(sama dengan jari-jari pada tangan).

3. Alat dan Bahan Ajar
Gambar kerangka manusia dan patung manusia, buku cetak dan buku tulis.
4. Kesimpulan
Sistem rangka adalah sistem yang memiliki fungsi untuk menyimpan bahan
mineral, tempat pembentukan sel darah, tempat melekatnya otot rangka,
melindungi tubuh yang lunak dan menunjang tubuh. Terdiri dari tengkorak,
tulang rusuk, tulang belakang, rangka penopang tulang bahu, rangka penopang
tulang pinggul, tulang angota badan atas dan bawah. Organ adalah kumpulan dari
beberapa jaringan untuk melakukan fungsi tertentu di dalam tubuh sedangkan
sistem tubuh adalah gabungan dari organ-organ tubuh yang menjalankan fungsi
tertentuSecara garis besar, rangka(skeleton) manusia dibagi menjadi dua, yaitu
rangka aksial dan rangka apendikuler.

RUBRIK PENILAIAN PERFORMANCE TERHADAP LAPORAN
PENGAMATAN
No
1

Kriteria

Skor

Struktur laporan
a. Judul
Menulis judul kegiatan sesuai dengan materi
dipraktekkan, ditulis dengan huruf kapital semua

yang akan

5

Menulis judul kegiatan sesuai dengan materi yang dipraktekan
tetapi huruf kapital ditulis pada awal kalimat saja

4

Menulis judul kegiatan sesuai dengan materi yang dipraktekkan
tetapi ditulis dengan huruf kecil semua

3

b. Tujuan
Menyebutkan tujuan dengan benar dan lengkap, sesuai SK dan KD

5

Menyebutkan tujuan benar sesuai SK dan KD

4

Menyebutkan tujuan tetapi tidak sesuai SK dan KD

3

c. Landasan teori
Memuat secara keseluruhan materi yang sudah dipraktekkan, isi
relevan dengan materi yang dipraktekkan

5

Memuat 70% materi yang sudah dipraktekkan, isi relevan sesuai
dengan materi yang dipraktekkan

4

Memuat 50% materi yang sudah dipraktekkan, isi relevan sesuai
dengan materi yang dipraktekkan

3

d. Alat dan bahan
Mencatat alat dan bahan dengan lengkap dan benar sesuai dengan
yang sudah dipraktekkan

5

Mencatat 70% alat dan bahan benar tetapi tidak lengkap dan sesuai
dengan yang sudah dipraktekkan

4

Mencatat 50% alat dan bahan dan tidak sesuai dengan yang sudah
dipraktekkan

3

e. Cara kerja
Menulis cara kerja boleh secara urut maupun tidak berurutan,
lengkap sesuai yang dipraktekkan

5

Mencatat cara kerja boleh secara urut maupun tidak berurutan tetapi
tidak lengkap dan sesuai dengan yang dipraktekkan

4

Mencatat cara kerja tidak urut tetapi sesuai dengan yang
dipraktekkan

3

f. Hasil pengamatan
Disajikan dalam bentuk tabel dan diagram, sesuai dengan yang
dipraktekkan dengan disertai keterangan yang benar

5

Disajikan dalam bentuk tabel/diagram, sesuai dengan yang
dipraktekkan tetapi keterangan 75% benar

4

Disajikan dalam bentuk tabel/diagram, sesuai dengan yang
dipraktekkan tetapi keterangan 50% benar

3

g. Pembahasan

No

Membahas secara keseluruhan sesuai dengan tujuan praktikum yang
sudah dipraktekkan, kalimat mudah dipahami

5

Kriteria

Skor

Membahas sekitar 70% sesuai dengan tujuan praktikum yang sudah
dipraktekkan, kalimat mudah dipahami

4

Membahas sekitar 50% sesuai dengan tujuan praktikum yang sudah
dipraktekkan dan kalimat mudah dipahami

3

h. Kesimpulan

2.

Kesimpulan benar dan merupakan jawaban tujuan praktikum, ditulis
dengan kalimat yang mudah dipahami

5

Kesimpulan benar dan merupakan jawaban tujuan praktikum tetapi
kalimat terlalu panjang

4

Kesimpulan bukan merupakan jawaban tujuan praktikum

3

Isi Laporan
Isi lengkap (memuat dan membahas semua hal yang sudah diamati)

5

Isi 70% memuat dan membahas hal yang sudah diamati

4

Isi 50% memuat dan membahas hal yang sudah diamati

3

N

=

Jumlah Skor
X 100%
Jumlah Skor Maksimal

N

=

108
135

= 80%

X 100%

70 %: Tujuan

: Siswa dapat memahami dan menyebutkan pengertian, bagianbagian dan macam-macam kerangka manusia dan tulang.

Landasan Teori

:

Pengertian Rangka Tubuh Manusia
Rangka (skelet) merupakan susunan tulang-tulang yang berkesinambungan, tidak
dapat dilihat dari luar tubuh karena ditutupi oleh daging (otot) yang berperan dalam
melindungi organ dalam tubuh yang lunak. Jumlah tulang pembentuk rangka pada
manusia lebih kurang 206 ruas tulang. Rangkaian tulang-tulang inilah yang membuat
manusia dapat berdiri tegak.
Macam-Macam Kerangka Tubuh Manusia :
Bagian Tempurung Kepala

: Tulang dahi, tulang ubun2, tulang belakang, tulang
pelepis, tulang pipi, tulang baji, rahang bawah,
rahang atas.

Bagian Wajah

: Tulang air mata, tulang hidung, tulang langit2.

Tulang di Rusuk

: Tulang dada, kepala tulang dada, badan tulang
dada, taju pedang, tulang selangka, tulang belikat,
tulang rusuk.

Tulang Belakang

: Tulang belakang, tulang leher, tulang punggung,
tulang pinggang, tulang kelangkang, tulang ekor.

Tulang di Lengan

: Tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta,
tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan.

Tulang di Pinggul

: Tulang usus, tulang kemaluan, tulang duduk.

Tulang Anggota Gerak Bawah: Tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering,
tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang
telapak kaki, tulang jari-jari kaki (sama dengan
jari-jari pada tangan).
Kesimpulan
Sistem rangka adalah sistem yang memiliki fungsi untuk menyimpan bahan mineral,
tempat pembentukan sel darah, tempat melekatnya otot rangka, melindungi tubuh

yang lunak dan menunjang tubuh. Terdiri dari tengkorak, tulang rusuk, tulang
belakang, rangka penopang tulang bahu, rangka penopang tulang pinggul, tulang
angota badan atas dan bawah. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan untuk
melakukan fungsi tertentu di dalam tubuh sedangkan sistem tubuh adalah gabungan
dari organ-organ tubuh yang menjalankan fungsi tertentuSecara garis besar,
rangka(skeleton) manusia dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka
apendikuler.
50 %: Tujuan

: Siswa dapat memahami dan menyebutkan pengertian, bagianbagian dan macam-macam kerangka manusia dan tulang.

Landasan Teori

: Pengertian Rangka Tubuh Manusia Rangka (skelet)
merupakan susunan tulang-tulang yang berkesinambungan,
tidak dapat dilihat dari luar tubuh karena ditutupi oleh daging
(otot) yang berperan dalam melindungi organ dalam tubuh
yang lunak. Jumlah tulang pembentuk rangka pada manusia
lebih kurang 206 ruas tulang. Rangkaian tulang-tulang inilah
yang membuat manusia dapat berdiri tegak.

Macam-Macam Kerangka Tubuh Manusia :
Bagian Tempurung Kepala

: Tulang dahi, tulang ubun2, tulang belakang, tulang
pelepis, tulang pipi, tulang baji dan rahang bawah.

Bagian Wajah

: Tulang mata.

Tulang di Rusuk

: Tulang dada, kepala tulang dada, badan tulang
dada, tulang belikat dan tulang rusuk.

Tulang Belakang

: Tulang belakang, tulang leher, tulang punggung,
tulang pinggang, tulang kelangkang, dan tulang
ekor.

Tulang di Lengan

: Tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta,
tulang pergelangan tangan dan tulang telapak
tangan.

Tulang di Pinggul

: Tulang usus, tulang kemaluan dan tulang duduk.

Tulang Anggota Gerak Bawah: Tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering,
tulang betis, tulang pergelangan kaki dan tulang
telapak kaki.
Kesimpulan
Sistem rangka adalah sistem yang memiliki fungsi untuk menyimpan bahan mineral,
tempat pembentukan sel darah, tempat melekatnya otot rangka, melindungi tubuh
yang lunak dan menunjang tubuh. Terdiri dari tengkorak, tulang rusuk, tulang
belakang, rangka penopang tulang bahu, rangka penopang tulang pinggul, tulang
angota badan atas dan bawah.

INSTRUMEN
LEMBAR RUBRIK PENILAIAN PERFORMANCE LAPORAN
PENGAMATAN
Pertanyaan :
1. Apakah ada bukti bahwa siswa
a.
Menulis judul kegiatan sesuai dengan materi yang akan dipraktekkan, ditulis
dengan huruf kapital semua
b.
Menulis judul kegiatan sesuai dengan materi yang dipraktekkan tetapi huruf
kapital ditulis pada awal kalimat saja
c.
Menulis judul kegiatan sesuai dengan materi yang dipraktekkan tetapi ditulis
dengan huruf kecil semua
2. Apakah ada bukti bahwa siswa
a. Menyebutkan tujuan dengan benar dan lengkap, sesuai SK dan KD
b. Menyebutkan tujuan benar, sesuai SK dan KD
c.
Menyebutkan tujuan tetapi tidak sesuai SK dan KD
3. Apakah ada bukti bahwa siswa
a.
Menulis landasan teori yang memuat secara keseluruhan materi yang sudah
dipraktekkan, isi relevan dengan materi yang dipraktekkan
b. Menulis landasan teori yang memuat 70% materi yang sudah dipraktekkan, isi
relevan sesuai dengan materi yang dipraktekkan
c.
Menulis landasan teori yang memuat 50% materi yang sudah dipraktekkan, isi
relevan sesuai dengan materi yang dipraktekkan
4. Apakah ada bukti bahwa siswa
a.
Mencatat alat dan bahan dengan lengkap dan benar sesuai dengan yang sudah
dipraktekkan
b. Mencatat 70% alat dan bahan benar tetapi tidak lengkap dan sesuai dengan yang
sudah dipraktekkan
c. Mencatat 50% alat dan bahan dan tidak sesuai dengan yang sudah dipraktekkan
5. Apakah ada bukti bahwa siswa
a.
Mencatat cara kerja secara urut, lengkap sesuai yang dipraktekkan
b.
Mencatat cara kerja secara urut tetapi tidak lengkap dan sesuai dengan yang
dipraktekkan
c.
Mencatat cara kerja tidak urut tetapi sesuai dengan yang dipraktekkan
6. Apakah ada bukti bahwa siswa
a.
Menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram, sesuai dengan yang
dipraktekkan dengan disertai keterangan yang benar

b. Menyajikan data dalam bentuk tabel/diagram, sesuai dengan yang dipraktekkan
tetapi keterangan 75% benar
c. Menyajikan data dalam bentuk tabel/diagram, sesuai dengan yang dipraktekkan
tetapi keterangan 50% benar
7. Apakah ada bukti bahwa siswa
a.
Membahas secara keseluruhan sesuai dengan tujuan praktikum yang sudah
dipraktekkan, kalimat mudah dipahami
b. Membahas sekitar 70% sesuai dengan tujuan praktikum yang sudah dipraktekkan,
kalimat mudah dipahami
8. Apakah ada bukti bahwa siswa
a.
Membuat kesimpulan benar dan merupakan jawaban tujuan praktikum, ditulis
dengan kalimat yang mudah dipahami
b.
Membuat kesimpulan benar dan merupakan jawaban tujuan praktikum tetapi
kalimat terlalu panjang
c.
Membuat kesimpulan bukan merupakan jawaban tujuan praktikum
9. Apakah ada bukti bahwa siswa
a.
Membuat isi laporan lengkap (memuat dan membahas semua hal yang sudah
diamati)
b.
Membuat isi laporan 70% memuat dan membahas hal yang sudah diamati
c.
Membuat isi laporan 50% memuat dan membahas hal yang sudah diamati

LEMBAR KEGIATAN SISWA
Macam-macam dan bagian-bagian kerangka tubuh manusia
Nama kelompok :
1.
2.
3.
4.
Kelompok

:

Kelas

:

Tujuan
1. Untuk memahami macam-macam dan bagian-bagian kerangka tubuh manusia
2. Untuk mengetahui fungsi kerangka tubuh manusia

Uraian materi
Rangka (skelet) merupakan susunan tulang-tulang yang berkesinambungan, tidak
dapat dilihat dari luar tubuh karena ditutupi oleh daging (otot) yang berperan dalam
melindungi organ dalam tubuh yang lunak. Jumlah tulang pembentuk rangka pada
manusia lebih kurang 206 ruas tulang. Rangkaian tulang-tulang inilah yang membuat
manusia dapat berdiri tegak.
Alat dan bahan
1. Patung Kerangka Tubuh Manusia
2. Gambar Kerangka Tubuh Manusia
Cara kerja
1. Amatilah macam-macam kerangka tubuh manusia
2. Amatilah bagian-bagian tulang-tulang tubuh manusia
3. Buatlah kesimpulan dari kegiatan yang akan kalian amat

KERANGKA TUBUH MANUSIA

Bahan diskusi
1. Sebutkan bagian-bagian kerangka tubuh manusia yang sudah kalian amati beserta
keterangan jumlahnya dalam bentuk tabel ?

No

Bagian-bagian kerangka
manusia

1

Tulang tengkorak

Nama tulang
penyusun

Jumlah

2

Tulang rusuk

3

Tulang belakang

4

Tulang anggota gerak atas

5

Anggota Gerak Bawah

2. Kesimpulan praktikum

RUBRIK PENILAIAN PERFORMANCE KEGIATAN PERCOBAAN PADA
BAGIAN-BAGIAN KERANGKA MANUSIA DAN MACAM-MACAM
TULANG
No
Bukti tugas/belajar siswa
Skor
1

2

3

4

Mencatat objek (bagian-bagian kerangka manusia dan macammacam tulang) yang diamati
Mengamati dan mencatat objek (bagian-bagian kerangka
manusia dan macam-macam tulang) dengan seksama

5

Mengamati objek (salah satu bagian-bagian kerangka manusia
dan macam-macam tulang) dengan seksama

4

Mengamati tanpa mencatat

3

Membawa alat dan bahan sesuai instruksi
Siswa membawa alat dan bahan (bagian-bagian kerangka
manusia dan macam-macam tulang) dengan lengkap

5

Siswa membawa 3 dari 4 alat dan bahan di atas

4

Siswa membawa 2 dari 4 alat dan bahan di atas

3

Kesimpulan sementara dari percobaan, mengetahui (bagianbagian kerangka manusia dan macam-macam tulang)
Siswa membuat kesimpulan sementara yang menunjukkan
dugaan sementara tujuan praktikum, menggunakan kalimat yang
jelas

5

Siswa membuat kesimpulan sementara
dugaan sementara tujuan praktikum

4

yang menunjukkan

Siswa membuat kesimpulan sementara praktikum

3

Rancangan percobaan (bagian-bagian kerangka manusia dan
macam-macam tulang)

5

Siswa melaksanakan percobaan secara urut atau boleh secara
tidak berurutan yang terpenting dapat menyebutkan bagian-

4

bagian dan macam-macam rangka manusia/tulang
mendapatkan hasil percobaan sesuai yang diharapkan

5

6

dan

Siswa melaksanakan percobaan secara urut tetapi hasil percobaan
tidak sesuai yang diharapkan

3

Siswa melaksanakan percobaan praktikum

5

Bahan diskusi percobaan (bagian-bagian kerangka manusia dan
macam-macam tulang)

4

Siswa menjawab 2 bahan diskusi dari hasil percobaan dengan
benar

3

Siswa menjawab salah satu bahan diskusi dari hasil percobaan
dengan benar

5

Siswa menjawab 2 bahan diskusi dari hasil percobaan

4

Membuat laporan hasil sementara
Siswa membuat laporan hasil sementara lengkap (judul, tujuan,
landasan teori, alat dan bahan, cara kerja, hasil pengamatan,
pembahasan, kesimpulan) secara urut

5

Siswa membuat laporan hasil sementara yang memuat 4–6
komponen di atas dan ditulis secara urut

4

Siswa membuat laporan hasil sementara tetapi hanya memuat 1-3
komponen di atas

3

N

=

Jumlah Skor
X 100%
Jumlah Skor Maksimal

N

=

72
90

= 80%

X 100%

INSTRUMEN
LEMBAR LAPORAN KEGIATAN PERCOBAAN PADA BAGIAN-BAGIAN
KERANGKA MANUSIA DAN MACAM-MACAM TULANG
Pertanyaan :
1. Apakah ada bukti bahwa siswa
a. Mengamati dan mencatat objek (bagian-bagian kerangka manusia dan macammacam tulang) dengan seksama
b.
Mengamati objek (bagian-bagian kerangka manusia dan macam-macam tulang)
dengan seksama
c.
Mengamati tanpa mencatat
2. Apakah ada bukti bahwa siswa
a.
Membawa alat dan bahan dalam mengamati (bagian-bagian kerangka manusia
dan macam-macam tulang) dengan lengkap
b.
Membawa 3 dari 4 alat dan bahan di atas
c.
Membawa 2 dari 4 alat dan bahan di atas
3. Apakah ada bukti bahwa siswa
a.
Membuat kesimpulan yang menunjukkan dugaan sementara tujuan praktikum,
menggunakan kalimat yang jelas
b.
Membuat kesimpulan sementara yang menunjukkan dugaan sementara tujuan
praktikum
c.
Membuat kesimpulan sementara praktikum
4. Apakah ada bukti bahwa siswa
a.
Melaksanakan percobaan secara urut dan mendapatkan hasil percobaan sesuai
yang diharapkan
b.
Melaksanakan percobaan secara urut tetapi hasil percobaan tidak sesuai yang
diharapkan
c.
Melaksanakan percobaan praktikum
5. Apakah ada bukti bahwa siswa
a.
Menjawab 2 bahan diskusi dari hasil percobaan dengan benar
b.
Menjawab salah satu bahan diskusi dari hasil percobaan dengan benar
c.
Menjawab 2 bahan diskusi dari hasil percobaan
6. Apakah ada bukti bahwa siswa
a.
Membuat laporan hasil sementara lengkap (judul, tujuan, landasan teori, alat
dan bahan, cara kerja, hasil pengamatan, pembahasan, kesimpulan secara urut)

b.
Membuat laporan hasil sementara yang memuat 4-6 komponen di atas dan
ditulis secara urut
c.
Membuat laporan hasil sementara tetapi hanya memuat 1-3 komponen di atas

RUBRIK PENILAIAN PERFORMANCE TERHADAP KEGIATAN
PENGAMATAN BAGIAN-BAGIAN KERANGKA MANUSIA DAN MACAMMACAM TULANG
No

Bukti tugas/belajar siswa

1

Mencatat bagian-bagian kerangka manusia dan macam-macam
tulang yang ada di patung gambar kerangka manusia

2

3

Skor

Siswa mencatat 6 atau lebih bagian-bagian kerangka manusia dan
macam-macam tulang yang ada di patung gambar kerangka
manusia

5

Siswa mencatat 3-5 bagian-bagian kerangka manusia dan macammacam tulang yang ada di patung gambar kerangka manusia

4

Siswa mencatat 1–2 bagian-bagian kerangka manusia dan
macam-macam tulang yang ada di patung gambar kerangka
manusia

3

Menyajikan data hasil pengamatan
Siswa menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel dan
diagram batang yang di dalamnya bagian-bagian kerangka
manusia dan macam-macam tulang yang ada di patung gambar
kerangka manusia

5

Siswa menyajikan data hasil pengamatan tetapi dalam bentuk
tabel yang di dalamnya mencakup bagian-bagian kerangka
manusia dan macam-macam tulang yang ada di patung gambar
kerangka manusia

4

Siswa menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk
tabel/diagram batang tetapi tidak lengkap

3

Membuat laporan hasil sementara
Siswa membuat laporan hasil secara lengkap (judul, tujuan,
landasan teori, alat dan kesimpulan)

5

Siswa membuat laporan hasil sementara dari
pengamatannya yang memuat beberapa komponen di atas

hasil

4

Siswa membuat laporan hasil sementara seadanya tanpa
mengikuti struktur laporan yang benar

3

N

=

Jumlah Skor
X 100%
Jumlah Skor Maksimal

N

=

36
45

= 80%

X 100%

INSTRUMEN
LEMBAR LAPORAN PENGAMATAN BAGIAN-BAGIAN KERANGKA
MANUSIA DAN MACAM-MACAM TULANG

Pertanyaan :
1. Apakah ada bukti bahwa siswa
a.
Mencatat 6 atau lebih bagian-bagian kerangka manusia dan macam-macam
tulang yang ada di patung kerangka manusia
b.
Mencatat 3-5 bagian-bagian kerangka manusia dan macam-macam tulang yang
ada di patung kerangka manusia
c.
Mencatat 1-2 bagian-bagian kerangka manusia dan macam-macam tulang yang
ada di patung kerangka manusia
2. Apakah ada bukti bahwa siswa
a.
Menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel yang di dalamnya
mencakup bagian-bagian kerangka manusia dan macam-macam tulang yang ada di
patung kerangka manusia
b.
Menyajikan data hasil pengamatan tetapi dalam bentuk tabel batang yang di
dalamnya mencakup bagian-bagian kerangka manusia dan macam-macam tulang
yang ada di patung kerangka manusia
c.
Menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel batang tetapi tidak
lengkap
3. Apakah ada bukti bahwa siswa
a. Membuat laporan hasil sementara lengkap (judul, tujuan, landasan teori, alat dan
bahan, cara kerja, hasil pengamatan, pembahasan, kesimpulan)
b.
Membuat laporan hasil sementara yang memuat beberapa komponen di atas
c.
Membuat laporan hasil sementara seadanya tanpa mengikuti struktur laporan
yang benar

RUBRIK PENILAIAN PERFORMANCE KEGIATAN BAGIAN-BAGIAN
KERANGKA MANUSIA DAN MACAM-MACAM TULANG
No

Bukti tugas/belajar siswa

1

Mengelompokkan bagian-bagian kerangka manusia dan macammacam tulang yang ada di patung gambar kerangka manusia

2

3

Skor

Siswa mengelompokkan bagian-bagian kerangka manusia dan
macam-macam tulang yang ada di patung gambar kerangka
manusia dengan benar

5

Siswa mampu mengelompokkan 1-2 dari 3 bagian-bagian
kerangka manusia dan macam-macam tulang yang ada di patung
gambar kerangka manusia dengan benar

4

Siswa mengelompokkan bagian-bagian kerangka manusia dan
macam-macam tulang yang ada di patung gambar kerangka
manusia tetapi salah

3

Menyajikan data hasil pengamatan
Siswa menyajikan data hasil pengamatan secara lengkap dalam
bentuk table

5

Siswa menyajikan data hasil pengamatan lengkap tetapi dalam
bentuk tabel

4

Siswa menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel
tetapi salah

3

Membuat laporan hasil sementara
Siswa membuat laporan hasil sementara lengkap (judul, tujuan,
landasan teori, alat dan bahan, cara kerja, hasil pengamatan,
pembahasan, kesimpulan), ditulis secara urut

5

Siswa membuat laporan hasil sementara yang memuat 4-6
komponen di atas dan ditulis secara urut

4

Siswa membuat laporan hasil sementara tetapi hanya memuat 1-3

3

komponen di atas
N

=

Jumlah Skor
X 100%
Jumlah Skor Maksimal

N

=

108
135

= 80%

X 100%

INSTRUMEN
LEMBAR LAPORAN PENGAMATAN BAGIAN-BAGIAN KERANGKA
MANUSIA DAN MACAM-MACAM TULANG
Pertanyaan :
1. Apakah ada bukti bahwa siswa
a.
Mengelompokkan bagian-bagian kerangka manusia dan macam-macam tulang
yang ada di patung gambar kerangka manusia dengan benar
b.
Mengelompokkan 1-2 dari 3 bagian-bagian kerangka manusia dan macammacam tulang yang ada di patung gambar kerangka manusia dengan benar
c.
Mengelompokkan bagian-bagian kerangka manusia dan macam-macam tulang
yang ada di patung gambar kerangka manusia tetapi salah
2. Apakah ada bukti bahwa siswa
a.
Menyajikan data hasil pengamatan secara lengkap dalam bentuk tabel.
b.
Menyajikan data hasil pengamatan lengkap tetapi dalam bentuk tabel.
c. Menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel tetapi salah
3. Apakah ada bukti bahwa siswa
a.
Membuat laporan hasil sementara lengkap (judul, tujuan, landasan teori, alat
dan bahan, cara kerja, hasil pengamatan, pembahasan, kesimpulan) ditulis secara urut
b.
Membuat laporan hasil sementara yang memuat 4-6 komponen di atas dan
ditulis secara urut
c.
Membuat laporan hasil sementara tetapi hanya memuat 1-3 komponen di atas

NILAI PERFORMANCE

Performance siswa

: Individu

Tanggal

:

Tujuan

: Untuk mengetahui kualitas evaluasi pembelajaran biologi

Penilaian performance diambil dari rata-rata nilai performance. Nilai performance
siswa adalah sebagai berikut:
No

Aspek dokumen penilaian

A.

Rata-rata nilai performance

Nilai Performance

Nilai

Keterangan

= Jumlah Nilai Pratikum
5

Komentar dan saran :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Biologi

(……..……………………)

VALIDASI RUBRIK PENILAIAN PERFORMANCE PROSES SAINS
Instrumen ini adalah instrumen untuk menilai pekerjaan siswa khususnya
performance sains siswa kelas X. Tujuan penulisan instrumen adalah untuk
mengembangkan rubrik terhadap performance belajar siswa saat melakukan proses
Sains. Performance proses sains adalah bukti-bukti belajar siswa saat melakukan
observasi lapangan, menafsirkan hasil, membuat kesimpulan sementara , melakukan
percobaan, dan membuat laporan.
Instrumen validasi ini dibuat mengingat selama ini belum tersedia instrumen
validasi terhadap bukti-bukti belajar siswa dalam sains. Instrumen validasi ini dibuat
untuk melengkapi salah satu syarat kelengkapan penelitian yang berjudul
„‟ Pengembangan Rubrik Assasment/Penilaian Performance Proses Sains Siswa pada
Materi Sistem Kerangka Manusia di SMA SURYA DHARMA BANDAR
LAMPUNG‟ .
Tidak ada maksud tertentu yang lain, kecuali dalam penelitian pendidikan dan
penyelesaian syarat S1. Oleh sebab itu mohon pada Bapak/Ibu untuk memvalidasi
rubrik instrumen validasi performance assesment.
I. Ahli penilaian pendidikan
Petunjuk :
 Lembar penilaian ini diisi oleh ahli/pakar asessmen
 Penilaian diberikan dengan rentangan dari lengkap sampai tidak lengkap
Sangat Baik
: Skor 5
Baik
: Skor 4
Cukup Baik
: Skor 3
Kurang Baik
: Skor 2
Tidak Baik
: Skor 1
 Mohon diberikan tanda cek () pada kolom 1,2,3,4,5 sesuai dengan pendapat
penilai
 Komentar atau saran mohon diberikan secara singkat dan jelas pada tempat yang
telah disediakan.

NO

INDIKATOR

SKOR
1

1.

2.

2

3

4

5

Kelayakan isi rubric
1.1. Kesesuaian rubrik dengan SK (3. Menjelaskan
struktur dan fungsi organ manusia dan hewan
tertentu, kelainan/penyakit yang mungkin terjadi
serta implikasinya pada salingtemas) dan KD (3.1
Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi
dan proses serta kelainan/penyakit yang dapat
terjadi pada sistem gerak manusia))

4

1.2. Struktur rubrik (tujuan, komponen, nilai)
berdasarkan SK dan KD

4

1.3. Kegiatan siswa yang diamati mengarah ke
proses sains

4

Kebahasaan
2.1. Penulisan sesuai dengan kaidah bahasa
Indonesia

5

2.2. Penggunaan bahasa efektif dan komunikatif

4

2.3. Bahasa mudah dimengerti

5

Penyajian
3.

3.1. Tujuan yang ingin dicapai jelas

5

3.2. Mempermudah dalam melakukan penilaian

4

3.3. Fleksibel bila digunakan oleh guru lain

4

Jumlah Skor

39

Persentase

86,6%

Komentar/saran:………………………………………………………………...…..
……………………………………………………………………………................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

KRITERIA VALDASI/PENILAIAN PERFORMANCE PROSES SAINS
NO
1.

ASPEK YANG DIAMATI

SKOR

1.1. Kesesuaian rubrik dengan SK (3. Menjelaskan struktur
dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu,
kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya
pada salingtemas) dan KD (3.1 Menjelaskan keterkaitan
antara struktur, fungsi dan proses serta kelainan/penyakit
yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia)

5

Rubrik yang dikembangkan tidak sesuai dengan SK (3.
Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan
tertentu, kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta
implikasinya pada salingtemas) dan KD (3.1 Menjelaskan
keterkaitan antara struktur, fungsi dan proses serta
kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem gerak
manusia)

3

Rubrik yang dikembangkan beberapa yang sesuai dengan SK
(3. Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan
hewan tertentu, kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta
implikasinya pada salingtemas) dan KD (3.1 Menjelaskan
keterkaitan antara struktur, fungsi dan proses serta
kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem gerak
manusia)

4

Rubrik yang dikembangkan sesuai dengan SK (3.
Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan
tertentu, kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta
implikasinya pada salingtemas) dan KD (3.1 Menjelaskan

5

Kelayakan isi

keterkaitan antara struktur, fungsi dan proses serta
kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem gerak
manusia)

nilai)

5

Struktur rubrik (tujuan, komponen, nilai) yang
dikembangkan tidak sesuai dengan SK (3. Menjelaskan
struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu,
kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya
pada salingtemas) dan KD (3.1 Menjelaskan keterkaitan
antara struktur, fungsi dan proses serta kelainan/penyakit
yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia)

3

Struktur rubrik (tujuan, komponen, nilai) yang
dikembangkan beberapa yang sesuai dengan SK (3.
Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan
tertentu, kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta
implikasinya pada salingtemas) dan KD (3.1 Menjelaskan
keterkaitan antara struktur, fungsi dan proses serta
kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem gerak
manusia)

4

Struktur rubrik (tujuan, komponen, nilai) yang
dikembangkan sesuai dengan SK (3. Menjelaskan struktur
dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu,
kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya
pada salingtemas) dan KD (3.1 Menjelaskan keterkaitan
antara struktur, fungsi dan proses serta kelainan/penyakit
yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia)

5

1.2. Struktur rubrik
berdasarkan SK dan KD

(tujuan,

komponen,

NO

ASPEK YANG DIAMATI

SKOR

1.3. Kegiatan yang dilakukan siswa mengarah ke proses sains

2.

Kegiatan yang dilakukan siswa tidak mengarah ke proses sains

4

Kegiatan yang dilakukan siswa beberapa mengarah ke proses
sains

3

Kegiatan yang dilakukan siswa sudah mengarah ke proses sains

5

Kebahasaan
2.1. Penulisan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia
Penulisan kurang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia

4

Penulisan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia

3

Penulisan sangat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia

5

2.2. Penggunaan bahasa efektif dan komunikatif
Penggunaan bahasa kurang efektif dan kurang komunikatif

4

Penggunaan bahasa efektif tetapi tidak komunikatif

3

Penggunaan bahasa efektif dan komunikatif

5

2.3. Bahasa mudah dimengerti

3.

Bahasa kurang mudah dimengerti

4

Bahasa mudah dimengerti

3

Bahasa sangat mudah dimengerti

5

Penyajian
3.1. Tujuan yang ingin dicapai jelas
Tujuan yang ingin dicapai kurang jelas

4

Tujuan yang ingin dicapai jelas

3

Tujuan yang ingin dicapai sangat jelas

5

3.2. Mempermudah dalam melakukan penilaian
Kurang mempermudah dalam melakukan penilaian

4

Mempermudah dalam melakukan penilaian

3

Sangat mempermudah dalam melakukan penilaian

5

3.3. Fleksibel bila digunakan oleh guru lain
Kurang fleksibel bila digunakan oleh guru lain

4

Fleksibel bila digunakan oleh guru lain

3

Sangat fleksibel bila digunakan oleh guru lain

5

N

=

Jumlah Skor
X 100%
Jumlah Skor Maksimal

N

=

118
145

= 81,37%

X 100%

A. PENGERTIAN RANGKA TUBUH MANUSIA
Rangka (skelet) merupakan susunan tulang-tulang yang berkesinambungan,
tidak dapat dilihat dari luar tubuh karena ditutupi oleh daging (otot) yang berperan
dalam melindungi organ dalam tubuh yang lunak. Jumlah tulang pembentuk rangka
pada manusia lebih kurang 206 ruas tulang. Rangkaian tulang-tulang inilah yang
membuat manusia dapat berdiri tegak.

KERANGKA TUBUH MANUSIA
Nama Tulang

Nama Ilmiah

Tulang dahi

Frontal

Tulang ubun-ubun

Parietal

Tulang kepala belakang

Osipital

Tulang pelipis

Temporal

Tulang tapis

Ethmoidal

Tulang pipi

Zigomatik

Tulang baji

Sphenoid

Tulang rahang bawah

Mandibula

Tulang rahang atas :

Maksila

Tulang air mata

Lakrimal

Tulang idung

Nasal

Tulang gigi

Dental

Tulang langit langit

Pallatum

Tulang lidah

Vomer

Nama Tulang Rusuk

Nama ilmiah

Tulang dada

Sternum

Kepala tulang dada

Manubrium sterni

Badan tulang dada

Korpus sterni

Tulang pedang

Prosessus xiphoid

Tulang selangka

Klavikula

Tulang belikat

Skapikula

Tulang rusuk

Costae

Tulang rusuk palsu

Costae spuria

tulang rusuk sejati

Costae vera

Tulang rusuk melayang

Costa fluktuantes

Tulang Belakang

Nama ilmiah

Tulang belakang

Vertebre

Tulang leher

Vertebre servicalis

Tulang punggung

Vertebre thoracalis

Tulang pinggang

Vertebre lumbalis

Tulang kelangkang

Sakrum

Tulang ekor

Koksigealis

Tulang Lengan

Nama ilmiah

Tulang lengan atas

Humerus

Tulang pengumpil

Radius

Tulang hasta

Ulna

Tulang pergelangan tangan

Carpal

Tulang telapak tangan

Metacarpal

Tulang jari-jari tangan

Falages

Tulang di pinggul

Nama ilmiah

Tulang usus

Ilium

Tulang kemaluan

Pubis

Tulang duduk
Tulang Anggota Gerak

Iscium
Nama ilmiah

Tulang paha

Femur

Tulang tempurung lutut

Patela

Tulang kering

Tibia

Tulang betis

Fibula

Tulang pergelangan kaki :

Tarsal

Tulang telapak kaki :

Metatartarsal

Tulang jari-jari kaki

Falanges

B. FUNGSI KERANGKA TUBUH MANUSIA
Selain sebagai penunjang tubuh manusia untuk berdiri tegak, kerangka tubuh manusia
memiliki beberapa peran penting lainnya, yakni:
a. Memberi bentuk pada tubuh
b. Tempat perlekatan daging (otot) dan jaringan
c. Tempat penyimpanan mineral (terutama fosfor dan kalsium) dan energi;
d. Tempat pembentukan sel darah merah (eritrosit) , sel darah putih (leukosit),
dan keping darah (trombosit)
e. Sebagai alat gerak pasif. Artinya rangkaian tulang ini tidak bergerak,
melainkan gerakan dapat terjadi jika adanya kontraksi atau relaksasi dari otot
yang melekat pada tulang
f. Melindungi organ-organ vital tubuh manusia, yaitu:
1) Jantung, paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk (costae) dan tulang
dada (sternum)
2) Otak dilindungi oleh tulang kepala (cranium)

C. MACAM MACAM KERANGKA TUBUH MANUSIA
Rangka tubuh manusia dibedakan menjadi dua macam yaitu, rangka aksial
dan rangka apendikular. Berikut ulasan lanjut mengenai kedua macam rangka
tersebut, diantaranya:
a. Rangka Aksial, merupakan susunan tulang yang letaknya sejajar dengan
sumbu tubuh. Rangka Aksial terdiri atas:
1) Tulang tengkorak (Cranium), terdiri dari tulang tempurung kepala, tulang
wajah, dan tulang telinga.

TULANG TENGKORAK MANUSIA
Bagian Tempurung Kepala
Nama Tulang

Nama ilmiah

Tulang Dahi

Frontal

Tulang Ubun-Ubun

Parietal

Tulang Kepala belakang

Osipital

Tulang Pelipis

Temporal

Tulang pipi

Zigomatik

Tulang Baji

Sphenoid

Rahang Bawah

Mandibula

Rahang Atas

Maksila

Tulang Lapisan

Ethmoidale
Bagian Tulang Wajah

Nama Tulang

Nama ilmiah

Tulang Hidung

Nasal

Tulang Langit-Langit:

Pallatum

Tulang Mata Bajak:

Vomer

Tulang Lidah:

Hyodeus

Tulang tempurung kepala berfungsi sebagai pelindung otak, terdiri dari:
a) 1 tulang dahi
b) 2 tulang ubun-ubun
c) 2 tulang pelipis
d) 1 tulang kepala belakang
e) 2 tulang baji
f) 2 tulang tapis

Tulang-tulang penyusun tulang wajah yaitu:
a) 2 tulang rahang atas
b) 2 tulang rahang bawah
c) 2 tulang air mata

d) 2 tulang langit-langit
e) 2 tulang pipi
f) 2 tulang hidung
2) Tulang belakang (Verterbrae), terdiri dari 7 ruas tulang leher (servikal), 12
ruas tulang punggung (toraks), 5 ruas tulang pinggang (lumbal), 5 ruas
tulang kelangkang (sacrum), dan 4 ruas tulang ekor (coccigeus). Meskipun
tulang kelangkang dan tulang ekor terdiri atas beberapa ruas, namun masing
masing tulang menyatu seakan membentuk satu ruas.

TULANG BELAKANG
Jumlah Tulang
7 ruas
12 ruas
5 ruas
5 ruas
4 ruas
3) Tulang rusuk

Nama Tulang
Nama ilmiah
tulang leher
os.vertebrae cervicale
tulang punggung
os.vertebrae thoracalis
tulang pinggang
os.vertebrae lumbalis
tulang kelangkang
os.vertebrae cacrum
tulang ekor
os.vertebrae cocigeus
(Costae) dan tulang dada (Sternum), kedua tulang ini

berperan dalam melindungi struktur lunak yang terletak di dalam rongga
dada (thoraks).

TULANG RUSUK MANUSIA

Nama Tulang
Tulang hulu
Tulang badan
Taju pedang

Nama ilmiah
os.manubrium sterni
os.corpus sterni
os.proccesus xyphoideus

Tulang rusuk (os.costae)
Jumlah Tulang
7 pasang
3 pasang
2 pasang

Nama Tulang
tulang rusuk sejati
tulang rusuk palsu
tulang rusuk melayang

Nama ilmiah
os.costae vera
os.costae sporia
os.costae fluctuantes

Tulang rusuk terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati (costae vera), 3 pasang
tulang rusuk palsu (costae spuria) dan 2 pasang tulang rusuk melayang (costae
fluctuantes).
Sedangkan tulang dada terdiri atas tiga bagian yakni taju pedang ( xifoid),
bagian hulu (manubrium) yang berfungsi sebagai tempat melekatnya tulang selangka,
dan bagian badan (gladiolus) yang berfungsi sebagai tempat melekatnya tulang rusuk
sejati.

b. Rangka Apendikular, merupakan susunan tulang anggota tubuh yang terdiri
atas rangka apendikular bagian atas dan bagian bawah.
1) Rangka apendikular atas, terdiri atas gelang bahu (pectoral girdle) dan
tulang tangan. Gelang bahu terdiri atas 2 tulang belikat (scapula) yang
berhubungan dengan tulang rusuk dan 2 tulang selangka (clavicula) yang
menghubungkan tulang selangka dengan tulang dada. Tulang tangan
sendiri terdiri dari 2 tulang tangan atas (humerus), 2 tulang hasta (ulna), 2
tulang pengumpil (radius), 16 tulang pergelangan tangan (carpal), 10
tulang telapak tangan (metacarpal), dan 28 tulang jari tangan (phalanges).
2) Rangka apendikular bawah, terdiri atas tulang panggul (pelvic girdle)
dan tulang kaki. Gelang panggul tersusun atas 5 ruas tulang, meliputi 2
tulang usus (illium), 2 tulang kemaluan (pubis), dan 2 tulang duduk
(ischium). Sedangkan tulang kaki terdiri atas 60 ruas tulang, diantaranya 2
tulang paha (femur), 2 tulang lutut (patella), 2 tulang betis (fibula), 2 tulang
kering (tibia), 14 tulang pergelangan kaki (tarsal), 10 tulang telapak kaki
(metatarsal), dan 28 tulang jari kaki (phalanges).
3) Tulang gelang bahu (os.humerum)

Jumlah Tulang
2 buah
2 buah

Nama Tulang
tulang belikat
tulang selangka

4) Tulang gelang panggul (os.pelvis verilis)

Nama ilmiah
os.scavula
os.clavicula

Jumlah Tulang
2 buah
2 buah
2 buah

Nama Tulang
tulang duduk
tulang kemaluan
tulang pinggul

Nama ilmiah
os.ichium
os.pubis
os.illium

5) Tulang Kaki (os.extremitas inferior)

Jumlah Tulang

Nama Tulang

Nama ilmiah

2 buah

tulang paha

os.femur

2 buah

tulang tempurung lutut

os.patella

2 buah

tulang kering

os.tibia

2 buah

tulang betis

os.fibula

2 buah

tulang tumit

os.calcaneus

2 X 7 buah

tulang pergelangan kaki

os.tarsal

2 X 5 buah

tulang telapak kaki

os.meta tarsal

2 X 5 buah

tulang jari kaki

os.phalanges pedis

2 X 14 buah

ruas tulang jari kaki

os.digiti phalanges pedis

6) Tulang lengan (Os. Extremitas superior)

Nama Tulang
s
Tulang lengan atas

Nama ilmiah

Tulang pengumpil

Os. Radius

Tulang hasta

Os. Ulna

Tulang pergelangan
tangan
Tulang telapak
tangan
tulang jari tangan

Os. Karpus

Os. Humerus

os. Metakarpus
ossa. Phalanges

D. MACAM MACAM TULANG PENYUSUN RANGKA
Rangka manusia tersusun atas beberapa macam tulang. Setiap tulang
dikelompokkan kedalam golongan tertentu ditinjau dari beberapa hal, meliputi jenis,
bentuk, dan letak tulang tersebut.
a) Jenis-jenis tulang
Jenis tulang sangat beragam jika dilihat dari sifat fisk dan jaringan penyusun
tulang itu sendiri. Adapun tulang-tulang yang masuk golongan ini, yaitu:
1) Tulang rawan
Tulang rawan dikenal juga dengan istilah kartilago. Tulang rawan tersusun
atas sel tulang rawan yang disebut kondrosit. Tulang rawan bersifat sangat
lentur karena kaya akan serat kolagen (perekat) dan miskin zat kapur.
Seiring bertambahnya usia, tulang rawan ini akan menjadi kurang lentur
akibat proses penulangan. Namun tidak semuanya mengalami proses
tersebut. Hingga usia dewasa maupun dewasa tua, tulang rawan masih dapat
dijumpai pada hidung, persendian, daun telinga, dan antar ruas tulang
belakang.
2) Tulang sejati
Orang awam sering menyebut tulang sejati sebagai tulang keras. Berbeda
dengan tulang rawan yang lentur, tulang ini bersifat keras karena
dipengaruhi oleh sel-sel penyusunnya yang terdiri dari sel-sel tulang yang
disebut osteosit. Sifat keras ini membuat tulang ini berperan penting dalam
menyusun sitem rangka. Selain itu, tulang ini juga kaya zat kapur dan sedikit
mengandung serat kolagen, berbeda halnya dengan tulang rawan.
Komponen terpenting yang terdapat pada tulang sejati ialah suatu saluran
yang berfungsi untuk mengangkut sari makanan dan O2 pada sel tulang.
Saluran ini dikenal dengan saluran harvers yang kaya akan pembuluh darah
di dalamnya.

b) Bentuk-bentuk Tulang
Bentuk-bentuk tulang penyusun rangka manusia ada yang pipih, berbentuk
pipa, pendek, bahkan tak beraturan. Berikut ini uraian lanjut mengenai bentuk-bentuk
tulang:
1) Tulang pipih
Tulang ini disebut tulang pipih karena bentuknya yang memang pipih atau
tipis. Tulang ini kaya akan sumsum merah yang mengisi rongga-rongga kecil
yang ada di dalamnya. Peran penting tulang ini ialah sebagai tempat
pembentukan sel-sel darah, baik sel darah merah maupun sel darah putih.
Contoh tulang pipih: tulang tengkorak, tulang kering, tulang panggul, tulang
rusuk, dan tulang belikat.
2) Tulang pipa
Tulang ini berbentuk sepeti pipa dengan rongga besar dipusatnya dan
rongga-rongga kecing di kedua ujungnya yang menggembung. Rongga besar
pada tulang pipa berisi sumsum kuning kaya lemak yang berfungsi sebagai
cadangan makanan (pembentukan sumsum merah). Sedangkan rongga kecil
berisi sumsum merah yang berfungsi sebagai tempat produksi sel darah.
Tulang dalam golongan ini seperti tulang paha, tulang pengumpil, tulang
kering, dan tulang betis.
3) Tulang pendek
Disebut tulang pendek karena bentuknya yang pendek dan bulat dengan
rongga-rongga kecil di dalamnya. Rongga-ronga kecil ini berperan dalam
produksi sel-sel darah, sehingga tak heran rongga ini kaya akan sumsum
merah. Tulang-tulang yang masuk kategori ini, meliputi tulang pergelangan
tangan dan kaki, tulang tempurung lutut, ruas-ruas tulang belakang.
4) Tulang tak beraturan
Tulang ini disebut tak beraturan karena bentuknya yang memang tidak bisa
dideskripsikan/tidak beraturan. Contohnya seperti pada tulang wajah.

c) Letak-letak Tulang
Jika ditinjau berdasarkan letak-letak tulang penyusun sistem rangka, maka
tulang dapat dibagi menjadi 3 golongan, yakni tulang kepala (tengkorak), tulang
badan, dan tulang anggota gerak.
1)

Tulang kepala (tengkorak) terdiri dari tulang-tulang penyusun tempurung
kepala dan tulang-tulang penyusun wajah.

2)

Tulang badan terdiri dari tulang-tulang penyusun rangka aksial (penyusun
tulang belakang, tulang dada dan tulang rusuk), tulang-tulang penyusun
rangka apendikular atas (tulang penyusun gelang bahu), dan tulang-tulangtulang penyusun rangka apendikular bawah (penyusun tulang panggul).

3)

Tulang anggota gerak terdiri dari tulang-tulang penyusun rangka
apendikular atas dan rangka apendikular bawah. Tulang penyusun rangka
apendikular yang dimaksud ialah tulang-tulang yang menyusun tulang
anggota gerak atas (tulang tangan). Sedangkan tulang-tulang penyusun
rangka apendikular bawah yang dimaksud yakni tulang-tulang yang
menyusun tulang anggota gerak bawah (tulang kaki).

4)

Untuk informasi lebih rinci mengenai tiap-tiap tulang penyusun rangka
aksial maupun rangka apendikular, kalian dapat membaca kembali
pembahasan di atas pada poin macam-macam rangka pada manusia.

1. Hubungan Antar Tulang (Persendian)
Sendi merupakan tempat perhubungan antara dua tulang yang menyebabkan
tulang dapat digerakkan, dibelokkan, dilipat, ditekuk, dan diputar. Tanpa adanya
sendi, mustahil tulang sebagai struktur jaringan yang keras akan dapat dibelokkan
tanpa resiko patah. Namun, perlu diketahui tidak semua sendi memiliki sifat gerak
yang sama. Berdasarkan sifat dan fungsinya, sendi terdiri atas:
a. Sendi mati (sinatrosis), suatu perhubungan antar tulang namun tidak
memungkinkan terjadinya gerakan, seperti persendian tulang tengkorak

b. Sendi kaku (amphiatrosis), suatu perhubungan antar tulang yang hanya
memungkinkan sedikit gerak. Contohnya persendian antara tulang rusuk dan
tulang dada
c. Sendi gerak (diatrosis), suatu perhubungan antar tulang yang pergerakannya
bebas, dapat berupa gerakan satu arah, dua arah, maupun ke segala arah.
Berdasarkan arah pergerakannya, sendi ini dibedakan menjadi 4 jenis yaitu:
1) Sendi engsel, persendian yang pergerakannya hanya satu arah dan
menyerupai engsel pintu. Contoh: persendian siku
2) Sendi pelana, persendian dengan pergerakan dua arah (samping dan
depan). Contoh: persendian pada ibu jari
3) Sendi peluru, persendian yang memungkinkan pergerakan ke segala
arah. Contoh: persendian antara tulang panggul dengan tulang paha
4) Sendi putar, nama lain sendi ini ialah sendi gulung. Prinsip kerja sendi
ini yakni terdiri dari dua tulang, dimana satu tulang sebagai poros
sedangkan tulang yang yang lain berputar mengelilingi poros tersebut.
Contoh: Persendian antara tulang pengumpil dengan tulang hasta.
2. Pemeliharaan Rangka
Pemeliharaan tulang sangatlah penting, mengingat komponen pembentuk
sistem rangka yang menunjang tubuh dapat berdiri tegak adalah rangkaian tulangtulang. Jika pemeliharaan rangka tidak adekuat, maka dapat menyebabkan kelainan
pada pertumbuhan tulang-tulang pembentuk rangka. Berikut ini beberapa contoh
kelainan pada tulang akibat pemeliharaan rangka yang tidak efisien.
1) Lordosis, keadaan tulang belakang yang bengkok ke arah depan/dalam
dikarenakan kebiasaan duduk yang dominan condong ke depan.
2) Skoliosis, keadaan tulang belakang yang bengkok ke arah samping
yang biasanya menyerupai huruf S. Penyebabnya ialah kebiasaan
membawa beban berat pada satu sisi tubuh.

3) Kifosis, keadaan tulang belakang yang bengkok ke arah belakang/luar
akibat kebiasaan sering membungkung ataupun membawa beban berat
di bagian punggung.
Selain kelainan pada tulang, ada penyakit-penyakit tertentu yang dapat
merusak rangka akibat pemeliharaan tulang yang tidak baik, contohnya seperti polio,
rakitis, rematik, osteoporosis, TBC tulang, dan beberapa penyakit lain.
Oleh karena itu, yang dapat dilakukan dalam upaya pemeliharaan tulang pembentuk
rangka, diantaranya:
a. Makan-makanan bergizi, terutama yang kaya kalsium dan vitamin D,
seperti ikan dan susu
b. Membiasakan sikap tubuh yang benar, baik saat berdiri, duduk, maupun
saat membawa beban;
c. Jika membawa beban berat pada salah satu sisi bahu, upayakan untuk
bergantian antara kiri dan kanan;
d. Hindari diri dari mengangkat beban yang melebihi batas kemampuan;
e. Olahraga secara teratur dalam upaya menyehatkan dan mneguatkan
tulang.
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