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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Pada penelitian ini peneliti hanya mengidentifikasi keefektifan 

asesmen autentik yang digunakan dalam pembelajaran guided inquiry pada 

konsep termoregulasi. Dalam metode deskriptif tujuan yang hendak dicapai 

adalah menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta, atau membuat 

kesimpulan yang diselidiki. Arikunto (2013) menjelaskan bahwa penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, 

atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk 

laporan tertulis.  

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI MIA di SMAN 

20 Bandung. Sedangkan sampel untuk kelas uji coba yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kelas XI MIA 4 yang sudah mempelajari materi koordinasi, 

dan sampel untuk kelas penerapan yaitu kelas XI MIA 5 yang sedang 

mendapatkan pelajaran biologi materi koordinasi. Teknik pemilihan sampel 

penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode purposive sampling, dengan 

cara memilih kelas XI MIA yang sedang mempelajari materi koordinasi dan 

pernah melaksanakan praktikum berbasis guided inquiry. 

 

C. Definisi Operasional 

1. Efektivitas asesmen autentik yang dimaksud adalah keberhasilan perangkat 

asesmen dalam mengungkap kompetensi pengetahuan dan keterampilan 

siswa dalam pembelajaran guided inquiry pada konsep termoregulasi. 
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Efektivitas asesmen autentik terdiri dari kualitas perangkat asesmen dan 

efektivitas penerapan asesmen autentik.  

2. Kualitas perangkat asesmen dilihat dari tingkat validitas setiap butir task 

kinerja dan indikator soal uraian, dan tingkat reliabilitas penilaian kinerja dan 

soal uraian. Kualitas perangkat asesmen diukur dengan menggunakan 

aplikasi ANATES ver 4.05. 

3. Efektivitas penerapan asesmen autentik dilihat dari efektivitas pada tahap 

persiapan penilaian, pelaksanaan penilaian, dan refleksi, serta diukur melalui 

lembar observasi efektivitas penerapan asesmen.  

4. Asesmen autentik yang dimaksud adalah asesmen yang digunakan untuk 

mengukur kompetensi pengetahuan, dan keterampilan siswa dalam 

melaksanakan pembelajaran berbasis guided inquiry pada konsep 

temoregulasi pada manusia. Perangkat asesmen autentik yang digunakan 

adalah penilaian kinerja dan tes uraian.  

5. Penilaian kinerja yang dimaksud adalah penilaian aspek keterampilan siswa 

selama melaksanakan praktikum kecepatan penurunan suhu tubuh melalui 

pemodelan, yang meliputi tahap merencanakan percobaan, tahap 

melaksanakan percobaan, tahap pengolahan data percobaan, dan tahap akhir 

percobaan. Penilaian kinerja terdiri dari task (Lembar Kerja Siswa) yang 

dinilai dengan rubrik penilaian kinerja siswa. 

6. Tes uraian yang dimaksud adalah penilaian pada aspek pengetahuan siswa 

setelah melaksanakan praktikum kecepatan penurunan suhu tubuh melalui 

pemodelan. Tes uraian terdiri dari soal uraian yang dinilai dengan rubrik 

penilaian tes uraian. 

7. Pembelajaran guided inquiry yang dimaksud adalah pembelajaran dengan 

cara guru memberi suatu wacana permasalahan tentang sistem termoregulasi 

pada manusia dan pertanyaan pengarah kepada siswa untuk membantu siswa 

membuat suatu percobaan.  
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D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa bentuk 

instrumen yang akan mengkaji efektivitas asesmen autentik yang digunakan. 

Adapun instrumen yang digunakan terdapat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Daftar Instrumen Penelitian 

No Aspek Sub-Aspek Sumber 

1 Efektivitas perangkat 

asesmen tes uraian dan 

penilaian kinerja 

Analisis kualitas 

perangkat asesmen tes 

uraian dan penilaian 

kinerja 

Hasil ANATES ver 

4.0.5. 

Analisis efektivitas 

penerapan asesmen  

Lembar observasi 

efektivitas penerapan 

asesmen 

2 Profil kompetensi 

keterampilan dan 

pengetahuan siswa 

Profil kompetensi 

keterampilan siswa 

Lembar observasi 

penilaian kinerja 

Profil kompetensi 

pengetahuan siswa 

Tes uraian dan rubrik 

jawaban soal uraian 

3 Kesesuaian hasil 

penilaian 

Data pendukung observasi 

efektivitas penerapan 

asesmen 

Angket siswa dan 

wawancara guru atau 

observer 
 

1. Analisis Kualitas Perangkat Asesmen 

Analisis kualitas perangkat asesmen ini dilakukan untuk melihat kualitas 

perangkat penilaian kinerja yang digunakan, apakah penilaian kinerja yang 

disusun mampu mengukur keterampilan siswa dalam merancang percobaan, 

melaksanakan percobaan, menganalisis data percobaan, dan kegiatan akhir 

percobaan dengan tepat. Kualitas perangkat penilaian kinerja dapat dilihat dari 

tingkat validitas dan reliabilitas. Untuk mengukur tingkat validitas, dan 

reliabilitas digunakan software ANATES ver 4.0.5. 

2. Lembar Observasi Efektivitas Penerapan Perangkat Asesmen 

Lembar observasi efektivitas penerapan perangkat asesmen ini 

digunakan untuk melihat tingkat keterlaksanaan penilaian kinerja pada tahap 

persiapan penilaian, pelaksanaan penilaian, dan refleksi. Lembar observasi ini 
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diisi oleh 5 orang observer. Berikut kisi-kisi lembar observasi efektivitas 

penerapan asesmen otetik yang diadaptasi dan dimodifikasi dari prinsip-

prinsip dan standar asesmen autentik menurut Assessment Reform Group 

(2008). 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Efektivitas Penerapan Asesmen Autentik 

No Aspek Indikator 

1 Persiapan Guru menyampaikan kriteria penilaian 

Siswa menyepakati kriteria penilaian 

Siswa memahami kriteria penilaian 

2 Pelaksanaan Meningkatkan keterlibatan aktif siswa dalam 

pembelajaran 

Memfasilitasi tercapainya sintaks pembelajaran guided 

inquiry 

Waktu pelaksanaan sesuai dengan alokasi waktu 

pembelajaran 

Bukti hasil pembelajaran siswa dikumpulkan dan diolah 

melalui berbagai teknik asesmen yang relevan 

Kinerja siswa dinilai berdasarkan acuan yang sudah 

ditetapkan sebelumnya 

3 Refleksi Memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

merefleksikan dan menilai pekerjaan mereka sendiri 

Guru tidak terbebani saat melakukan penilaian 

Guru menyampaikan hasil penilaian 

Terdapat feedback dari guru kepada siswa mengenai 

hasil penilaian 

 

3. Lembar Observasi Penilaian Kinerja 

Lembar observasi penilaian kinerja digunakan untuk mengukur 

keterampilan siswa dalam melaksanakan praktikum menghitung kecepatan 

penurunan suhu tubuh Mammalia melalui pemodelan. Setiap kelompok akan 

dinilai kinerja oleh satu observer.  Kisi-kisi lembar observasi penilaian 

kinerja siswa terdapat pada Tabel 3.3. Sedangkan untuk penentuan skor pada 

penilaian kinerja digunakan rubrik rating scale dengan skala 3-2-1 seperti 

pada lampiran C.1. 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Penilaian Kinerja Siswa 

No Tugas (task) 
Skor 

maksimal 

I Tahap Merancang Percobaan  
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No Tugas (task) 
Skor 

maksimal 

1 Membuat rumusan masalah percobaan 3 

2 Membuat hipotesis percobaan 3 

3 Menentukan variabel bebas dan variabel terikat percobaan 3 

4 Menentukan alat dan bahan percobaan 3 

5 Menyusun langkah-langkah percobaan 3 

II Tahap Melakukan Percobaan  

1 Menggunakan pipet dengan benar 3 

2 Menggunakan termometer dengan benar 3 

3 Mengamati perubahan suhu air selama rentang waktu tertentu 3 

4 Melaksanakan percobaan secara sistematis sesuai dengan 

prosedur yang telah dirancang 

3 

III Tahap Pengolahan Data Percobaan  

1 Menyusun data dalam bentuk tabel 3 

2 Menggambarkan data hasil percobaan dalam bentuk grafik 3 

3 Menemukan pola hubungan antar variabel percobaan 3 

4 Membuat kesimpulan dari hasil percobaan 3 

IV Tahap Akhir Percobaan  

1 Membersihkan meja praktikum 3 

2 Membersihkan alat yang digunakan selama praktikum 3 

3 Mengembalikan alat yang digunakan pada tempat semula 3 
 

4. Tes Uraian 

Soal uraian digunakan untuk mengukur kompetensi pengetahuan siswa 

setelah melaksanakan praktikum menghitung kecepatan penurunan suhu 

tubuh Mammalia. Kisi-kisi soal uraian yang digunakan terdapat pada Tabel 

3.4. Sedangkan untuk menentukan skor jawaban setiap soal digunakan rubrik 

jawaban soal uraian (lampiran C.2). 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Soal Uraian 

No Indikator Jenjang kognitif Nomor soal 

1 Menjelaskan struktur dan fungsi kulit C1 konseptual 2, 3 

C2 konseptual 1, 4 

2 Menjelaskan organ-organ yang 

berperan dalam mekanisme penurunan 

suhu tubuh 

C2 konseptual 5, 6 

3 Menjelaskan mekanisme termoregulasi 

Mammalia dalam menjaga kestabilan 

suhu tubuh  

C2 konseptual 7 

C3 konseptual 8, 9 

4 Menjelaskan peranan keringat C2 konseptual 10, 11 

5 Mengimplementasikan konsep 

termoregulasi dalam kehidupan sehari-

C3 konseptual 12, 13 
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No Indikator Jenjang kognitif Nomor soal 

hari 

6 Menganalisis gangguan pada 

mekanisme termoregulasi manusia 

C3 konseptual 14, 15, 16 

 

5. Angket  

Angket diberikan kepada siswa untuk mengetahui penilaian mereka 

terhadap asesmen yang digunakan.  

Tabel 3.5. Kisi-Kisi Angket Siswa 

No Aspek Sub-Aspek Sebaran Butir 

1 Transparansi 

penilaian 

Kesepakatan mengenai penilaian 

yang akan dilakukan 

1 

Informasi kriteria penilaian 2, 3, 4 

Informasi hasil penilaian 11 

2 Respon siswa Motivasi siswa selama 

pembelajaran 

5, 6, 9 

Respon siswa terhadap proses 

penilaian 

7, 8, 10 

Respon siswa terhadap hasil 

penilaian 

12, 13 

3 Pemberian umpan 

balik 

Pemberian umpan balik dari guru 

kepada siswa mengenai cara 

meningkatkan hasil penilaian 

14 

 

6. Pedoman Wawancara 

Wawancara yang dilakukan kepada observer setelah pelaksanaan 

penilaian. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui penilaian atau 

tanggapan observer mengenai penilaian yang dilaksanakan. 

Tabel 3.6. Pedoman Wawancara Observer mengenai Penilaian yang 

Dilaksanakan 

No Aspek Nomor pertanyaan 

1 Teknik penilaian yang biasa 

digunakan dalam pembelajaran sistem 

koordinasi 

1 

2 Keefektifan asesmen yang digunakan 

dalam mengukur kompetensi siswa 

2 dan 3 

3 Kejelasan dan kemudahan penggunaan 

rubrik penilaian dan tugas (LKS) yang 

digunakan 

4 dan 6 

4 Kesesuaian kriteria penilaian dengan 

kompetensi siswa yang akan diukur 

5 
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No Aspek Nomor pertanyaan 

5 Efisiensi pelaksanaan penilaian 7 

6 Kekurangan dan saran mengenai 

penilaian yang dilaksanakan 

8 

 

7. Catatan lapangan dibuat selama penelitian yang memuat kejadian-kejadian 

faktual selama penggunaan instrumen. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap studi literatur, tahap 

penyusunan perangkat asesmen, tahap uji coba, tahap penerapan asesmen, dan 

pengolahan data penelitian. 

1. Tahap studi literatur 

Pada tahap ini dilakukan kajian literatur tentang asesmen otentik pada 

kurikulum 2013, menganalisis KI dan KD, menganalisis silabus, penentuan 

materi pembelajaran dan model pembelajaran, dan penjabaran indikator-

indikator penilaian. Hasil yang didapat pada tahap ini yaitu KD yang 

digunakan adalah KD 3.10 yaitu “menganalisis hubungan antara struktur 

jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi dan mengaitkannya dengan 

proses koordinasi sehingga dapat menjelaskan peran saraf dan hormon dalam 

mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang mungkin 

terjadi pada sistem koordinasi manusia melalui studi literatur, pengamatan, 

percobaan, dan simulasi”. Model pembelajaran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah model guided inquiry pada konsep termoregulasi. 

2. Tahap penyusunan perangkat asesmen 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi indikator penilaian, penentuan 

perangkat asesmen otentik, pembuatan perangkat asesmen dan rubrik 

penilaian, dan judgment perangkat asesmen oleh dosen ahli dan revisi. 

Indikator penilaian disusun berdasarkan hasil analisis KD 3.10 dan 

disesuaikan dengan pengalaman belajar yang akan diberikan. Pembelajaran 

konsep termoregulasi dilakukan melalui metode praktikum. Task yang 
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dipilih dalam penilaian ini adalah melakukan praktikum pemodelan 

menghitung kecepatan penurunan suhu tubuh melalui keringat berdasarkan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis guided inquiry (Lampiran). LKS 

berfungsi sebagai panduan siswa untuk melakukan percobaan dan 

pengamatan dengan beberapa pertanyaan pengarah yang akan diberikan oleh 

guru. 

 Adapun asesmen otentik yang akan digunakan adalah penilaian 

kinerja dan tes uraian. Lembar observasi penilaian kinerja beserta rubrik 

penilaian kinerja terdapat pada lampiran C.1. Sedangkan soal uraian beserta 

rubrik jawaban soal uraian terdapat pada lampiran C.2 dan C.4. 

3. Tahap uji coba 

Pada tahap ini siswa XI MIA 4 diberikan task dan soal uraian. Saat 

pelaksanaan uji ocba, dilakukan pencatatan beberapa aspek kejadian seperti 

task dan soal yang dikerjakan siswa, keadaan kelas, kondisi selama 

pembelajaran, waktu pengerjaan task dan soal, serta rubrik penilaian kinerja 

yang digunakan observer untuk menilai keterampilan siswa selama 

praktikum. 

4. Tahap penerapan asesmen 

Tahap ini dimulai dari penyampaian informasi dan kriteria penilaian 

kepada siswa, setelah siswa dan guru sepakat mengenai kriteria penilaian 

yang akan digunakan maka dilanjutkan dengan penggunaan asesmen 

tersebut dalam pembelajaran. Penilaian kinerja digunakan untuk mengukur 

keterampilan siswa selama praktikum. Setiap kelompok terdiri dari 6 siswa. 

Masing-masing kelompok akan dinilai oleh satu orang observer. Diakhir 

pembelajaran, siswa mengerjakan posttes berupa soal uraian mengenai 

konsep termoregulasi manusia. Selama penggunaan asesmen dilakukan 

observasi efektivitas penggunaan asesmen dalam pembelajaran oleh lima 

orang observer. Setelah itu dilakukan pengolahan data hasil asesmen dan 

penyampaian hasil penilaian kepada siswa. Diakhir pertemuan, siswa 

diminta untuk mengisi angket mengenai asesmen yang digunakan. 
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Kemudian dilanjutkan dengan melakukan wawancara guru mata pelajaran 

Biologi di sekolah tersebut. 

 

 

5. Pengolahan data 

Pada tahap ini dilakukan pengolahan data yang diambil dari lembar 

observasi efektivitas penerapan asesmen untuk menganalisis tingkat 

kefektivitan penerapan asesmen otentik, lembar analisis kualitas perangkat 

asesmen untuk menganalisis tingkat kualitas perangkat asesmen otentik, 

lembar observasi penilaian kinerja untuk mengidentifikasi profil kemampuan 

sikap dan keterampilan siswa, rubrik penilaian tes uraian untuk 

mengidentifikasi kemampuan pengetahuan siswa, angket siswa untuk 

menganalisis tanggapan siswa mengenai teknik penilaian yang digunakan, 

dan wawancara kepada guru atau observer mengenai teknik penilaian yang 

digunakan.  

6. Data hasil penelitian dianalisis, kemudian dilakukan pembahasan hasil 

penelitian, dan penarikan kesimpulan. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Tabel 3.7. Teknik Pengumpulan Data 

No Teknik Instrumen Jenis Data 

1 Observasi Lembar observasi 

efektivitas asesmen 

otentik  

Efektivitas penerapan 

penilaian kinerja dan tes 

uraian 

Lembar observasi 

penilaian kinerja 

Kompetensi keterampilan 

siswa selama praktikum 

2 Analisis Software ANATES ver 

4.05. 

Kualitas perangkat penilaian 

kinerja dan tes uraian 

3 Penilaian tes Soal uraian Kompetensi pengetahuan 

siswa 

4 Angket Angket Tanggapan siswa mengenai 

sistem penilaian yang 

digunakan dalam 

pembelajaran guided inquiry 

pada materi sistem regulasi 
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No Teknik Instrumen Jenis Data 

5 Wawancara  Pedoman wawancara Penilaian guru mengenai 

asesmen yang digunakan 

6 Dokumentasi Catatan penelitian Informasi-informasi faktual 

yang didapat selama 

penggunaan instrumen. 

 

G. Analisis Data 

1. Analisis Data Perangkat Asesmen 

a. Penilaian Kinerja 

Kinerja siswa dinilai dengan rubrik penilaian kinerja ketika siswa 

melaksanaan praktikum. Penilaian kinerja siswa dalam percobaan yang 

dilaksanakan bertujuan untuk mengukur keterampilan siswa dalam 

melaksanakan percobaan melalui Lembar Kerja Siswa (LKS) dan lembar 

observasi yang telah dikumpulkan, Data yang diperoleh berupa skor pada 

lembar observasi dihitung, kemudian diolah dengan aplikasi ANATES. 

1) Validitas 

Validitas digunakan untuk mengetahui keakuratan soal dalam 

mengukur apa yang akan diukur. Untuk melihat validitas dapat dilihat 

dari kolom koefisien validitas, kemudian diinterpretasikan 

menggunakan Tabel 3.8. 

Tabel 3.8. Kriteria Validitas menurut Arikunto (2013) 

No Koefisien validitas Kategori 

1 0,8-1,00 Tinggi 

2 0,6-0,8 Cukup 

3 0,4-0,6 Agak rendah 

4 0,2-0,4 Rendah 

5 0,0-0,2 Sangat rendah 

2) Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk mengukur nilai kepercayaan dari suatu 

soal. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan software 

ANATES, kemudian diinterpretasikan menggunakan kriteria pada 

Tabel 3.9. 
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Tabel 3.9. Kriteria Reliabilitas menurut Arikunto (2013) 

No Koefisien Korelasi (r) Interpretasi 

1 0,80 – 1,00 Sangat tinggi 

2 0,60 – 0,80 Tinggi 

3 0,40 – 0,60 Cukup 

4 0,20 – 0,40  Rendah 

5 0,00 – 0,20  Sangat rendah 

 

b. Tes Uraian 

Jawaban siswa pada soal uraian pada pembelajaran guided inquiry 

dianalisis dan diolah dengan aplikasi ANATES.  

1) Validitas 

Validitas digunakan untuk mengetahui keakuratan soal dalam 

mengukur apa yang akan diukur. Untuk melihat validitas dari setiap 

butir soal dapat dilihat dari kolom koefisien validitas, kemudian 

diinterpretasikan menggunakan Tabel 3.8.  

2) Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk mengukur nilai kepercayaan dari suatu 

soal. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan software 

ANATES, kemudian diinterpretasikan menggunakan kriteria pada 

Tabel 3.9. 

 

2. Analisis Lembar Observasi Efektivitas Penerapan Asesmen Otentik 

Pengolahan data pada lembar observasi efektivitas penerapan asesmen 

dilakukan dengan cara menghitung frekuensi kemunculan indikator 

efektivitas penerapan asesmen dari masing-masing observer. Data hasil 

observasi yang dilakukan beberapa observer diakumulasi dan dianalisis 

untuk mengecek kesesuaian hasil observasi antar masing-masing observer. 

Data yang diperoleh berupa daftar cek pada lembar observasi dihitung, 

kemudian dipersentasekan. Setiap jawaban “ya” observer bernilai satu poin. 

Cara perhitungan persentase daftar cek tersebut dengan rumus:  
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% Keterlaksanaan = 
Rekapitulasi jawaban "ya" observer

Jumlah observer
 x 100% 

Hasil persentase selanjutnya disesuaikan dengan kategori 

keterlaksanaan penerapan asesmen menurut Harahap (1982) pada Tabel 3.10. 

 

 

Tabel 3.10 Kategori Keterlaksanaan Penerapan Asesmen menurut Harahap 

(1982) 

No Presentase Keterlaksanaan (%) Kategori 

1 81 – 100 Baik sekali 

2 61 – 80 Baik 

3 41 – 60 Cukup 

4 21 – 40  Kurang 

5 0 – 20 Kurang sekali 

 

3. Analisis Angket Siswa 

Langkah pertama dalam menganalis angket siswa adalah melakukan 

tabulasi jawaban angket dari seluruh siswa. Selanjutnya, menghitung 

persentase jawaban siswa untuk masing-masing aspek yang ditanyakan 

dengan perhitungan sebagai berikut:  

Persentase (%) = 
Jumlah jawaban siswa

Jumlah seluruh siswa
 x 100% 

Langkah terakhir dari analisis angket siswa adalah melakukan interpretasi 

jawaban angket dengan cara membuat kategori untuk setiap aspek. 

Kategorisasi presentase jawaban angket mengacu pada Koentjaraningrat 

(1990). 

Tabel 3.11 Kategori Interpretasi Jawaban Angket menurut Koentjaraningrat 

(1990) 

Persentase (%) Kategori 

0 Tidak ada 

1-25 Sebagian kecil 

26-49 Hampir separuhnya 

50 Separuhnya 

51-75 Sebagian besar 



39 
 

Elvania Andisa, 2016 
EFEKTIVITAS ASESMEN AUTENTIK DALAM PEMBELAJARAN GUIDED INQUIRY PADA MATERI SISTEM 
KOORDINASI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Persentase (%) Kategori 

76-99 Hampir seluruhnya 

100 Seluruhnya 

  

 

 

 

 

4. Analisis Data Profil Kemampuan Siswa 

a. Penilaian Kinerja 

1) Memberikan skor terhadap kinerja siswa selama praktikum dan 

jawaban siswa pada tes uraian sesuai dengan rubrik yang sudah 

ditentukan. 

2) Mengubah skor mentah ke dalam presentase nilai berdasarkan rumus: 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =  
∑𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎ℎ

∑𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100%     

3) Mentabulasikan skor praktikum dan tes uraian siswa yang sudah 

dihitung ke dalam bentuk tabel 

Kode 

Siswa 

Indikator yang dinilai 
Skor Nilai 

1 2 3 …. 17 

        

4) Menghitung persentase jumlah siswa dalam setiap kategori dengan 

rumus: 

%𝑋 =  
𝑓

𝑁
 𝑥 100% 

Keterangan: 

% X = presentase yang dicari 

f = banyaknya siswa pada setiap kemampuan 

N = total jumlah siswa 

5) Menginterpretasi kemampuan kinerja siswa berdasarkan Tabel 3.12. 

Tabel 3.12 Tabel Kategori Kemampuan Kinerja menurut Purwanto, 

(2009) 
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Skala Kemampuan (%) Kategori 

86 – 100 Sangat Baik 

76 – 85 Baik 

60 – 75 Cukup 

46 – 59 Kurang 

≤ 45 Kurang Sekali 

 

6) Pada penilaian kinerja, mengelompokkan siswa berdasarkan skor yang 

diperoleh pada setiap task, sesuai dengan skor 3= sangat baik, 2= baik, 

1=kurang. Pada masing-masing task, menjumlahkan siswa yang 

memperoleh skor 3, 2, dan 1 kemudian dibagi jumlah siswa yang 

mengerjakan task dan dikali 100%. 

7) Menginterpretasi kompetensi pengetahuan siswa berdasarkan Tabel 

3.13. 

Tabel 3.13 Tabel Kategori Pengetahuan Menurut Arikunto, (2013) 

Skala Kemampuan (%) Kategori 

76 – 100 Baik 

56 – 75 Cukup 

40 – 55 Kurang 

        

H. Alur Penelitian 
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