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ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen penilaian kinerja siswa
berbasis pendekatan saintifik yang valid dan reliabel dalam menilai kinerja siswa pada kegiatan
percobaan Gerak Harmonis Sederhana (GHS). Penelitian ini menggunakan metode ADDIE yang
dirumuskan oleh Reiser and Mollenda yang terdiri dari tahapan: Analisis (Analyze), Desain
(Design), Pengembangan (Development), Implementasi (Implement), dan Evaluasi (Evaluation).
Instrumen penilaian kinerja siswa yang dikembangkan berbentuk daftar centang (check list)
yang dapat digunakan untuk mengukur keterampilan siswa dalam mengamati, menanyakan,
dan melaksanakan percobaan, serta kemampuan menalar dan mengomunikasikan hasil
percobaan yang merupakan tahapan ‘5M’ dalam pendekatan saintifik. Setiap butir penilaian
dalam instrumen divalidasi oleh ahli instrumen dan evaluasi dengan hasil semua butir penilaian
dinyatakan layak digunakan dengan persentase kelayakan sebesar 100%. Instrumen kemudian
diuji kualitas konstruksi, materi, dan kebahasaannya oleh panel (guru) dengan hasil: aspek
konstruksi instrumen sangat baik, aspek materi sangat baik, dan aspek kebahasaan sangat baik
Validasi empiris dilakukan dengan uji coba secara terbatas dan didapatkan hasil instrumen valid
untuk taraf signifikansi 5%. Penentuan reliabilitas menggunakan formula alpha cronbach
dengan hasil r hitung > 0,602 pada taraf signifikansi 5% sehingga instrumen dinyatakan reliabel.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa instrumen penilaian kinerja siswa
berbasis pendekatan saintifik yang dikembangkan dinyatakan valid dan reliabel untuk
digunakan dalam menilai  keterampilan siswa pada kegiatan percobaan GHS.
Kata Kunci: penilaian autentik, penilaian kinerja, pendekatan saintifik, Gerak Harmonis

Sederhana (GHS), ADDIE.

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan, pendidikan dapat

menjadi bagian dari proses pembangunan nasional. Untuk itu, pendidikan harus
mampu mengembangkan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik
melalui kegiatan belajar mengajar.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran
tersebut, maka dilakukanlah proses penilaian secara menyeluruh terhadap ketiga aspek
yang disebutkan di atas.

Namun, dalam pelaksanaannya, guru lebih memfokuskan pada penilaian terhadap
aspek kognitif, sedangkan aspek afektif dan khususnya psikomotorik kurang
diperhatikan. Padahal menurut kunandar (2014:256) penilaian terhadap keterampilan
peserta didik perlu dilakukan, karena hasil belajar psikomotorik peserta didik
merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan afektif peserta didik.

Salah satu bentuk penilaian yang dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar
psikomotorik siswa adalah penilaian kinerja. Journal Of Turkish Science Education
(2008) menyatakan bahwa penilaian kinerja memberikan bantuan kepada peserta didik
untuk membangun dan mengembangkan pengetahuannya, serta dapat menjadi
perantara kepada peserta didik untuk memberikan timbal balik dalam proses
pembelajaran.

Penilaian kinerja ini dapat menjadi pembaharuan dalam proses penilaian hasil
belajar psikomotorik siswa. Namun, pada realita di lapangan penilaian kinerja yang
sudah ada masih menimbulkan banyak masalah. I Ketut Susila (2012:6) menyatakan
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beberapa sumber kendala yang dialami guru dalam melakukan penilaian kinerja antara
lain: pedoman penyekoran dalam instrumen tidak jelas, penilai (ratter) umumnya hanya
satu, yaitu guru bidang studi sedangkan komponen yang harus dinilai cukup banyak,
Kecenderungan memberikan nilai subjektif karena instrumen yang digunakan belum
valid dan reliabel.

Untuk itu, penilaian kinerja yang sudah ada perlu dikembangkan untuk mengatasi
masalah-masalah tersebut. Penilaian yang ada perlu diperhatikan konstruksi instrumen
dan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Penggunaan pendekatan saintifik dapat
memfasilitasi pelaksanaan penilaian kinerja siswa tersebut. Sehingga, penilaian kinerja
yang dilakukan oleh guru kedepannya dapat lebih baik lagi.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan berdasarkan

tahapan ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluation) yang dirumuskan
oleh Reiser & Mollenda.

Gambar 1. Desain Penelitian
Secara garis besar, penelitian ini terdiri dari lima tahapan seperti yang disebutkan

di atas. Dengan melakukan penyesuaian dengan prosedur pengembangan instrumen
penilaian, maka desain penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

Tahap 1 Analisis Kebutuhan
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Tahapan pertama ini dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi awal guna
mendukung penelitian yang akan dilakukan. Data yang didapatkan terdiri dari data
primer yang merupakan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti terhadap beberapa
sekolah di wilayah DKI Jakarta yang menyatakan bahwa guru masih belum melakukan
penilaian kinerja pada percobaan Gerak Harmonis Sederhana (GHS) dan data sekunder
berupa studi literatur untuk mendapatkan informasi seberapa penting pengembangan
penilaian kinerja siswa dilakukan.
Tahap 2 Desain Instrumen

Desain instrumen dilakukan melalui tiga tahapan, yang pertama adalah dengan
menentukan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik, penelitian ini
menggunakan kompetensi dasar (KD) berdasarkan kurikulum 2013 sebelum revisi,
kompetensi dasar yang digunakan adalah KD 4.4 yang berbunyi “merencanakan dan
melaksanakan percobaan getaran harmonis pada ayunan bandul dan getaran pegas.”
Tahapan kedua adalah penyesuaian materi ajar, dalam tahapan ini disesuaikan
percobaan sesuai dengan konsep GHS, dan tahapan ketiga adalah penentuan bentuk
instrumen, bentuk instrumen yang dikembangkan beruapa daftar centang (check list).
Tahap 3 Pengembangan Instrumen

Pengembangan instrumen dilakukan dengan tahapan penyusunan kisi-kisi sesuai
dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang digunakan, kisi-kisi juga
disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan yaitu pendekatan
saintifik.

Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen
Tahapan
Ilmiah

Indikator Jumlah No
Butir

Skor

Mengamati

Menggunakan indera penglihatan
untuk mencermati gerakan osilasi

pada bandul

3 1,2,3 0-1

Menggunakan indera penglihatan
untuk mencermati gerakan osilasi

pada getaran pegas

3 4,5,6 0-1

Menggunakan indera penglihatan
untuk mencermati gerakan osilasi

cairan dalam pipa-U

3 7,8,9 0-1

Menanya

Mengajukan pertanyaan tingkat
pengetahuan terkait percobaan yang

dilakukan

2 10,11 0-1

Mengajukan Pertanyaan Tingkat
Aplikasi/Analisis terkait percobaan

yang dilakukan

2 12,13 0-1

Mencoba

Merancang percobaan Gerak
Harmonis Sederhana (GHS) dengan

cermat

2 14,15 0-1

Mengumpulkan data percobaan
ayunan matematis dengan prosedur

yang tepat

3 16,17,1
8

0-1

Mengumpulkan data percobaan
getaran pegas dengan prosedur yang

tepat

3 19,20,2
1

0-1

Mengumpulkan data percobaan pipa-
U dengan prosedur yang tepat

3 22,23,2
4

0-1

Menghubungkan besaran-besaran
fisis yang mempengaruhi periode

2 25,26 0-1
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Menalar

osilasi pada percobaan ayunan
matematis

Menghubungkan besaran-besaran
fisis yang mempengaruhi periode

osilasi pada getaran pegas

2 27,28 0-1

Menghubungkan besaran-besaran
fisis yang mempengaruhi periode

osilasi pada percobaan pipa-U

2 29,30 0-1

Mengolah data hasil percobaan
dengan cermat

3 31,32,3
3

0-1

Mengomu-
nikasikan

Melaporkan hasil percobaan dengan
prosedur yang tepat

2 34,35 0-1

Mempresantasikan hasil percobaan
dengan penuh perhatian

3 36,37,3
8

0-1

kemudian dari kisi-kisi yang ada dibuatlah butir penilaian yang menggambarkan
karakteristik dari percobaan yang akan dilakukan. Butir-butir penilaian yang
dikembangkan dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2. Butir Penilaian
No Butir Penilaian

1 Mengamati osilasi bandul dengan posisi mata tegak lurus terhadap titik
keseimbangan bandul

2 Mengamati tebal tali yang digunakan apakah terdapat puntiran saat bandul
berosilasi

3 Mengamati simpangan tali agar tidak melebihi sudut 10o

4 Mengamati osilasi pegas dengan posisi mata tegak lurus terhadap titik
keseimbangan beban pada pegas

5 Mengamati keadaan pegas apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak

6 Mengamati simpangan pegas agar tidak melebihi batas elastisitas pegas

7 Mengamati osilasi cairan dalam pipa-U dengan posisi mata tegak lurus
terhadap titik keseimbangan cairan

8 Mengamati simpangan yang diberikan agar cairan dalam pipa-U tidak
tumpah

9 Mengamati kedudukan pipa-U berada pada tempat yang datar dan tidak
memiliki kemiringan

10 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan apa/kapan/ dimana
percobaan harus dilakukan dengan baik dan benar

11 Mengajukan pertanyaan yang  berkaitan dengan langkah kerja dalam
prosedur percobaan

12 Mengajukan pertanyan yang berkaitan dengan bagaimana percobaan
dilakukan dengan baik dan benar

13 Mengajukan pertanyan yang berkaitan dengan mengapa/kenapa percobaan
harus dilakukan sesuai prosedur

14 Merangkai alat dan bahan yang digunakan sesuai dengan prosedur
percobaan

15 Menempatkan alat dan bahan yang digunakan dengan aman dan tidak
membahayakan siswa lainnya

16 Menentukan titik keseimbangan osilasi bandul sebelum memulai percobaan

17 Menghitung periode osilasi bandul saat bandul sudah bergerak secara
harmonis

18 Memulai dan menghentikan penghitungan waktu saat bandul berada tepat
pada posisi keseimbangannya



SEMINAR NASIONAL JURUSAN FISIKA FMIPA UM 2016

ISBN 978-602-71279-1-9 PFE-61

19 Menentukan titik keseimbangan osilasi pegas sebelum memulai percobaan

20 Menghitung periode osilasi pegas saat pegas sudah bergerak secara
harmonis

21 Memulai dan menghentikan penghitungan waktu saat beban pada pegas
berada tepat pada posisi keseimbangannya

22 Menentukan titik keseimbangan diantara kedua sisi pipa-U sebelum
memiringkan pipa-U

23 Mengkondisikan cairan dalam pipa-U bergerak harmonis sebelum memulai
perhitungan periode

24 Memulai dan menghentikan penghitungan waktu saat cairan berada tepat
pada posisi keseimbangannya

25 Mengidentifikasikan nilai periode osilasi bandul yang didapatkan berbanding
lurus dengan panjang tali

26 Mengidentifikasikan nilai periode osilasi bandul yang didapatkan tidak
dipengaruhi oleh massa bandul

27 Mengidentifikasikan nilai periode osilasi pegas yang didapatkan berbanding
lurus dengan massa beban yang digunakan

28 Mengidentifikasikan nilai periode osilasi pegas yang didapatkan berbanding
terbalik dengan nilai konstanta pegas

29 Mengidentifikasikan nilai periode osilasi cairan dalam pipa-U yang
didapatkan berbanding lurus dengan panjang kolom zat cair

30 Mengidentifikasikan nilai periode osilasi cairan dalam pipa-U yang
didapatkan tidak dipengaruhi massa jenis cairan.

31 Menyajikan data hasil percobaan dalam bentuk tabel

32 Menyajikan data hasil percobaan dalam bentuk grafik

33 Membuat kesimpulan berdasarkan grafik yang dibuat

34 Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penyusunan
laporan

35 Menyusun laporan secara sistematis, logis, dan rasional

36 Menyampaikan hasil percobaan menggunakan bahasa yang mudah dipahami

37 Memberikan perhatian kepada seluruh siswa lainnya

38 Menanggapi pertanyaan dengan logis dan rasional

Setelah butir penilaian dibuat maka dibuatlah rubrik penilaian untuk menentukan
nilai dari setiap butir penilaian yang ada, dalam instrumen ini karena berupa daftar
centang maka akan bernilai 1 jika terpenuhi dan bernilai 0 jika tidak terpenuhi.

Setelah instrumen penilaian sudah memenuhi konstruksi instrumen yang
diharapkan, maka kemudian dilakukan validasi isi oleh ahli dan panel (guru) untuk
menentukan kelayakan dan kualitas instrumen penilaian yang dikembangkan. Revisi
dilakukan sepanjang proses validasi isi oleh ahli dan panel (guru) sampai didapatkan
instrumen penilaian yang layak dan valid serta kualitas yang baik.
Tahap 4 Implementasi

Tahapan implementasi dilakukan dengan cara uji coba instrumen baik secara
individu maupun secara kelompok besar. Uji coba ini dilakukan dengan tujuan untuk
mendapatkan informasi seberapa besar tingkat validitas dan reabilitas instrumen yang
dikembangkan ditinjau dari validasi konstruksinya.



SEMINAR NASIONAL JURUSAN FISIKA FMIPA UM 2016

ISBN 978-602-71279-1-9 PFE-62

Tahap 5 Evaluasi
Tahapan ini adalah tahpan akhir dalam penelitian, pada tahapan ini dilakukan

evaluasi secara menyeluruh terhadap instrumen penilaian yang dikembangkan untuk
memastikan bahwa instrumen penilaian yang dikembangakn sudah layak dan valid
serta reliabel untuk digunakan dalam proses penilaian kinerja siswa pada percobaan
GHS.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Validasi Ahli

Setelah instrumen penilaian yang dikembangkan sudah sesuai maka dilakukan uji
validitas melalui validasi isi oleh ahli instrumen dan evaluasi. Uji validasi ahli ini
dilakukan oleh dua orang ahli yang terdiri dari satu orang ahli instrumen dan satu
orang ahli evaluasi pembelajaran. Validasi dilakukan terhadap setiap butir penilaian
yang ada dalam instrumen penilaian secara menyeluruh, dan didapatkan hasil:

Tabel 3. Hasil Validasi Ahli
Ahli Hasil Validasi Keterangan

1 100% Semua butir penilaian layak digunakan
2 100% Semua butir penilaian layak digunakan

Berdasarkan hasil validasi ahli tersebut dapat dilihat bahwa ke-38 butir penilaian
dalam instrumen layak digunakan, sehingga secara konstruksi isi instrumen dapat
dikatakan valid. Tingkat validasi yang mencapai 100% juga menginterpretasikan bahwa
semua butir penilaian dalam instrumen penilaian kinerja siswa yang dikembangkan
sudah sesuai dengan kaedah penyusunan instrumen dan sesuai dengan tingkat
psikomotorik peserta didik.
Telaah Panel (Guru)

Setelah semua butir penilaian divalidasi oleh ahli dan semua butir penilaian
dinyatakan layak untuk digunakan dalam instrumen, maka berikutnya dilakukan
telaah oleh panel untuk menguji kualitas instrumen penilaian kinerja yang
dikembangkan.

Telaah ini dilakukan oleh dua orang guru Fisika yang mengajar di wilayah DKI
Jakarta dan sudah pernah mengajar materi GHS serta melaksanakan percobaan GHS
dalam pembelajarannya. Untuk menilai kualitas instrumen penilaian yang
dikembangkan peneliti menyusun tiga indikator penilaian kualitas, diantaranya: (1)
Konstruksi Instrumen (2) Materi (3) Bahasa dan Kaedah Penulisan. Dari hasil telaah
tersebut didapatkan hasil:

Tabel 3. Hasil Telaah Panel

Panelis
Hasil Validasi Kualitas

KeseluruhanKonstruksi
Instrumen

Materi Bahasa dan
Penulisan

1 91,67
(Sangat Baik)

100
(Sangat Baik)

100
(Sangat Baik)

95
(Sangat Baik)

2 95,8
(Sangat Baik)

100
(Sangat Baik)

100
(Sangat Baik)

97.5
(Sangat Baik)

Berdasarkan  hasil telaah panel di atas dapat dilihat bahwa semua indikator
kualitas instrumen penilaian kinerja yang dikembangkan dinyatakan sangat baik,
artinya instrumen penilaian secara teoritik atau secara isi sudah layak dan valid untuk
digunakan dalam proses penilaian. Namun, untuk lebih memastikan validitas
instrumen maka kemudian dilakuanlah uji validasi konstruk.
Uji Validasi Konstruk

Uji validasi konstruk dilakukan untuk menentukan validitas dan reliabilitas
instrumen penilaian kinerja siswa yang dikembangkan. Uji validitas ini dilakukan
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dengan uji coba instrumen secara terbatas terhadap lima orang siswa. Hasil uji coba
instrumen ini kemudian diolah secara statistika menggunakan software SPSS 12 dan
pada taraf signifikansi 5% didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Validitas Reliabilitas

r-tabel r-hitung Keterangan r-tabel r-hitung Keterangan
0,6694 0,8106 VALID 0,602 0,706 RELIABEL

Berdasarkan hasil uji coba secara terbatas tersebut dapat kita lihat bahwa
instrumen penilaian memiliki tingkat validitas yang tinggi dan tingkat validitas yang
tinggi pula, perhitungan secara statistika dengan taraf signifikansi 5%. Sehingga dapat
kita insterpretasikan bahwa instrumen penilaian kinerja siswa yang dikembangkan ini
sudah memenuhi konstruksi instrumen dan kelayakan penggunaan, baik secara teoritik
(isi) maupun secara konstruksi (statistika).

Referensi ditulis dengan Century Schoolbook, ukuran 11 pt. Penulisannya mengikuti
format yang telah disediakan dalam template ini. Di dalam teks, sitasi ditulis dengan
format nama-tahun dan tuliskan “et al” setelah nama (contoh: Rietveld et al, 2015).
Daftar Rujukan hanya berisi pustaka yang disitasi (dirujuk) di dalam artikel.
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dalam mengembangkan
penilaian kinerja siswa berbasis pendekatan saintifik pada materi gerak harmonis
sederhana (GHS) didapatkan hasil semua butir penilaian dalam instrumen penilaian
layak digunakan, serta instrumen memiliki kualitas konstruksi instrumen yang sangat
baik, kualitas materi dalam instrumen sangat baik, dan kualitas bahasa dan penulisan
sangat baik. Instrumen juga memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi,
dengan demikian instrumen penilaian kinerja siswa yang dikembangkan layak untuk
digunakan dalam proses penilaian kinerja siswa pada materi gerak harmonis
sederahana (GHS).
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