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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metodologi dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan true experimental design karena variabel luar 

(extraneous variable) yang mempengaruhi pelaksanaan penelitian dapat 

dikendalikan sehingga diperoleh validitas internal yang tinggi. Ciri utama metode 

penelitian ini adalah  terdapat kelompok eksperimen dan kontrol yang dipilih 

secara random dari suatu populasi (Sugiyono, 2013: 113-114).  

Sukmadinata (2011: 197-199) menjelaskan beberapa variabel luar yang 

dapat mempengaruhi validitas internal. Dalam penelitian ini, variabel luar tersebut 

antara lain: 1) lamanya rentang waktu perlakuan, 2) instrumen penelitian yang 

digunakan, 3) jumlah anggota sampel, 4) ruang perkuliahan yang berdekatan 

memungkinkan kerjasama mahasiswa dalam penyelesaian task, dan 5) adanya 

perlakuan khusus terhadap kelompok eksperimen.  

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi validitas internal tersebut telah 

diupayakan untuk dikendalikan dengan cara sebagai berikut. Perlakuan dalam 

penelitian ini dilaksanakan dalam waktu tiga bulan. Rentang waktu perlakuan 

yang cukup panjang tersebut diatasi dengan pemberian task yang bersifat 

simultan. Penelitian ini menggunakan rubrik sebagai instrumen penelitian 

sehingga penilaian dilakukan secara objektif. Jumlah anggota sampel dalam 

penelitian ini tidak mengalami pengurangan karena perlakuan yang diberikan 

kepada mahasiswa terintegrasi dalam perkuliahan yang telah dikontrak sehingga 

mahasiswa harus mengumpulkan tugas untuk kelengkapan administrasi 

perkuliahan. Tindakan duplikasi tugas akibat lokasi perkuliahan yang berdekatan 

antara kedua kelompok sampel dikendalikan dengan pemberian tugas individual 

yang harus berbeda dengan mahasiswa lain. Dalam penelitian ini, setiap 

mahasiswa diberikan kesempatan yang sama dalam melakukan bimbingan dengan 

dosen sehingga tidak ada perlakuan khusus pada kelompok eksperimen. 

Selain validitas internal, Sukmadinata (2011: 199-200) juga menyebutkan 

beberapa variabel luar yang mempengaruhi validitas eksternal, dalam penelitian 
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ini, antara lain 1) generalisasi hasil penelitian, dan 2) kepribadian dosen. Temuan 

dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini dapat digeneralisasikan 

terhadap populasi karena sampel dipilih secara random sehingga sampel sudah 

mewakili populasi. Dosen yang membimbing kegiatan pengembangan 

performance assessment merupakan pribadi yang sama sehingga proses 

pembimbingan kepada kedua kelompok sampel relatif sama. 

Desain true experimental yang digunakan dalam penelitian ini adalah the 

randomized pretest-posttest control group design (Fraenkel and Wallen, 2006: 

274). Deskripsi desain yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1.  The Randomized Pretest-Posttest Control Group Design 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen O1 X O2 

Kontrol O1 C O2 

Sumber: Fraenkel and Wallen (2006: 274) 

 

Keterangan: 

O1  = Pretest 

X    = Treatment berupa pengembangan task dan rubrik melalui kegiatan  uji coba  

C   =  Treatment berupa pengembangan task dan rubrik melalui perkuliahan biasa 

O2   =   Posttest 

 

Kelompok eksperimen memperoleh feedback berdasarkan hasil temuan 

melalui uji coba perangkat performance assessment dalam kegiatan 

pengembangan. Kelompok kontrol memperoleh feedback berdasarkan teori dari 

buku teks melalui perkuliahan seperti biasa. Perbedaan perlakukan tersebut 

bertujuan untuk menyelidiki pengaruh perolehan feedback dari situasi nyata 

terhadap peningkatan kemampuan mahasiswa dalam melakukan performance 

assessment. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu LPTK wilayah Jakarta pada 

semester ganjil tahun akademik 2013-2014. Pengambilan data dilakukan pada 

awal bulan Desember 2013 hingga pertengahan bulan Februari 2014. Populasi 

dalam penelitian ini melibatkan penguasaan konsep performance assessment dan 
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konten Biologi serta kemampuan mengembangkan task dan rubrik pada 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi semester V yang mengontrak mata 

kuliah Evaluasi Proses dan Hasil Belajar (EPHB).  

EPHB digolongkan ke dalam Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 

dengan bobot 2 sks. Pemilihan EPHB sebagai wadah penelitian karena dinilai 

sesuai dengan bahasan penelitian yang bertujuan agar mahasiswa mampu 

merancang instrumen penilaian kinerja yang dapat menilai proses dan hasil 

pembelajaran Biologi pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. 

Mata kuliah ini membahas tentang dasar pemahaman asesmen pendidikan yang 

mencakup: penguasaan tujuan dan fungsi penilaian; peran evaluasi dalam proses 

belajar mengajar; prosedur dan bentuk evaluasi; perencanaan, penyusunan, 

analisis pokok uji, validitas dan reliabilitas tes atau perangkat tes (konsep dan 

keterampilan proses); pengolahan hasil penilaian; asesmen kinerja dan portofolio. 

Jumlah populasi mahasiswa semester V sebesar 107 mahasiswa yang 

terbagi menjadi empat kelas. Pemilihan sampel dilakukan secara acak kelompok 

(cluster random sampling) dari populasi yang ada (Sugiyono, 2013: 121). 

Berdasarkan pemilihan sampel tersebut, terpilih dua kelas sebagai sampel 

penelitian yaitu kelas A dan kelas C dengan jumlah masing-masing 26 dan 30 

mahasiswa. Kelas A dijadikan sebagai kelompok kontrol dan kelas C sebagai 

kelompok eksperimen. Penentuan tersebut dilakukan dengan sistem pengocokan 

agar tidak ada unsur subjektivitas di dalamnya. 

 

C. Definisi Operasional 

Untuk memudahkan dalam memahami dan menafsirkan istilah-istilah yang 

digunakan pada penelitian ini, maka diberikan penjelasan mengenai definisi 

operasinonal sebagai berikut. 

 

1. Kegiatan Pengembangan Kemampuan Mahasiswa Calon Guru Biologi 

dalam Melakukan Performance Assessment  

Kegiatan pengembangan task dan rubrik dilakukan melalui empat siklus 

pemberian tugas secara simultan. Task 1 digunakan untuk mengidentifikasi 
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kinerja awal mahasiswa. Task 2 digunakan untuk menguji kemampuan mahasiswa 

dalam menerapkan konsep tentang performance assessment yang diperoleh dari 

pemaparan dan diskusi dengan dosen. Task 3 dan 4 memerlukan beberapa kali 

revisi disertai dengan pemberian feedback secara tertulis dan lisan dari dosen, 

teman sebaya, guru, dan respon peserta didik. Task dan rubrik digunakan oleh 

mahasiswa untuk menilai kinerja peserta didik yang berkaitan dengan 

pembelajaran Biologi pada jenjang SMA atau sederajat.  

Kegiatan pengembangan kemampuan yang diaplikasikan pada kelompok 

eksperimen meliputi kegiatan pengembangan task dan rubrik, kegiatan uji coba 

task dan rubrik ke Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, dan pemberian 

umpan balik (feedback) berdasarkan hasil temuan uji coba. Pemberian feedback 

pada kelompok ekserimen, dilakukan secara tertulis oleh dosen dan asisten 

terhadap task dan rubrik yang telah disusun oleh mahasiswa. Pemberian feedback 

dilakukan secara lisan oleh teman sebaya (peer) pada saat presentasi, sementara 

itu penguatan diberikan oleh dosen. Selain itu, feedback juga diperoleh dari guru 

dan respon peserta didik pada saat uji coba.  

Kelompok kontrol melakukan kegiatan pengembangan task dan rubrik 

seperti pada perkuliahan biasa. Feedback dari dosen dan peer diperoleh secara 

tertulis maupun lisan. Pemberian feedback sama dengan kelompok eksperimen, 

tetapi lebih ditekankan pada kajian teori dari buku teks.    

 

2. Kompetensi Mahasiswa Calon Guru Biologi  

Kompetensi calon guru Biologi meliputi penguasaan konsep performance 

assessment, penguasaan konten Biologi, dan kemampuan mengembangkan task 

dan rubrik. 

Penguasaan konsep performance assessment merupakan skor tes konsep 

performance assessment berdasarkan kerangka Taksonomi Bloom revisi, 

mencakup dimensi proses kognitif (Cognitive/C) dan dimensi pengetahuan 

(Knowledge/K). Instrumen yang digunakan untuk menilai kemampuan ini 

merupakan soal berbentuk pilihan ganda dengan lima pilihan jawaban. 
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Penguasaan konsep tersebut diukur sebelum (pretest) dan setelah (posttest) 

kegiatan pengembangan performance assessment. 

Penguasaan konten Biologi merupakan skor ketercapaian rubrik penilaian 

pada kriteria no. 5 yaitu tentang kesesuaian antara kriteria penilaian dengan 

konten Biologi yang menjadi target penilaian. Penguasaan konten Biologi 

dideskripsikan secara rinci pada siklus 3 karena merupakan kemampuan terbaik 

selama kegiatan pengembangan performance assessment. Konten Biologi dalam 

task dan rubrik mahasiswa dideskripsikan berdasarkan kesesuaian prosedur kerja 

ilmiah, pengintegrasian prosedur keselamatan kerja dalam task, keterkaitan 

kriteria penilaian dengan konsep Biologi atau teknik penulisan, serta orisinalitas 

task dan rubrik yang disusun. 

Kemampuan mengembangkan perangkat performance assessment 

merupakan skor ketercapaian rubrik untuk kemampuan penyusunan task dan 

rubrik mengenai kegiatan pembelajaran Biologi di SMA atau sederajat. Kegiatan 

pengembangan performance assessment mencakup pemberian empat task yang 

bersifat simultan. Task 1 dijadikan sebagai task awal (sebelum kegiatan 

pengembangan) dan task  4 sebagai task akhir (sesudah kegiatan pengembangan). 

Kinerja mahasiswa juga diukur selama kegiatan pengembangan performance 

assessment pada setiap aspek penilaian terhadap task dan rubrik yaitu mulai dari 

task 1 hingga task 4. Hal tersebut dilakukan untuk mendeskripsikan 

kecenderungan pengembangan kemampuan mahasiswa dalam penyusunan task 

dan rubrik. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis 

instrumen yang terdiri dari tes penguasaan konsep performance assessment, rubrik 

penilaian kinerja mahasiswa, angket tanggapan mahasiswa terhadap kegiatan 

pengembangan performance assessment, dan catatan lapangan. Penjelasan lebih 

rinci tertera sebagai berikut: 
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1. Soal Penguasaan Konsep  

Soal penguasaan konsep berjumlah 30 soal pilihan ganda yang 

mengandung lima pilihan jawaban. Soal yang digunakan untuk pretest dan 

posttest secara tertulis ini, bertujuan untuk mengungkap pemahaman mahasiswa 

mengenai  konsep penilaian, khususnya performance assessment yang terintegrasi 

dalam konten Biologi. Soal disusun berdasarkan kerangka taksonomi Bloom 

revisi (Anderson and Krathwohl,  2001: 27-91): pada dimensi proses kognitif, 

mulai dari mengingat (C1) hingga mengevaluasi (C5); dan pada dimensi 

pengetahuan, mulai dari pengetahuan faktual hingga pengetahuan prosedural. 

Dimensi proses kognitif mencipta (C6) tidak disajikan dalam soal penguasaan 

konsep karena soal yang berbentuk pilihan ganda kurang dapat mengungkap 

kemampuan mahasiswa dalam menyusun perangkat performance assessment 

sehingga kemampuan tersebut dimunculkan dalam penyusunan task dan rubrik 

penilaian.  Kisi-kisi soal penguasaan konsep performance assessment tertera 

dalam Lampiran B1.  

Kisi-kisi yang mencakup soal penguasaan konsep tersebut divalidasi oleh 

ahli evaluasi untuk mengetahui validitas isi dan konstruksi. Soal yang telah 

divalidasi  kemudian diujicobakan kepada mahasiswa yang sudah pernah 

memperoleh konsep mengenai performance assessment yaitu mahasiswa semester 

VII. Jawaban benar memperoleh skor 1 dan jawaban salah memperoleh skor 0. 

Rekap jawaban mahasiswa disajikan dalam Lampiran C1.   

Hasil uji coba dianalisis menggunakan program (software) Anates untuk 

menguji tingkat reliabilitas, validitas, daya beda, tingkat kesukaran, dan 

keberfungsian distraktor (pengecoh). Pelaksanaan uji coba bertujuan untuk 

memperoleh soal yang bernilai valid dan dapat digunakan untuk pengambilan data 

penelitian. Rekap hasil uji coba soal penguasaan konsep yang disajikan dalam 

Lampiran C1. 

Uji coba dilakukan terhadap soal penguasaan konsep performance 

assessment, hingga diperoleh 30 soal yang valid dan dapat digunakan dalam 

pengambilan data penelitian. Berdasarkan penghitungan menggunakan program 

Anates, hasil yang diperoleh adalah: a) rata-rata skor= 13,46; b) simpangan baku= 
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7,29; c) korelasi XY= 0,76; d) reliabilitas tes= 0,86 (kategori  sangat tinggi); e) 

kualitas pengecoh; f) daya beda; g) tingkat kesukaran; dan h) signifikansi butir 

soal dapat dilihat pada Lampiran C1. 

 

2. Rubrik Penilaian Kinerja Mahasiswa 

Rubrik kinerja mahasiswa calon guru Biologi berupa rubrik penilaian 

dalam format rating scale. Banyaknya kriteria yang digunakan untuk menilai task 

dan rubrik mahasiswa masing-masing berjumlah 11 dan 7 kriteria, setiap kriteria 

dijabarkan menjadi 4 tingkat kinerja. Rubrik penilaian yang digunakan mengacu 

pada teori yang dikemukakan oleh Marzano, Pickering, and McTighe (1993: 29) 

dengan  rentang skala 1 hingga 4, dimana 4 menggambarkan tingkat kinerja yang 

paling baik, sementara 1 menggambarkan tingkat kinerja yang paling buruk. 

Rubrik digunakan untuk menyelidiki pengembangan kemampuan calon guru 

dalam melakukan performance assessment pada kegiatan pembelajaran Biologi di 

SMA atau sederajat. Salah satu kriteria dalam rubrik tersebut digunakan untuk 

mengungkap penguasaan konten Biologi mahasiswa. Kriteria yang digunakan 

adalah kriteria no. 5 tentang kesesuaian antara kriteria penilaian dengan konten 

yang menjadi target penilaian. Validasi isi dan konstruk dilakukan terhadap task 

dan rubrik penilaian oleh dosen ahli asesmen pendidikan Biologi.  

 

3. Angket Tanggapan Mahasiswa 

Angket tanggapan mahasiswa diberikan di akhir kegiatan pengembangan. 

Angket tersebut digunakan untuk mengungkap tanggapan mahasiswa terhadap 

kegiatan pengembangan kemampuan dalam melakukan performance assessment; 

mengidentifikasi berbagai masalah yang ditemui mahasiswa selama melakukan 

performance assessment, dan mendata saran-saran untuk kemudahan menilai 

kinerja peserta didik. Validitas angket dilakukan dengan judgment dari dosen ahli  

sementara validasi oleh mahasiswa untuk mengetahui keterbacaan angket. 
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4. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya disusun 

oleh peneliti, namun juga dipadukan dengan catatan dari mahasiswa setelah 

menyelesaikan task 3 dan 4. Catatan peneliti meliputi  kejadian-kejadian faktual 

penting yang terjadi selama kegiatan pengembangan performance assessment, 

diperoleh melalui observasi pada proses presentasi mahasiswa calon guru Biologi. 

Catatan mahasiswa mencakup kendala yang ditemui mahasiswa selama kegiatan 

penyusunan dan uji coba perangkat penilaian pada task 3 dan 4.  

 

E. Prosedur Penelitian 

Secara umum penelitian ini dibagi ke dalam tiga tahap yaitu tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. 

 

1. Tahap Persiapan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan yaitu sebagai berikut. 

a. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh teori yang kuat mengenai 

permasalahan yang dijadikan sebagai kajian dan memperoleh gambaran hasil 

penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis silabus 

terhadap mata kuliah Evaluasi Proses dan Hasil Belajar, sebelumnya dikenal 

dengan Asesmen Pembelajaran Biologi, pun dilakukan untuk menyelidiki 

kemampuan penilaian yang dibekalkan dalam mata kuliah tersebut.   

b. Studi pendahuluan dilakukan melalui pemberian task penyusunan perangkat 

performance assessment kepada mahasiswa yang mengontrak mata kuliah 

Pembinaan Kompetensi Mengajar (PKM) pada tahun akademik 2012/2013. 

Mahasiswa yang dilibatkan dalam studi pendahuluan tersebut sejumlah 46 

mahasiswa yang terbagi dalam dua kelas masing-masing berjumlah 22 dan 24 

mahasiswa. Penilaian dilakukan terhadap task dan rubrik yang tercantum 

dalam Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Studi pendahuluan ini 

bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana bekal pengetahuan yang diperoleh 

mahasiswa tentang performance assessment, dalam mata kuliah Asesmen 

Pembelajaran Biologi pada salah satu LPTK di Jakarta.  
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c. Masalah penelitian dirumuskan berdasarkan hasil studi literatur dan studi 

pendahuluan. 

d. Penyusunan perangkat instrumen penelitian yang meliputi perangkat tes, 

perangkat penilaian kinerja mahasiswa berupa task dan rubrik, serta angket.  

e. Judgment instrumen penelitian yang dilakukan oleh ahli, bertujuan untuk 

memperoleh validasi instrumen. Selanjutnya dilakukan uji coba terhadap 

perangkat tes, perangkat penilaian kinerja mahasiswa, dan angket yang 

ditujukan kepada beberapa mahasiswa semester VII yang sudah memperoleh 

konsep performance assessment pada saat mengontrak mata kuliah EPHB. 

f. Kualitas instrumen tes yang meliputi validitas, reliabilitas, daya pembeda, 

tingkat kesukaran soal, dan keberfungsian distraktor (pengecoh) dianalisis 

dengan program Anates. Program tersebut merupakan program komputer 

yang mempermudah penghitungan tentang kualitas soal secara mudah, 

lengkap dan cepat. 

g. Pembekalan terhadap asisten bertujuan untuk menyamakan persepsi dan 

interpretasi terhadap rubrik penilaian yang akan digunakan untuk menilai task 

dan rubrik yang disusun oleh mahasiswa. Asisten bertugas untuk membantu 

dosen dalam pemberian skor dan umpan balik (feedback) terhadap task dan 

rubrik yang disusun oleh mahasiswa. Dalam pembekalan tersebut, dilakukan 

penilaian terhadap contoh task dan rubrik yang disusun oleh mahasiswa yang 

mengontrak mata kuliah PKM pada studi pendahuluan.  

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan penelitian meliputi: 

a. Pemilihan sampel dilakukan secara acak kelompok (cluster random 

sampling) dari populasi mahasiswa semester V yang mengontrak mata kuliah 

EPHB. Pretest penguasaan konsep performance assessment diberikan kepada 

kelompok eksperimen dan kontrol. Pretest bertujuan sebagai penelusuran 

kemampuan awal mahasiswa calon guru Biologi tentang konsep penilaian, 

khususnya performance assessment yang terintegrasi dengan konten Biologi. 

Selain itu, diberikan task 1 (task awal) kepada kedua kelompok sampel 



43 

 

Yuni Astuti, 2014 
Pengembangan Kemampuan Mahasiswa Calon Guru Biologi Dalam Melakukan Performance 
Assessment 
Melalui Perkuliahan Evaluasi Proses Dan Hasil Belajar 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

penelitian. Task awal diberikan dalam bentuk tes uraian open ended karena 

waktu penyelesaiannya dibatasi dan para mahasiswa bekerja secara individual 

dibawah pengawasan. Task awal bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja 

awal mahasiswa dalam penyusunan task dan rubrik terhadap kegiatan 

pembelajaran Biologi pada jenjang SMA atau sederajat dengan Kompetensi 

Dasar (KD) yang telah ditentukan oleh dosen yaitu “melaksanakan percobaan 

pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan tumbuhan”.  

b. Penyampaian materi tentang performance assessment diberikan oleh dosen 

dalam perkuliahan EPHB. Task 2 diberikan setelah penyajian materi dan 

harus diselesaikan oleh mahasiswa di kelas. Karakteristik task 2  sama dengan 

task 1. Setelah itu, diberikan task 3 yang akan dikerjakan di rumah.  

c. Penyusunan task 3 dilakukan oleh mahasiswa secara individual. Task dan 

rubrik yang disusun harus berbeda dengan mahasiswa lain. Mahasiswa diberi 

kebebasan untuk menentukan KD dan indikator yang digunakan dalam 

perangkat penilaiannya. Namun yang perlu diperhatikan, KD dan indikator 

yang digunakan oleh kelompok eksperimen disepakati dengan pihak sekolah 

yang menjadi sasaran uji coba sedangkan kelompok kontrol harus disepakati 

dengan dosen. Revisi task 3 dilakukan beberapa kali selama proses 

penyelesaiannya yaitu kelompok eksperimen sebanyak tiga kali dan 

kelompok kontrol dua kali revisi. Revisi task, baik pada kelompok 

eksperimen maupun kontrol, dilakukan berdasarkan pertimbangan feedback 

yang diperoleh secara tertulis dan lisan. 

d. Skor dan feedback diberikan oleh dosen dan asisten secara tertulis terhadap 

task dan rubrik. Pemberian skor dan feedback tersebut dilakukan sebelum 

presentasi. Feedback secara lisan diberikan oleh teman sabaya (peer)  

sementara dosen memberikan penguatan terhadap feedback pada saat 

presentasi tersebut. Selanjutnya, task 3a direvisi menjadi task 3b berdasarkan 

pertimbangan feedback yang telah diperolehnya.  

e. Uji coba task 3b ke sekolah dilakukan oleh kelompok eksperimen. Kemudian 

dilakukan revisi berdasarkan hasil uji coba tersebut sehingga menjadi task 3c. 

Feedback pada kelompok eksperimen diperoleh dari guru dan respon peserta 
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didik terhadap task dan rubrik sedangkan feedback bagi kelompok kontrol 

diperoleh dari kajian literatur. 

f. Hasil temuan di sekolah dan revisi perangkat penilaian (task 3c) 

dipresentasikan oleh kelompok eksperimen. Task 3b dipresentasikan oleh 

kelompok kontrol. Selanjutnya, task tersebut direvisi kembali oleh kelompok 

eksperimen dan kontrol berdasarkan pertimbangan feedback yang diperoleh, 

sehingga masing-masing menjadi task 3d (kelompok eksperimen) dan 3c 

(kelompok kontrol). Perolehan  feedback pada kelompok kontrol berasal dari 

dosen dan peer berdasarkan pada teori atau kajian literatur. Perolehan 

feedback pada kelompok eksperimen, selain dari dosen dan peer yang 

menekankan pada hasil temuan, feedback juga diperoleh dari guru dan respon 

peserta didik pada saat uji coba di sekolah. 

g. Revisi tugas dan catatan lapangan yang telah diselesaikan oleh mahasiswa, 

diberikan kepada dosen. Kelompok eksperimen mengumpulkan task 3d dan 

kelompok kontrol mengumpulkan task 3c. Skor dan feedback secara tertulis 

terhadap perangkat penilaian tersebut diberikan oleh dosen dan para asisten. 

h. Pemberian task 4 kepada kelompok eksperimen dan kontrol. Task 4 juga 

bersifat individual dengan ketentuan harus berbeda dengan task 3 dan 

mahasiswa lain. Revisi task 4 dilakukan selama beberapa kali selama proses 

penyelesaiannya yaitu kelompok eksperimen sebanyak dua kali dan 

kelompok kontrol satu kali revisi. Revisi task, baik pada kelompok 

eksperimen maupun kontrol, dilakukan berdasarkan pertimbangan feedback 

yang diperoleh secara tertulis dan lisan. Ketentuan pemilihan KD dan 

indikator dalam penyusunan task 4 sama dengan task 3. 

i. Uji coba perangkat penilaian (task 4a) ke sekolah, dilakukan oleh mahasiswa 

kelompok eksperimen. Lalu dilakukan revisi task 4a berdasarkan feedback 

dari guru dan  hasil temuan di sekolah sehingga hasil revisinya menjadi task 

4b.  

j. Pemberian skor dan feedback dilakukan secara tertulis terhadap task dan 

rubrik yang disusun oleh mahasiswa, baik kelompok eksperimen maupun 

kontrol. Skor dan feedback tersebut diberikan oleh dosen dan asisten. Hasil 
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temuan di sekolah dan task 4b dipresentasikan oleh kelompok eksperimen,  

sedangkan task 4a dipresentasikan oleh kelompok kontrol. Terdapat 

penekanan yang berbeda terkait dengan pemberian feedback pada saat 

presentasi antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Pemberian 

feedback di kelompok eksperimen, baik oleh dosen maupun peer, lebih 

didasarkan pada temuan hasil uji coba. Sedangkan pada kelompok kontrol, 

pemberian feedback didasarkan pada kajian teori yang terdapat di buku teks.  

k. Setelah dilakukan revisi akhir, perangkat penilaian tersebut (kelompok 

eksperimen dengan task 4c dan kelompok kontrol dengan task 4b) diberikan 

kepada dosen dan dilengkapi dengan catatan lapangan. Tugas inilah yang 

disebut dengan task akhir.  

l. Penilaian terhadap kinerja calon guru Biologi yang diberikan oleh dosen dan 

asisten dengan mengacu pada rubrik penilaian.  

m. Pemberian posttest penguasaan konsep performance assessment setelah 

kegiatan pengembangan berakhir. Pemberian tes ini bertujuan untuk 

menyelidiki pengembangan penguasaan konsep performance assessment  

mahasiswa calon guru Biologi setelah perolehan pengalaman belajar berupa 

penyusunan perangkat penilaian,  feedback, dan uji coba yang dilakukan pada 

kondisi nyata yaitu di sekolah sebagai sumber belajar.  

n. Mahasiswa calon guru Biologi mengisi angket untuk mengungkap tanggapan 

terhadap kegiatan pengembangan performance assessment pada perkuliahan 

EPHB; mengidentifikasi berbagai masalah dan kendala yang ditemui 

mahasiswa dalam melakukan performance assessment; serta mendata saran-

saran untuk perbaikan dan kemudahan menilai kinerja peserta didik pada 

kegiatan pembelajaran Biologi di sekolah.  

 

3. Tahap Akhir 

Tahap akhir meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pengolahan dan analisis dilakukan terhadap data hasil penelitian yang telah 

diperoleh. Data hasil penelitian berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data 

kuantitatif meliputi: 1) skor task dan rubrik tentang luaran mata kuliah PKM; 
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2) skor pretest, skor posttest, dan gain ternormalisasi (N-gain) tentang 

penguasaan konsep performance assessment;  3) skor pada kriteria rubrik no. 

5 tentang penguasaan konten Biologi; 4) skor task awal, skor task akhir, dan 

N-gain task mengenai kemampuan pengembangan task; 5) skor rubrik awal, 

skor rubrik akhir, dan N-gain rubrik tentang kemampuan pengembangan 

rubrik; 6) skor perangkat penilaian awal, skor perangkat penilaian akhir, dan 

N-gain perangkat penilaian tentang kemampuan pengembangan perangkat 

penilaian; dan 7) skor task dan rubrik pada setiap aspek penilaian tentang 

kemampuan pengembangan perangkat performance assessment. Data 

kualitatif mencakup hasil angket dan catatan lapangan. Data kuantitatif dari 

kedua kelompok sampel dianalisis dengan menggunakan uji statistik untuk 

menguji hipotesis penelitian yang diajukan.  

Data kualitatif berupa tanggapan mahasiswa dari kedua kelompok sampel 

terhadap kegiatan pengembangan performance assessment dan evaluasinya 

serta data temuan berdasarkan hasil catatan lapangan selama penelitian, 

dilakukan dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui kecenderungan data 

atau temuan yang akan digunakan dalam menyusun simpulan. 

b. Penyusunan simpulan dirumuskan berdasarkan hasil pengolahan dan analisis 

data. 

c. Penyusunan laporan penelitian. 

 

F. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Pengolahan dan analisis data kuantitatif dilakukan dengan uji statistik 

menggunakan program Statistical Program for Social Science (SPSS) versi 17. 

Sedangkan data kualitatif dianalisis secara deskriptif untuk menentukan 

kecenderungan-kecenderungan yang muncul pada saat penelitian. Hasil 

pengolahan data penelitian selengkapnya terdapat pada Lampiran C. 

Data luaran mata kuliah PKM berupa skor perangkat penilaian kinerja 

dihitung berdasarkan rumus yang digunakan oleh Wolf and Stevens (2007:  8) 

sebagai berikut: 
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Data kuantitatif tentang penguasaan konsep performance assessment pada 

mahasiswa calon guru Biologi meliputi skor pretest, skor posttest, dan N-gain. 

Analisis data tersebut dilakukan dengan uji statistik dengan langkah-langkah 

sebagai berikut. 

1. Penghitungan skor pretest dan posttest yang dikonversi menjadi nilai 

berdasarkan rumus yang dikembangkan oleh Purwanto (2002:  102) sebagai 

berikut: 

      
 

  
     

Keterangan: 

NP  = nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R    = skor mentah yang diperoleh mahasiswa 

SM =  skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

100  = bilangan tetap 

 

Interpretasi skor kinerja mahasiswa dikategorikan berdasarkan tabel aturan 

Purwanto (2002: 103) seperti pada Tabel 3.2. berikut: 

Tabel 3.2. Kategori terhadap Persentase Skor Kinerja Mahasiswa 

Presentase Kategori 

86 – 100 % Sangat baik 

76 – 85 % Baik 

60 – 75 % Cukup  

55 – 59 % Kurang 

≤ 54 % Kurang sekali 

Sumber: Purwanto (2002: 103) 

 

2. Penghitungan gain ternormalisasi (N-gain) 

Skor gain yang dinormalisasi dihitung berdasarkan rumus yang 

dikembangkan oleh Hake (1999: 1) sebagai berikut: 

 
              

Keterangan:  

<g> : gain ternormalisasi (N-gain) 

Sf : skor posttest 

Si : skor pretest 
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Kriteria peningkatan gain yang dinormalisasi menurut Hake (1999: 1) 

sebagai berikut: 

N-gain > 0,7  : Peningkatan tinggi 

0,7 ≥ N-gain ≥ 0,3 : Peningkatan sedang 

N-gain < 0,3  : Peningkatan rendah 

 

3. Uji normalitas  

Masing-masing data pretest dan posttest dilakukan uji normalitas sebagai 

uji prasyarat untuk menentukan jenis uji statistik yang akan digunakan, antara 

statistik parametrik atau non parametrik. Uji normalitas bertujuan untuk 

mengidentifikasi bentuk distribusi data (sampel) yang digunakan dalam penelitian 

(Susetyo, 2012: 271). Uji ini  dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

pada software SPSS 17.0 dengan taraf kepercayaan 95% (α = 0,05). 

Hipotesis yang dinyatakan oleh Susetyo (2012: 145) yaitu: 

H0 : distribusi probabilitas sampel adalah distribusi probabilitas normal 

H1 : distribusi probabilitas sampel bukan distribusi probabilitas normal 

Perolehan nilai probabilitas (Sig.) pretest kelompok eksperimen adalah 

lebih besar dari α, maka H0 diterima, artinya data dalam sampel yang digunakan 

dalam penelitian berdistribusi normal. Perolehan nilai probabilitas (Sig.) pretest 

kelompok kontrol adalah lebih kecil dari α, maka H0 ditolak, artinya data dalam 

sampel yang digunakan dalam penelitian tidak berdistribusi normal. Sementara 

itu, perolehan nilai probabilitas (Sig.) posttest pada kelompok eksperimen dan 

kontrol adalah lebih kecil dari α, maka H0 ditolak, artinya data dalam sampel yang 

digunakan dalam penelitian tidak berdistribusi normal.  

 

4. Uji homogenitas 

Masing-masing data pretest dan posttest dilakukan uji homogenitas 

sebagai uji prasyarat untuk menentukan jenis uji statistik yang akan digunakan, 

antara statistik parametrik atau  non parametrik. Uji homogenitas bertujuan untuk 

mengidentifikasi apakah variansi kedua kelompok sama atau tidak. Uji ini  
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dilakukan menggunakan “test of homogeneity of variance” pada software SPSS 

17.0 dengan taraf kepercayaan 95% (α = 0,05). 

Hipotesis yang dikemukakan yaitu: 

H0 : variansi kedua kelompok adalah homogen 

H1 : variansi kedua kelompok tidak homogen  

Perolehan nilai probabilitas (Sig.) pretest dan posttest adalah lebih besar dari α, 

maka H0 diterima, artinya variansi kedua kelompok yang digunakan dalam 

penelitian adalah homogen sehingga dapat dilanjutkan dengan statistik parametrik 

(Trihendradi, 2009: 114). 

 

5. Uji hipotesis  

Uji hipotesis yang digunakan adalah uji beda dua rerata bebas karena 

kedua kelompok yang diteliti tidak memiliki hubungan satu dengan yang lainnya 

atau benar-benar berasal dari dua populasi yang berbeda (Susetyo, 2012: 202). 

Syarat normalitas data tidak terpenuhi sehingga dilanjutkan dengan statistik non 

parametrik yaitu dengan uji Mann Whitney terhadap rerata pretest dan posttest. 

Uji tersebut bertujuan untuk menyelidiki signifikansi perbedaan kemampuan 

penguasaan konsep performance assessment antara kedua kelompok sampel 

(Trihendradi, 2009: 114). Pengujian hipotesis dilakukan pada taraf kepercayaan 

95% (α=0,05). 

Hasil uji hipotesis terhadap rerata pretest adalah tidak terdapat perbedaan 

penguasaan konsep performance assessment awal secara signifikan antara 

kelompok eksperimen dengan kontrol, maka dilanjutkan dengan uji pencapaian 

terhadap data posttest kedua kelompok sampel penelitian. Uji pencapaian tersebut 

dilakukan untuk mengetahui signifikansi perbedaan pencapaian penguasaan 

konsep antara kelompok eksperimen dengan kontrol sesudah mengikuti kegiatan 

pengembangan performance assessment. Pengujian ini dilakukan berdasarkan 

hipotesis yang dijelaskan oleh Priyatno (2012: 141) berikut: 

H0 :   tidak ada perbedaan pencapaian nilai yang signifikan pada kedua kelompok 

sampel 
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H1 :  ada perbedaan pencapaian nilai yang signifikan pada kedua kelompok 

sampel 

Perolehan nilai signifikansi lebih kecil dari α, maka H0 ditolak, berarti terdapat 

perbedaan pencapaian penguasaan konsep performance assessment secara 

signifikan antara kelompok eksperimen dengan kontrol sesudah mengikuti 

kegiatan pengembangan performance assessment.  

 Data kuantitatif tentang penguasaan konten Biologi berupa skor 

ketercapaian rubrik pada aspek tentang kesesuaian kriteria penilaian dengan 

konten yang menjadi target penilaian. Aspek tersebut tercantum dalam kriteria no. 

5 pada aspek penilaian rubrik kinerja mahasiswa.  Penghitungan rerata skor 

ketercapaian rubrik dilakukan mulai dari siklus 1 hingga siklus 4. Analisis secara 

deskriptif dilakukan terhadap konten Biologi dalam task dan rubrik mahasiswa 

pada siklus 3 karena merupakan kemampuan terbaik yang diperoleh mahasiswa 

selama kegiatan pengembangan performance assessment.  

Data kuantitatif tentang kemampuan mengembangkan performance 

assessment mahasiswa calon guru Biologi meliputi skor perangkat penilaian awal-

perangkat penilaian akhir, task awal-task akhir, skor rubrik awal-rubrik akhir dan 

N-gain. Analisis data tersebut dilakukan dengan uji statistik dengan langkah-

langkah sebagai berikut. 

1. Penghitungan skor perangkat penilaian awal-perangkat penilaian akhir, task 

awal-task akhir, dan skor rubrik awal-rubrik akhir dilakukan menurut rumus 

yang digunakan oleh Wolf and Stevens (2007: 8) dalam penelitiannya sebagai 

berikut: 

         
                        

                         
 

 

2. Penghitungan gain ternormalisasi (N-gain) 

Menghitung skor gain yang dinormalisasi berdasarkan rumus yang 

dikembangkan oleh Hake (1999: 1) sebagai berikut: 
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Keterangan:  

<g> : gain ternormalisasi (N-gain) 

Sf : skor perangkat penilaian/task/rubrik awal 

Si : skor perangkat penilaian/task/rubrik akhir 

Kriteria peningkatan gain yang dinormalisasi menurut Hake (1999: 1) 

sebagai berikut: 

N-gain > 0,7  : Peningkatan tinggi 

0,7 ≥ N-gain ≥ 0,3 : Peningkatan sedang 

N-gain < 0,3  : Peningkatan rendah 

 

 

3. Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan terhadap perangkat penilaian, task, dan rubrik, 

serta N-gain dari masing-masing data tersebut. Uji ini  dilakukan menggunakan 

uji Kolmogorov-Smirnov pada software SPSS 17 dengan taraf kepercayaan 95% (α 

= 0,05). 

Hipotesis yang dinyatakan oleh Susetyo (2012: 145) yaitu: 

H0 : distribusi probabilitas sampel adalah distribusi probabilitas normal 

H1 : distribusi probabilitas sampel bukan distribusi probabilitas normal 

Perolehan nilai probabilitas (Sig.) perangkat penilaian awal pada kelompok 

eksperimen dan kontrol adalah lebih besar dari α, maka H0 diterima, artinya data 

pada sampel yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal. Perolehan 

nilai probabilitas (Sig.) N-gain perangkat penilaian pada kelompok eksperimen 

dan kontrol adalah lebih besar dari α, maka H0 diterima, artinya data dalam 

sampel yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal.  

Perolehan nilai probabilitas (Sig.) task awal pada kelompok eksperimen 

dan kontrol adalah lebih besar dari α, maka H0 diterima, artinya data pada sampel 

yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal. Perolehan nilai probabilitas 

(Sig.) N-gain task pada kelompok eksperimen dan kontrol adalah lebih besar dari 

α, maka H0 diterima, artinya data pada sampel yang digunakan dalam penelitian 

berdistribusi normal. 

Perolehan nilai probabilitas (Sig.) rubrik awal pada kelompok eksperimen 

dan kontrol adalah lebih kecil dari α, maka H0 ditolak, artinya data pada sampel 
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yang digunakan dalam penelitian tidak berdistribusi normal. Perolehan nilai 

probabilitas (Sig.) N-gain rubrik pada kelompok eksperimen dan kontrol adalah 

lebih besar dari α, maka H0 diterima, artinya data dalam sampel yang digunakan 

dalam penelitian berdistribusi normal. 

 

4. Uji homogenitas 

Data perangkat penilaian, task, rubrik, dan N-gain dari masing-masing data 

tersebut dilakukan uji homogenitas sebagai uji prasyarat untuk menentukan jenis 

uji statistik yang digunakan, antara statistik parametrik atau  non parametrik. Uji 

ini  dilakukan menggunakan “test of homogeneity of variance” pada software 

SPSS 17 dengan taraf kepercayaan 95% (α=0,05). 

Hipotesis yang dikemukakan yaitu: 

H0 : variansi kedua kelompok adalah homogen 

H1 : variansi kedua kelompok tidak homogen  

Perolehan nilai probabilitas (Sig.) perangkat penilaian awal dan N-gain 

adalah lebih besar dari α, maka H0 diterima, artinya variansi kedua kelompok 

yang digunakan dalam penelitian adalah homogen. Perolehan nilai probabilitas 

(Sig.) task awal dan N-gain lebih besar dari α, maka H0 diterima, artinya variansi 

kedua kelompok yang digunakan dalam penelitian adalah homogen. Perolehan 

nilai probabilitas (Sig.) rubrik awal adalah lebih besar dari α, maka H0 diterima, 

artinya variansi kedua kelompok yang digunakan dalam penelitian adalah 

homogen. Sedangkan perolehan nilai probabilitas (Sig.) N-gain adalah lebih kecil 

dari α, maka H0 ditolak, artinya variansi kedua kelompok yang digunakan dalam 

penelitian adalah tidak homogen. 

 

5. Uji hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan adalah uji beda dua rerata bebas. Apabila 

syarat normalitas dan homogenitas data terpenuhi, maka dilanjutkan dengan 

statistik parametrik yaitu dengan uji Uji t atau Independent Sample T-Test. 

Sebaliknya, apabila syarat normalitas dan homogenitas data tidak terpenuhi, maka 

dilanjutkan dengan statistik parametrik yaitu dengan uji Mann Whitney. Kedua uji 
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tersebut bertujuan untuk menyelidiki signifikansi perbedaan kemampuan 

penyusunan task dan rubrik antara kedua kelompok sampel (Trihendradi, 2009:  

114). Pengujian hipotesis dilakukan pada taraf kepercayaan 95% (α=0,05). 

Hasil uji hipotesis terhadap rerata perangkat penilaian awal, task awal, dan 

rubrik awal adalah terdapat perbedaan kemampuan awal dalam penyusunan 

perangkat penilaian, task, dan rubrik secara signifikan antara kelompok 

eksperimen dengan kontrol. Selanjutnya dilakukan uji peningkatan kemampuan 

terhadap data N-gain perangkat penilaian, task, dan rubrik pada kedua kelompok 

sampel penelitian. Uji peningkatan tersebut dilakukan untuk menyelidiki 

signifikansi perbedaan peningkatan kemampuan dalam penyusunan perangkat 

penilaian, task, dan rubrik  antara kelompok eksperimen dengan kontrol sesudah 

mengikuti kegiatan pengembangan performance assessment melalui pemberian 

feedback. Pengujian ini dilakukan berdasarkan hipotesis yang dijelaskan oleh 

Priyatno (2012: 141) berikut: 

H0 :  tidak ada perbedaan peningkatan nilai yang signifikan pada kedua kelompok 

sampel 

H1 :  ada perbedaan peningkatan nilai yang signifikan pada kedua kelompok 

sampel 

Perolehan nilai signifikansi N-gain perangkat penilaian lebih kecil dari α, 

maka H0 ditolak, berarti terdapat perbedaan kemampuan dalam penyusunan 

perangkat penilaian secara signifikan antara kelompok eksperimen dengan kontrol 

sesudah mengikuti kegiatan pengembangan performance assessment melalui 

pemberian feedback. Perolehan nilai signifikansi N-gain task lebih kecil dari α, 

maka H0 ditolak, berarti terdapat perbedaan peningkatan kemampuan dalam 

penyusunan task secara signifikan antara kelompok eksperimen dengan kontrol 

sesudah mengikuti kegiatan pengembangan performance assessment melalui 

pemberian feedback. Perolehan nilai signifikansi N-gain rubrik lebih besar dari α, 

maka H0 diterima, berarti tidak terdapat perbedaan peningkatan kemampuan 

dalam penyusunan rubrik secara signifikan antara kelompok eksperimen dengan 

kontrol sesudah mengikuti kegiatan pengembangan performance assessment 

melalui pemberian feedback. 
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Data kuantitatif tentang kecenderungan peningkatan kemampuan 

mahasiswa pada setiap aspek penilaian task dan rubrik meliputi skor ketercapaian 

task dan rubrik pada setiap siklus. Analisis data tersebut dilakukan secara 

deskriptif untuk melihat kecenderungan pengembangan kemampuan mahasiswa 

pada setiap aspek penilaian task dan rubrik. 

Hasil pengisian angket akan ditabulasikan dari seluruh mahasiswa lalu 

menghitung  persentase jawaban angket. Hasil persentase angket dideskripsikan 

untuk melihat kecenderungan data. 

Catatan lapangan yang disusun  oleh dosen dan mahasiswa, direkapitulasi 

dan dideskripsikan berdasarkan hal-hal yang penting. Hal-hal penting tersebut 

disesuaikan dengan urutan kejadian yang ditemukan. Hasil analisis tersebut 

diinterpretasikan untuk menyelidiki kendala yang ditemui oleh mahasiswa selama 

mengikuti kegiatan pengembangan performance assessment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


