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ABSTRAK: Penilaian hasil belajar siswa membantu menambah informasi siswa, guru, serta
orang tua siswa tentang kelebihan dan kekurangan siswa. Namun, berdasarkan hasil analisis
kebutuhan, tiga dari empat guru masih merasa kesulitan dalam pembuatan instrumen penilaian
hasil belajar siswa. Faktor penyebab kesulitan membuat instrumen penilaian adalah terlalu
banyak siswa yang perlu diamati dalam satu waktu, butuh waktu dalam pembuatan instrumen
penilaian, dan aspek sikap dan keterampilan yang sulit untuk diamati. Hal ini sesuai dengan
adanya guru yang belum menilai hasil belajar siswa secara berkesinambungan antara aspek
sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk mengatasi ini, pengembangan instrumen
penilaian hasil belajar siswa dilakukan dengan berbasis pendekatan saintifik sebagai cerminan
kurikulum 2013. Instrumen penilaian yang dibuat ditujukan untuk siswa Sekolah Menengah
Atas (SMA) kelas X materi Suhu dan Kalor. Pengembangan instrumen dilakukan dengan metode
research and development model ADDIE (Analisis, Disain, Development, Implementasi, dan
Evaluasi). Penelitian ini menghasilkan satu instrumen penilaian hasil belajar siswa aspek sikap
berupa lembar penilaian diri dengan daftar cek yang berdasarkan pada kompetensi dasar 2.1,
satu instrumen penilaian hasil belajar siswa aspek pengetahuan berupa tes uraian terstruktur
berdasarkan kompetensi dasar 3.8, dan satu instrumen penilaian hasil belajar siswa aspek
keterampilan teknik tes praktik dengan daftar cek berdasarkan kompetensi dasar 4.8.
Kata Kunci: Pengembangan Instrumen, Instrumen Penilaian Hasil Belajar Siswa, Pendekatan

Saintifik, Suhu dan Kalor.

PENDAHULUAN
Penilaian merupakan salah satu dari delapan standar pendidikan nasional.

Penilaian memiliki beberapa prinsip dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip penilaian
hasil belajar siswa dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
Beberapa prinsip yang dijabarkan yaitu sahih, objektif, menyeluruh, dan
berkesinambungan. Secara keseluruhan, penilaian hasil belajar siswa diharapkan
mencakup kesinambungan semua aspek kompetensi yaitu sikap (afektif), pengetahuan
(kognitif), dan keterampilan (psikomotorik) dimana tidak hanya mengukur hasil atau
apa yang diketahui siswa namun juga proses atau apa yang telah dilakukan siswa
untuk meningkatkan pemahaman siswa berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang
jelas. Penilaian hasil belajar siswa merupakan hal yang penting. Penilaian hasil belajar
siswa dapat membantu menambah informasi guru, orang tua siswa serta siswa itu
sendiri tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing individu.

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah pembelajaran pada Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan
saintifik atau pendekatan berbasis keilmuan. Tahapan pada pendekatan saintifik
adalah 5M yaitu, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar/
mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Hal ini cocok dengan fisika sebagai mata
pelajaran yang membutuhkan kemampuan bepikir serta keterampilan proses sains
dalam mempelajarinya. Fisika diharapkan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu serta



SEMINAR NASIONAL JURUSAN FISIKA FMIPA UM 2016

ISBN 978-602-71279-1-9 PFE-52

kemampuan dan keterampilan siswa dalam memperoleh produk-produk ilmu
pengetahuan. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa, guru dapat
melakukan penilaian dengan membuat instrumen penilaian hasil belajar berdasarkan
pada pendekatan saintifik.

Namun, hasil survei tentang analisis kebutuhan instrumen penilaian hasil belajar
siswa pada pembelajaran fisika yang telah diisi oleh tiga guru fisika SMA (Sekolah
Menengah Atas) dan satu guru fisika SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Dari empat
responden yang ada, tiga menyatakan mengalami kesulitan dalam membuat instrumen
penilaian hasil belajar siswa. Hal ini sesuai dengan hasil dari pernyataan bahwa hanya
dua responden yang menggunakan aspek keterampilan sebagai penilaian hasil belajar.
Faktor yang menyebabkan guru mengalami kesulitan dalam membuat instrumen
penilaian hasil belajar siswa adalah terlalu banyak siswa yang perlu diamati dalam satu
waktu, butuh waktu dalam pembuatan instrumen penilaian hasil belajar siswa dan
aspek sikap serta aspek keterampilan sulit untuk diamati. Tahapan dalam penilaian
hasil belajar siswa, dari empat responden, satu tidak menggunakan tahapan
pendekatan saintifik dan dua lainnya hanya meggunakan beberapa tahapan saja. Dari
semua responden, empat guru fisika menginginkan instrumen penilaian hasil belajar
siswa aspek sikap dengan teknik penilaian diri untuk dikembangkan.

Kesenjangan yang terjadi antara penilaian hasil belajar siswa berdasarkan apa
yang tertulis dalam peraturan pemerintah serta peraturan menteri dengan apa yang
terjadi di sekolah, membuat diperlukannya pengembangan instrumen penilaian hasil
belajar yang valid dan reliabel. Karena penilaian hasil belajar harus berkesinambungan
antara aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, peneliti melakukan pengembangan
instrumen penilaian hasil belajar siswa berbasis pendekatan saintifik pada
pembelajaran fisika.
METODE PENELITIAN

Prosedur pengembangan instrumen didasari oleh penelitian dan pengembangan
(Research and Development) model ADDIE. Tahapan model ADDIE merupakan Analisis,
Disain, Develop (pengembangan), Implementasi, dan Evaluasi. Model ADDIE
merupakan model yang paling sederhana namun telah mecakup pengembangan secara
keseluruhan. Berikut skema model ADDIE berdasarkan Branch (2009: 2),

Gambar 1. Skema Model ADDIE

Penelitian masih berlangsung pada tahap disain. Setelah melakukan analisis
kebutuhan dan studi literatur, peneliti membuat instrumen penilaian hasil belajar
siswa tiga ranah. Untuk ranah afektif, peneliti membuat lembar penilaian diri
berdasarkan delapan belas nilai karakter bangsa dengan menyesuaikan pula dengan
pendekatan saintifik serta Kompetensi Inti 1 dan Kompetensi Inti 2. Untuk ranah
kognitif, peneliti membuat soal uraian terstruktur berdasarkan pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif pada materi kalor. Untuk ranah psikomotor,
peneliti membuat lembar penilaian praktik berdasarkan tahap ilmiah pada pendekatan
saintifik yaitu 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar/
mengasosiasi, dan mengomunikasikan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian berupa satu lembar penilaian diri dengan daftar cek, satu

instrumen penilaian berupa soal uraian terstruktur, dan satu lembar penilaian praktik.
Berikut kisi-kisi instrumen penilaian yang dikembangkan peneliti.

Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif

Aspek yang
dinilai Indikator

Tahap Afektif
Jumlah

A1 A2 A3 A4 A5

Religius Siswa melakukan tindakan yang didasari
ajaran agama yang dianutnya 1, 17 2

Rasa Ingin
Tahu

Siswa menyempurnakan pengetahuan
yang dimiliki

4, 7,
8 3

Jujur Siswa menunjukkan hasil kerja
berdasarkan pada apa yang dilakukan

13,
20 2

Tanggung
Jawab

Siswa menyelesaikan tugas yang
seharusnya dilakukan 5, 18 2

Disiplin Siswa memenuhi tugas dengan runtut 3, 6 2

Kerja Keras Siswa melakukan tugas dengan sungguh-
sungguh 9, 19 2

Toleransi Siswa mendengar pendapat orang lain

2,
10,
11,
12

4

Peduli
Lingkungan

Siswa memprakarsai kepedulian terhadap
lingkungan

14,
15,
16

3

Jumlah 4 4 3 3 6 20

Tabel 2. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Hasil Belajar Siswa Ranah Kognitif

Aspek yang
dinilai Indikator

Tahap Kognitif
Jumlah

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Faktual

Siswa menyebutkan besaran-besaran
yang diukur selama percobaan

kalorimeter
1 1

Siswa menyebutkan alat yang
digunakan dalam memenuhi tujuan

percobaan kalorimeter
2 1

Konseptual

Siswa menjelaskan definisi kalor jenis
berdasarkan percobaan kalorimeter 11 1

Siswa menjelaskan definisi kapasitas
kalor berdasarkan percobaan

kalorimeter
12 1
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Aspek yang
dinilai Indikator

Tahap Kognitif
Jumlah

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Siswa membandingkan besar
perubahan suhu logam dengan jenis

logam yang berbeda
6 1

Siswa membandingkan perubahan
suhu air dengan jumlah air dalam

kalorimeter yang berbeda
7 1

Siswa membandingkan nilai kalor
jenis hasil percobaan kalorimeter

dengan nilai kalor jenis berdasarkan
sumber ajar

8 1

Siswa memperjelas suhu logam dengan
ketidakpastiannya 4 1

Siswa menghubungkan nilai kapasitas
kalor dengan kalor jenis 10 1

Siswa menyusun kesimpulan dari
beberapa nilai kalor jenis 9 1

Prosedural

Siswa mengurutkan cara mengetahui
suhu logam 3 1

Siswa mengurutkan cara mengukur
suhu campuram antara logam dengan

air dalam kalorimeter
5 1

Metakognitif Siswa menggunakan formulasi yang
diketahui untuk contoh kasus 13 1

Jumlah 2 2 3 2 2 2 13

Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Hasil Belajar Siswa Ranah Psikomotor

Tahapan Ilmiah Aspek yang dinilai Indikator

Tahap
Psikomotorik Jumla

hP
1

P
2

P
3

P
4

Mengamati

Perhatian pada waktu
mengamati suatu objek

Siswa mengidentifikasi
alat dan bahan yang

akan digunakan untuk
percobaan kalorimeter

3,
4,
5

3

Perhatian pada waktu
membaca suatu tulisan

Siswa membaca kegiatan
yang akan dilakukan

saat percobaan
kalorimeter dengan

membaca Lembar Kerja
Siswa

2 1

Perhatian pada waktu
mendengar suatu

penjelasan

Siswa menyimak
penjelasan tentang

percobaan kalorimeter
yang akan dilakukan

1 1
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Tahapan Ilmiah Aspek yang dinilai Indikator

Tahap
Psikomotorik Jumla

hP
1

P
2

P
3

P
4

Catatan yang dibuat
tentang yang diamati

Siswa menggambarkan
kegiatan yang akan

dilakukan saat
percobaan kalorimeter
berdasarkan apa yang

diamati

6 1

Menanya

Jenis pertanyaan yang
diajukan peserta didik
(pertanyaan faktual,

konseptual, prosedural,
dan hipotetik)

Siswa menanyakan
terkait apa yang telah

diamati

7,
8,
9,
10

4

Mengumpulkan
Informasi

Kemampuan melakukan
eksperimen

Siswa mengerjakan
percobaan kalorimeter
sesuai Lembar Kerja

Siswa

11 1

Kelengkapan informasi

Siswa mengukur semua
besaran yang diperlukan

untuk menarik
kesimpulan

12
,

13
,

14
,

15
,

16

5

Instrumen/alat yang
digunakan untuk

mengumpulkan data

Siswa menggunakan alat
yang tepat dalam

melakukan pengukuran

17
,

18
2

Validitas informasi yang
dikumpulkan

Siswa mengoperasikan
alat berulang kali untuk
mendapatkan hasil yang

valid

19
,

20
,

21
,

22

4

Menalar/
Mengasosiasi

Mengolah keterkaitan
antar berbagai jenis

fakta-
fakta/konsep/teori/penda

pat

Siswa mengkontruksi
keterkaitan antar

besaran fisika yang
kumpulkan

23
,

24
,

25

3

Mensintesis kesimpulan
berdasarkan keterkaitan

antar berbagai jenis
fakta-

fakta/konsep/teori/penda
pat

Siswa membuat
kesimpulan berdasarkan

keterkaitan antar
berbagai jenis fakta-

fakta/konsep/teori/penda
pat

26 1

Mengomunikasik
an

Penulisan laporan hasil
eksperimen jelas dan

terstruktur

Siswa membuat laporan
hasil eksperimen dengan

jelas dan terstruktur

27
,

28
2
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Tahapan Ilmiah Aspek yang dinilai Indikator

Tahap
Psikomotorik Jumla

hP
1

P
2

P
3

P
4

Menyajikan hasil kajian
(dari mengamati sampai
menalar) dalam bentuk
tulisan, grafis, media

elektronik, multi media
dan lain-lain

Siswa menyajikan hasil
kajian dari hasil

mengamati sampai
menalar

29
,

30
,

31
,

32

4

Jumlah 10 8 8 6 32

Instrumen penilaian hasil belajar siswa masih dalam tahap pegembangan menuju
uji validasi dan reliabilitas. Jika disesuaikan dengan kurikulum 2013 revisi, materi
suhu dan kalor masuk dalam materi kelas XI SMA tepatnya pada Kompetensi Dasar 3.5
Menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal
suatu bahan, kapasitas, dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Ranah
psikomotor dinilai berdasarkan praktikum kalorimeter dalam menentukan kalor jenis
dari berbagai logam yang disediakan sesuai dalam Kompetensi Dasar 4.5 Merancang
dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama terkait
dengan kapasitas dan konduktivitas kalor, beserta presentasi hasil percobaan dan
pemanfatannya.
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa draft lembar
instrumen penilaian hasil belajar siswa dapat diujicobakan untuk penentuan validitas
dan reliabilitasnya.
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