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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Proses penilaian kinerja siswa oleh guru pada kegiatan 

pembelajaran merupakan suatu bentuk evaluasi terhadap hasil belajar 

siswa. Hasil belajar siswa yang dinilai meliputi aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik yang dapat dilakukan melalui kegiatan tes maupun nontes. 

Penilaian terhadap aspek kognitif siswa dapat dilakukan melalui tes 

pengetahuan terhadap materi yang disampaikan oleh guru sedangkan 

aspek afektif dapat dilihat melalui kegiatan nontes berupa observasi 

terhadap sikap yang ditunjukan siswa selama proses pembelajaran baik 

sikap spiritual maupun sikap sosialnya. Pada aspek psikomotorik proses 

penilaian kinerja dapat dilakukan dengan melihat unjuk kerja siswa secara 

langsung pada kegiatan praktikum.  

Berdasarkan hasil observasi peneliti selama kegiatan Progam 

Pengalaman Lapangan (PPL) dan wawancara guru yang telah dilakukan 

di SMKN 1 Kuningan, diketahui bahwa penilaian dalam kegiatan 

praktikum lebih fokus pada penilaian kognitif melalui tes tertulis, karena 

berbentuk tes tertulis sehingga dapat dikontrol oleh guru karena sifatnya 

siswa mengerjakan masing masing, namun terdapat masalah pada 

penilaian aspek psikomotorik dan afektif siswa selama praktikum, tidak 

semua penilai dapat menilai secara keseluruhan siswa, jumlah siswa yang 

banyak dengan segala penilaian yang perlu dilakukan seringkali 

menyebabkan luputnya perhatian guru terhadap kinerja individu siswa 

dalam kelompok.  

Dalam permasalahan tersebut menimbulkan penilaian kinerja 

menjadi kurang optimal padahal mungkin saja siswa telah melakukan 

kinerja terbaiknya pada proses kegiatan praktikum, sehingga siswa 

cenderung saling mengandalkan antar teman sekelompok yang 

mengakibatkan siswa kurang ikut aktif pada pelajaran praktikum.Osmond 

(2004) mengungkapkan bahwa “guru memiliki keterbatasan untuk 

mengetahui kinerja siswanya dan siswa memiliki pandangan yang lebih 

luas terhadap pencapaian mereka”.  

Dalam hal ini, peneliti melihat perlunya penilaian yang mampu 

secara optimal menilai kinerja siswa, baik secara individu maupun 

kinerjanya dalam kelompok, karena penilaian praktikum pada ranah 
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afektif dan psikomotorik belum efektif, oleh karena itu diperlukan 

penilaian lain yang menilai sikap afektif dan psikomotorik lebih 

mendetail, salah satunya adalah penilaian self and peer assessment.  

Proses penilaian kinerja selain dilakukan oleh guru juga dapat 

dilakukan oleh siswa dalam bentuk penilaian diri (self assessment) dan 

penilaian antar teman (peer assessment) saat proses pembelajaran 

maupun kegiatan praktikum. Penilaian diri (self assessment) merupakan 

suatu teknik penilaian di mana subjek yang ingin dinilai diminta untuk 

menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses dan tingkat 

pencapaian kompetensi yang dipelajarinya pada mata pelajaran tertentu 

(Kemendikbud, 2013). Sejalan dengan hal tersebut, Sani (2014) 

mengungkapkan bahwa penilaian diri (self assessment) merupakan salah 

satu strategi penilaian yang sangat diperlukan untuk melakukan refleksi 

atas kompetensi yang dimiliki. Beberapa keuntungan yang dapat 

diperoleh dari penggunaan penilaian diri di kelas diantaranya : (1) 

menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik; (2) peserta didik dapat 

menyadari kekuatan dan kelemahan peserta didik; dan (3) mendorong, 

melatih, dan membiasakan peserta didik untuk berperilaku jujur. 

Sunarti dan Selly (2014) mengungkapkan bahwa penilaian antar 

teman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik 

mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal 

secara jujur. Keunggulan dari penilaian kompetensi sikap antar peserta 

didik yang dipaparkan oleh Kunandar (2013) adalah untuk (1) melatih 

peserta didik berlaku objektif; (2) melatih peserta didik untuk memiliki 

keterampilan dan kecermatan dalam melakukan penilaian terhadap suatu 

objek; dan (3) melatih peserta didik untuk memiliki rasa tanggung jawab 

dengan diberikan kepercayaan untuk menilai temannya.  

Menurut Ramadan (2015), tahap pelaksanaan self and peer 

assessment pada praktikum berjalan dengan lancar dilihat dari responden 

yang terlihat antusias dan aktif dalam melaksanakan praktikum serta 

mengamati terhadap kinerja teman sekelompoknya. Untuk mengetahui 

sejauh mana self and peer assessment mampu mengungkap kinerja siswa, 

maka hasil penilaian yang dilakukan pada kegiatan praktikum dari 

penilaian self assessment dan penilaian peer assessment masing - masing 

dibandingkan dengan hasil penilaian yang dilakukan observer. 

Berdasarkan hasil penelitiannya, yaitu siswa dapat 

mempertanggungjawabkan hasil yang diperoleh sebesar 87,50% 
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penilaian self assessment siswa sama dengan observer, sedangkan 83,3% 

penilaian peer assessment siswa sama dengan observer.  

Beberapa hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa proses 

penilaian menggunakan self and peer assessment terbukti dapat 

terlaksana dengan baik juga dikatakan dapat membantu guru dalam 

melakukan proses penilaian terhadap kinerja siswa dengan hasil-hasil 

yang diperoleh. Adapun dalam pelaksanaannya instrumen penilaian self 

and peer assessment, namun pada penelitian tersebut lembar self and peer 

assessment ranah psikomotorik yang dihasilkan sudah baik namun 

penilaiannya hanya baru sampai tahap pemberian “Ya” dan “Tidak” saja. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan pengembangan dengan 

memperbaiki lembar dari self and peer assessment agar proses penilaian 

terhadap kinerja siswa dapat dilakukan secara optimal. Hal ini menjadi 

latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengembangan Instrumen Penilaian Self and Peer Assessment Pada 

Kompetensi Dasar Produksi Hasil Susu”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut :  

1. Jumlah guru yang menilai tidak seimbang dengan jumlah siswa 

ketika kegiatan praktikum berlangsung, sehingga penilaian 

psikomotorik hanya dilihat dari hasil akhir produk dan laporan dan 

afektif hanya dilihat yang aktif saja.  

2. Siswa kurang mengetahui kekurangannya dalam belajar dan siswa 

tidak mendapat umpan balik untuk meningkatkan hasil belajarnya. 

C. Pembatasan Masalah  

Ada banyak faktor yang mempengaruhi penelitian ini sehingga 

peneliti membuat batasan masalah sebagai berikut:  

1. Materi yang ditetapkan pada penelitian ini adalah produksi hasil 

susu. 

2. Penelitian ini menilai siswa pada aspek psikomotorik dan afektif 

yaitu observasi terhadap sikap yang ditunjukkan siswa selama 
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proses pembelajaran praktikum dan psikomotor, yaitu proses 

penilaian kinerja siswa  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana tingkat validasi instrumen self and peer assessment 

untuk penilaian siswa pada kegiatan praktikum melaksanakan 

produksi hasil susu untuk aspek afektif dan pskikomotorik ? 

2. Bagaimana hasil penilaian self and peer assessment pada aspek 

afektif dan psikomotorik siswa ?  

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain : 

1. Mengetahui tingkat validasi instrumen self and peer assessment 

untuk penilaian siswa pada kegiatan praktikum produksi pengolahan 

hasil susu untuk aspek afektif dan psikomotorik  

2. Mengetahui hasil penilaian self and peer assessment pada aspek 

afektif dan psikomotorik siswa.  

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya 

:  

1. Bagi Peserta Didik  

a. Melatih siswa untuk menilai secara jujur dan objektif terhadap 

diri sendiri maupun teman. 

b. Meningkatkan motivasi siswa untuk lebih baik dalam 

melaksanakan kegiatan praktikum 

c. Meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam memberikan 

penilaian terhadap dirinya sendiri dan temannya. 

d. Mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa pada kegiatan 

praktikum melalui umpan balik. 
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2. Bagi Guru  

a. Memberikan gambaran kepada guru mengenai pelaksanaan self 

and peer assessment untuk menilai kinerja siswa. 

b. Memberikan alternatif penilaian kerja siswa pada kegiatan 

praktikum. 

c. Memudahkan guru dalam proses penilaian kinerja terhadap 

siswa. 

3. Bagi Peneliti  

a. Sebagai informasi mengenai kelebihan dan kekurangan self and 

peer assessment dalam pembelajaran. 

b. Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan self and peer 

assessment.  

c. Bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

G. Stuktur Organisasi 

BAB I  yaitu Pendahuluan. Pada bab ini berisi mengenai pemaparan 

latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi penelitian.  

BAB II  yaitu Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran. Pada bab ini 

berisi mengenai teori yang akan digunakan peneliti untuk 

mendasari dan menguatkan hasil dari temuan penelitian.  

BAB III  yaitu Metode Penelitian. Pada bab ini berisi tentang rencana 

penelitian yang meliputi : waktu dan lokasi penelitian, subjek 

penelitian, objek penelitian, desain penelitian, prosedur 

penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, 

validasi instrumen, dan analisis data.  
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BAB IV  yaitu Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini berisi tentang 

pemaparan temuan-temuan selama penelitian dan 

penejelasannya yang dibahas menggunakan teori yang 

digunakan.  

BAB V  yaitu Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. Pada bab 

ini berisi mengenai Kesimpulan berdasarkan temuan-

temuan yang sudah dibahas berisi mengenai rekomendasi 

yang ditujukan untuk sekolah berdasarkan temuan dalam 

penelitian.  

 


