
SEMINAR NASIONAL JURUSAN FISIKA FMIPA UM 2016

ISBN 978-602-71279-1-9 PFE-73

Pengembangan Penilaian Kinerja Berbasis Metode Discovery
LearningMateri Fluida Statis

WINDY WIDAYANTI1), YETTI SUPRIYATI 2,*), VINA SEREVINA2)

Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Jl. Rawamangun Muka, Jakarta
Timur, DKI Jakarta.

E-mail: widayanti.windy@yahoo.com
TEL: (021)8875337

ABSTRAK: Pada kurikulum 2013 ditetapkan delapan standar nasional pendidikan dimana
salah satunya adalah standar penilaian pendidikan. Salah satu jenis penilaian yang perlu
dilakukan adalah penilaian kinerja (psikomotor). Penelitian ini bertujuan untuk
mengembangkan instrumen penilaian kinerja siswa berbasis metode discovery learning yang
valid dan reliabel dalam menilai kinerja siswa pada kegiatan percobaan Fluida Statis. 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 menerima stimulasi, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data,
membuktikan dan menarik kesimpulan dari kegiatan percobaan yang merupakan tahapan
metode discovery learning. Percobaan yang digunakan terdiri dari tiga jenis yaitu: 1) Tekanan
Hidrostatis 2) hukum Pascal 3) hukum Archimedes. Setiap butir penilaian dalam instrumen
penilaian kinerja siswa divalidasi oleh ahli instrumen dan ahli evaluasi dengan hasil semua butir
penilaian dalam instrumen penilaian kinerja siswa yang dikembangkan dinyatakan layak
digunakan atau persentase kelayakan penggunaan rata-rata sebesar 84,19%. Berdasarkan hasil
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa instrumen penilaian kinerja siswa berbasis metode
discovery learning yang dikembangkan dapat digunakan untuk mengukur  keterampilan siswa
dalam kegiatan percobaan Fluida Statis.
Kata Kunci: kurikulum 2013, penilaian kinerja, discovery learning, Fluida Statis, ADDIE.

PENDAHULUAN
Pendidikan adalah suatu proses memanusiakan manusia, karena pendidikan

merupakan media yang membantu peserta didik untuk menumbuhkembangkan potensi-
potensi kemanusiaannya.

Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut dan untuk mewujudkan pendidikan
nasional yang bermutu maka ditetapkanlah delapan standar nasional pendidikan dalam
yang menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan. Salah satu
standar nasional pendidikan ini adalah standar penilaian pendidikan. Prinsip penilaian
adalah mengukur tiga ranah aspek untuk setiap individual siswa secara adil. Ketiga
ranah yang dimaksud adalah ranah kognitif, psikomotorik dan afektif yang akan
dilaporkan kepada peserta didik dan orang tua dalam bentuk laporan hasil belajar
peserta didik (Rapor).

Pada pelaksanaannya, guru lebih sering melakukan penilaian pada ranah kognitif
saja. Ana (2008: 2) mengatakan bahwa sebagian besar guru sains belum melaksanakan
penilaian psikomotorik (keterampilan) di sekolah. Masih terdapat miskonsepsi dan
kurangnya pemahaman sebagian besar guru tentang tata cara membuat perangkat
penilaian unjuk kerja yang sesuai.

Dalam praktek di sekolah, seringkali guru membuat instrumen tanpa mengikuti
aturan-aturan tertentu. (Kunandar, 2014:10). Sedangkan disisi lain, penilaian hasil
belajar ini harus dilakukan dengan seakurat mungkin menggunakan instrumen
penilaian yang tepat.

Untuk itu, penilaian kinerja yang sudah ada perlu dikembangkan untuk mengatasi
masalah-masalah tersebut. Dalam pengembangan penilaian kinerja, perlu diperhatikan
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instrumen penilaian tersebut. Instrumen penilaian yang dibuat harus sesuai dengan
karakteristik Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dan instrumen penilaian kinerja
(Performance Assessment) harus mampu memberikan informasi secara akurat
berdasarkan karakteristik pembelajaran yang dilakukan terkait pencapaian kompetensi
peserta didik khusunya dalam ranah psikomotorik (keterampilan).
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan berdasarkan
tahapan ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluation) yang dirumuskan
oleh Reiser & Mollenda.

Namun, penelitian ini hanya terdiri dari tiga tahapan yaitu Analyze, Design, dan
Develop. Hal ini dikarenakan penelitian ini hanya bertujuan untuk mengembangkan
instrumen penilaian hingga layak digunakan oleh para pendidik. Dengan melakukan
penyesuaian dengan prosedur pengembangan instrumen penilaian, maka desain
penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Desain Penelitian

Tahap 1 Analisis Kebutuhan
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 Fluida Statis dan data sekunder berupa studi literatur
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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 “Merancang dan
membuat suatu peralatan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida untuk mempermudah
suatu pekerjaan” Tahapan kedua adalah penyesuaian materi ajar, dalam tahapan ini
disesuaikan percobaan sesuai dengan konsep fluida statis, 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 pembuatan dimensi dan
indikator produk penilaian, lalu 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 itu
dilakukan 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
No Dimens

i
Indikator Ju

mla
h

Nomo
r
Butir

Sko
r

1 Stimul
asi
(Stimul
ation)

Mengamati informasi yang telah diberikan. 3 1,2,3 0-1

Menangkap informasi yang telah diberikan 3 4,5,6 0-1

Memahami informasi yang telah diberikan 3 7,8,9 0-1

2 Identifi
kasi
Masala
h
(Proble
m
Statem
ent)

Mengidentifikasi masalah dari informasi yang telah
didapatkan.

3 10,11,
12

0-1

Mengumpulkan teori-teori yang sudah ada yang
berkaitan dengan permasalahan.

3 13,14,
15

0-1

Menentukan cara penyelesaian masalah melalui
percobaan

3 16,17,
18

0-1

3 Pengu
mpulan
Data
(Data
Collecti
on)

Merancang percobaan dengan baik dan benar. 3 19,20,
21

0-1

Melakukan percobaan dengan baik dan benar. 3 22,23,
24

0-1

Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan melalui
percobaan.

3 25,26,
27

0-1

4 Pengol
ahan
Data
(Data
Process
ing)

Mengumpulkan data-data yang telah didapat dari
percobaan.

3 28,29,
30

0-1

Menghitung besaran-besaran fisis yang dibutuhkan
berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari
percobaan.

3 31,32,
33

0-1

Menganalisis kesalahan relatif dari percobaan. 3 34,35,
36

0-1

5 Pembu
ktian
(Verific

Mengkaji kembali teori-teori yang sudah
dikumpulkan sebelumnya.

3 37,38,
39

0-1

Membandingkan hasil percobaan dengan teori yang 3 40,41, 0-1
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ation) sudah ada. 42

Membuktikan apakah hasil yang didapatkan
berdasarkan percobaan sesuai dengan hipotesis awal.

3 43,44,
45

0-1

6 Menari
k
Kesimp
ulan
(Gener
alizati
on)

Menarik kesimpulan berdasarkan percobaan yang
telah dilakukan.

3 46,47,
48

0-1

Mengkomunikasikan kesimpulan yang telah dibuat 3 49,50,
51

0-1

Membuat laporan percobaan. 3 52,53,
54

0-1

Setelah instrumen penilaian sudah sesuai dengan instrumen yang baik benar, maka
dilakukan validasi isi oleh ahli produk instrumen penilaian dan ahli materi fisika.
Instrumen juga dinilai oleh beberapa panel guru. Revisi dilakukan sepanjang proses
validasi isi oleh ahli dan panel guru sampai didapatkan instrumen penilaian yang
berkualitas baik.

Setelah itu dilakukan 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.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Validasi Ahli

Setelah instrumen penilaian yang dikembangkan sudah sesuai maka dilakukan uji
validitas melalui hasil penilaian produk instrumen penilaian yang dilakukan oleh ahli
produk instrumen penilaian dan ahli materi fisika.

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-56 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)

Selanjutnya dilakukan uji validasi kepada panel (guru) didapatkan persentase
capaian 98,4% untuk semua butir penilaian. Menurut panel (guru) yang telah menilai,
produk instrumen penilaian tersebut sudah baik dalam segi konstruksi dan kebahasaan
serta indikatornya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Uji Coba
Selanjutnya dilakukan uji coba kepada siswa agar diketahuai apakah produk

instrumen penilaian ini benar-benar dapat digunakan pada pembelajaran siswa di kelas.

Uji Validitas Konstruk
Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah produk yang sedang

dikembangkan valid dan layak digunakan. Hasil uji coba instrumen ini kemudian diolah
secara statistika menggunakan software SPSS dan pada taraf signifikansi 5%. Hasil
dari ujji validitas ini menyatakan bahwa produk instrumen yang dikembangkan valid.
Hal ini berarti produk instrumen penilaian tersebut layak digunakan dalam proses
pembelajaran di kelas.
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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 dalam mengembangkan
penilaian kinerja siswa berbasis discovery learning pada materi fluida statis didapatkan
hasil bahwa produk instrumen penilaian layak digunakan, serta instrumen memiliki
konstruksi instrumen dengan kualitas yang sangat baik, juga materi dalam instrumen
sesuai dengan tujuan pembelaaran, dan bahasa serta penulisan yang digunakan 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 fluida statis.
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