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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

         Hakikat ilmu kimia mencakup dua hal yang saling berhubungan satu sama 

lain yaitu kimia sebagai produk (pengetahuan kimia yang berupa fakta, konsep 

dan prinsip kimia) dan kimia sebagai proses yaitu berupa kerja ilmiah yang 

ditekankan pada pengamatan langsung oleh peserta didik agar dapat melihat dan 

mengamati sendiri keadaan alam sekitar. Kerja ilmiah dapat dilakukan melalui 

tahapan  mengobservasi, menyusun hipotesis, melakukan eksperimen, menyusun 

data dan menarik kesimpulan. Salah satu kegiatan pembelajaran yang dapat  

menunjang dilakukannya kerja ilmiah untuk membangun pengetahuan kimia 

peserta didik yaitu melalui kegiatan praktikum kimia. 

Praktikum merupakan salah satu  pusat pengajaran dan pembelajaran sains 

termasuk kimia (Hofstein, 2004, hlm. 248). Kegiatan praktikum yang dilakukan 

dengan efektif dapat membantu peserta didik membangun atau menemukan 

pengetahuan mereka seputar konsep, prinsip maupun fakta kimia. Selain itu 

melalui kegiatan praktikum juga dapat membantu peserta didik mengembangkan 

kemampuan psikomotor atau keterampilan peserta didik (keterampilan 

memanipulasi alat dan mengamati) (Hofstein, 2004, hlm. 247). Firman (2013, 

hlm. 80) mengatakan kegiatan praktikum dapat dipakai untuk mengembangkan 

keterampilan-keterampilan proses, membangkitkan minat belajar, serta 

memberikan bukti-bukti bagi kebenaran teori. Dengan  bahasa ilmu kependidikan 

dapat dikatakan bahwa kegiatan praktikum menjadi wahana pengembangan aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor sekaligus (Firman, 2013, hlm. 80).  

Ada empat metode penilaian yang dapat digunakan dalam kegiatan 

praktikum yaitu penilaian berkesinambungan, penilaian terhadap laporan 

praktikum, tes tertulis, serta tes keterampilan (Firman, 2013, hlm. 81). Namun, 

berdasarkan  penelitian yang telah dilakukan oleh Hofstein (2004, hlm. 251) 

kenyataannya pendidik menilai hasil belajar siswa pada kegiatan praktikum hanya 

berdasarkan pada apa yang mereka tulis di dalam laporan selama atau setelah 

praktikum dan tes paper-pencil untuk menilai pengetahuan siswa dan pemahaman 
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tentang penggunaan teknik eksperimen, prinsip serta prosedur kerja di 

laboratorium saja. Metode ini terbatas pada komponen kerja di laboratorium 

secara teoritis tidak memberikan bukti kegiatan yang memperlihatkan kinerja 

siswa selama praktikum.  

Menurut Yuliana (2013, hlm. 3) aspek keterampilan kurang mendapat 

perhatian dalam proses penilaian dan pendidik lebih menitikberatkan pada 

penilaian pengetahuan. Hal ini bertolak belakang dengan tuntutan kurikulum 2013 

yaitu penilaian hasil belajar peserta didik pada kegiatan pembelajaran kimia 

diarahkan untuk penilaian yang komprehensif mencakup ketiga aspek yaitu 

penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oleh karena itu, diperlukan 

instrumen penilaian yang dapat menilai kompetensi keterampilan peserta didik. 

Salah satu penilaian yang tepat untuk menilai atau mengamati kinerja siswa 

selama praktikum dan dapat menilai kemampuan keterampilan siswa yaitu 

menggunakan instrumen penilaian kinerja (performance assessment). 

Penggunaan instrumen penilaian kinerja pun merupakan tuntutan dari 

kurikulum 2013 yang tertera pada Permendikbud No 66 Tahun 2013 yaitu bahwa 

pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu 

penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi 

tertentu dengan menggunakan tes praktik, projek, dan penilaian portofolio. 

Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (rating scale) 

yang dilengkapi rubrik. 

Penilaian kinerja (performance assessment) adalah suatu penilaian yang 

mengharuskan siswa menunjukkan dan menerapkan apa yang telah mereka 

pelajari melalui suatu produk yang nyata atau kegiatan menyelesaikan suatu tugas 

(task) (Doran, 2002, hlm. 3).  Menurut U.S Department of Education (dalam 

Wren, 2009, hlm. 2) penilaian kinerja adalah suatu bentuk tes yang mengharuskan 

siswa melakukan suatu tugas daripada memilih jawaban dari daftar jawaban yang 

telah disediakan. Penilaian kinerja biasanya mengharuskan siswa untuk 

mendemonstrasikan dan melihatkan keahliannya dalam memanipulasi 

keterampilan, seperti mengukur, menggunakan peralatan dan instrumen, membaca 

informasi dari grafik, diagram, dan tabel, serta mengamati dan mengikuti prosedur 

tertentu (Doran, 2002, hlm. 29). Penilaian kinerja cocok digunakan untuk menilai
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kinerja siswa dalam kegiatan praktikum karena mampu memperlihatkan kinerja 

siswa secara jelas serta menunjukkan tingkatan kompetensi yang dimiliki siswa, 

sehingga melalui penggunaan penilaian kinerja dalam kegiatan praktikum dapat 

menilai keterampilan-keterampilan kinerja siswa selama proses kegiatan 

praktikum berlangsung (Anggita, 2014, hlm. 2). Hal yang sama dikemukakan oleh 

McTighe (1994, hlm. 11) bahwa dengan penilaian kinerja, guru dapat mengamati 

secara langsung penerapan keterampilan dan pengetahuan peserta didik yang 

diinginkan berdasarkan kompetensi yang telah ditetapkan. 

Menurut Rudner (2002, hlm. 65) pendidik dapat mengintegrasikan penilaian 

kinerja ke dalam proses pembelajaran untuk memberikan tambahan pengalaman 

pembelajaran kepada peserta didik. Namun, berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Airasian (dalam Rudner, 2002, hlm. 65) pendidik masih ragu-ragu 

untuk menerapkan penilaian kinerja di dalam kelas, karena guru merasa tidak 

cukup tau tentang bagaimana menilai kinerja siswa dengan adil serta berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Stiggin (dalam Rudner, 2002, hlm. 65) 

berdasarkan  pengalaman para guru sebelumnya ketika melaksanakan penilaian 

kinerja, eksekusinya tidak berhasil atau hasilnya tidak meyakinkan. Oleh karena 

itu, dalam pelaksanaan penilaian kinerja, diperlukan pedoman penskoran atau 

dapat berbentuk rubrik yang disertakan dengan skor sebagai acuan yang 

mendeskripsikan tingkatan  kualitas kinerja peserta didik serta untuk memberikan 

nilai pada kinerja-kinerja tertentu yang diharapkan dilakukan oleh peserta didik 

selama kegiatan praktikum berlangsung.  

Berdasarkan  kenyataan di lapangan, penilaian kinerja belum dilakukan 

secara maksimal. Hasil wawancara peneliti dengan beberapa guru kimia SMA di 

Bandung menunjukkan bahwa guru masih belum memahami bagaimana prosedur 

dan bentuk dari penilaian kinerja yang benar, karena masih melakukan penilaian 

tidak terstruktur, tanpa menggunakan pedoman  penskorannya dan hanya 

beberapa aspek keterampilan saja yang diamati atau dinilai, bahkan ada guru yang 

tidak menggunakan instrumen penilaian kinerja dalam menilai keterampilan 

peserta didik saat praktikum. Penilaian menjadi kurang baik, karena tidak bisa 

dihindarkan dari kesubyektifan penilai, bisa jadi aspek keterampilan yang dinilai 

pada setiap peserta didik berbeda karena tidak adanya instrumen penilaian yang 
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disertai pedoman penskoran sebagai acuan. Selain itu, guru hanya menggunakan 

instrumen penilaian kinerja pada penilaian sumatif saja, padahal penilaian kinerja 

dapat diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa penilaian kinerja sangat 

dibutuhkan untuk menilai kinerja siswa dalam menerapkan pengetahuan dan 

keterampilan dalam proses pembelajaran. Instrumen penilaian kinerja yang 

digunakan harus baik, artinya penilaian kinerja yang digunakan untuk menilai 

kompetensi keterampilan peserta didik harus valid dan reliabel serta dapat 

mengukur kemampuan peserta didik. Peneliti memfokuskan untuk 

mengembangkan instrumen penilaian kinerja pada salah satu materi kelas XI yaitu 

materi hidrolisis garam karena pada praktikum materi hidrolisis memiliki 

kompetensi keterampilan yang bisa dilakukan secara individual oleh peserta didik 

dan memiliki tahap-tahap keterampilan dasar yang harus dimiliki peserta didik 

dalam praktikum kimia.  

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka secara 

umum masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana pengembangan instrumen 

penilaian kinerja siswa SMA dalam praktikum hidrolisis garam?” 

Untuk memperjelas rumusan masalah, maka difokuskan beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah instrumen penilaian kinerja yang dikembangkan memenuhi syarat 

valid dalam menilai kinerja siswa SMA pada praktikum hidrolisis garam? 

2. Apakah instrumen penilaian kinerja yang dikembangkan memenuhi syarat 

reliabel dalam menilai kinerja siswa SMA pada praktikum hidrolisis garam? 

3. Apakah instrumen penilaian kinerja yang dikembangkan memenuhi syarat 

feasibel dalam  menilai kinerja siswa SMA pada praktikum hidrolisis garam? 

4. Apakah instrumen penilaian kinerja yang dikembangkan dapat mengukur 

kemampuan kinerja siswa SMA pada praktikum hidrolisis garam? 
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C. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah dan memberi gambaran yang jelas, maka 

batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Instrumen penilaian kinerja yang dikembangkan berupa task dan rubrik. 

2. Hasil dari penilaian kinerja yang dikembangkan hanya menilai kompetensi 

psikomotor siswa dalam kegiatan praktikum. 

3. Objek penelitian adalah materi kimia SMA kelas XI dengan kompetensi dasar 

4.12 tentang materi hidrolisis garam sesuai dengan yang terdapat dalam 

struktur kurikulum 2013. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Menghasilkan instrumen penilaian kinerja yang valid untuk menilai kinerja 

siswa SMA pada praktikum hidrolisis garam. 

2. Menghasilkan instrumen penilaian kinerja yang reliabel untuk menilai kinerja 

siswa SMA pada praktikum hidrolisis garam. 

3. Menghasilkan  instrumen penilaian kinerja yang feasibel untuk menilai kinerja 

siswa SMA pada praktikum hidrolisis garam. 

4. Mengetahui apakah instrumen penilaian kinerja yang dikembangkan dapat 

mengukur kemampuan kinerja siswa SMA pada praktikum hidrolisis garam. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian pengembangan instrumen penilaian kinerja ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi guru 

a. Memberikan contoh instrumen penilaian kinerja yang valid dan reliabel 

untuk menilai kinerja siswa pada praktikum hidrolisis garam. 

b. Memberikan gambaran bagaimana mengembangkan instrumen penilaian 

kinerja siswa yang baik. 

c. Membuat instrumen penilaian kinerja yang tepat dalam menilai kinerja 

siswa pada praktikum materi kimia yang lain. 
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2. Bagi peneliti lainnya 

Menjadi sumber masukan dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, 

agar dapat mengembangkan instrumen penilaian kinerja yang lebih baik dan 

inovatif lagi, sehingga penelitian ini menjadi berkesinambungan. 

 

F. Definisi Istilah 

Penjelasan istilah memberikan definisi atau pengertian istilah-istilah yang 

berkaitan dengan penelitian ini yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Instrumen penilaian kinerja adalah suatu penilaian yang mengharuskan siswa 

untuk mendemonstrasikan dan melihatkan keahliannya dalam memanipulasi 

keterampilan, seperti mengukur, menggunakan peralatan dan instrumen, 

membaca informasi dari grafik, diagram, tabel, dan mengamati serta 

mengikuti prosedur tertentu (Doran, 2002, hlm. 29). 

2. Task kinerja adalah latihan penilaian yang diarahkan pada tujuan, terdiri dari 

suatu kegiatan atau tugas yang diselesaikan oleh siswa dan kemudian dinilai 

oleh guru atau evaluator lainnya berdasarkan kriteria kinerja tertentu (Judy & 

Wiliam, 2004). 

3. Rubrik skor adalah panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang 

digunakan guru dalam  menskor atau memberi tingkatan dari hasil pekerjaan 

siswa. Rubrik perlu memuat daftar karakteristik yang diinginkan yang perlu 

ditunjukkan dalam suatu pekerjaan siswa disertai dengan panduan untuk 

menskor masing-masing karakteristik tersebut (Widodo, 2011, hlm. 15).` 

4. Validitas adalah tingkat suatu penilaian dapat mengukur apa yang seharusnya 

diukur untuk suatu populasi. Validitas isi berdasarkan perhitungan persen 

kesepakatan pendapat para ahli (Doran, 2002, hlm. 76). 

5. Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi (keajegan) hasil penilaian. Penilaian 

yang ajeg (reliable) memungkinkan perbandingan yang reliable, menjamin 

konsistensi, dan keterpercayaan (Poerwanti, 2008, hlm. 17). 

 

G. Struktur Organisasi Skripsi 

Skripsi yang berjudul “Pengembangan Instrumen Penilaian Kinerja 

(Performance Assessment)  Siswa SMA pada Praktikum Hidrolisis Garam” ini 
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terdiri dari lima bab. Bab I Pendahuluan, bab II Kajian Pustaka, bab III Metode 

Penelitian, bab IV Temuan dan Pembahasan serta bab V Simpulan dan Saran.  

Bab I merupakan pendahuluan yang memaparkan  latar belakang penelitian, 

rumusan masalah  penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi skripsi. Pada latar belakang penelitian diuraikan 

masalah-masalah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian terhadap 

pengembangan instrumen penilaian kinerja. Rumusan masalah penelitian 

menguraikan beberapa pertanyaan penelitian yang digunakan dalam penulisan 

skripsi. Batasan masalah merupakan kajian penelitian yang akan dilakukan agar 

penelitian lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai dalam menjawab rumusan 

masalah penelitian. Manfaat penelitian menguraikan manfaat instrumen penilaian 

kinerja yang dikembangan bagi guru dan peneliti. Struktur organisasi merupakan 

uraian singkat skripsi yang dimulai dari pendahuluan hingga simpulan. 

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang memaparkan kajian teori dan 

kedudukan masalah penelitian. Tinjauan pustaka berfungsi sebagai landasan 

teoritis dalam  menyusun pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Bab II 

membahas teori-teori mengenai penilaian dalam pembelajaran, penilaian kinerja, 

task dalam penilaian kinerja, rubrik dalam penilaian kinerja, metode praktikum, 

kualitas instrumen penilaian kinerja dilihat dari validitas, reliabilitas, dan 

feasibilitas, langkah pengembangan instrumen penilaian kinerja, langkah 

pengembangan task penilaian kinerja, langkah pengembangan rubrik penilaian 

kinerja, tinjauan materi hidrolisis garam, serta penelitian terkait. 

Bab III merupakan metode penelitian yang memaparkan metode penelitian, 

lokasi dan subjek penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, alur 

penelitian dan teknik analisis data. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode pengembangan dan validasi (Development and Validation). Tahapan 

penelitian ini dimulai dari pengembangan kisi-kisi instrumen penilaian kinerja 

hingga tahap uji aplikasi instrumen penilaian kinerja. Subjek dari penelitian ini 

adalah siswa kelas XII semester I yang belum pernah melakukan praktikum 

hidrolisis garam. Teknik analisis data memaparkan data dari hasil yang diperoleh. 

Bab IV merupakan temuan dan pembahasan, memaparkan temuan-temuan 

yang didapatkan dalam penelitian dan pembahasan yang menjelaskan jika terjadi 
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perbedaan antara temuan yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan dengan 

teori yang ada. Temuan dan pembahasan ini terdiri dari pengembangan instrumen 

penilaian kinerja, kualitas penilaian kinerja yang memaparkan  kualitas instrumen 

yang dilihat dari validitas isi, uji reliabilitas dengan metode inter-rater, dan uji 

feasibilitas melalui respon dan tanggapan dari para rater dan guru, serta mengukur 

kinerja siswa pada praktikum hidrolisis garam. 

Bab V merupakan simpulan dan saran yang menyajikan penafsiran dan 

pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus 

mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian baik 

bagi guru maupun bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis. 

Simpulan memaparkan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah pada 

bab I, saran merupakan saran penulis untuk perbaikan penelitian dan 

pengembangan instrumen penilaian kinerja selanjutnya. 

 


