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ABSTRAK 

 
Nurhidayati, Siti. 2011. Pengembangan Performance Assessment Memahami 
Keanekaragaman Makhluk Hidup. Skripsi, Jurusan Biologi FMIPA 
Universitas Negeri Semarang. Drs. Saiful Ridlo, M.Si dan Ir. Tuti Widianti, 
M. Biomed. 

Guru IPA di Kabupaten Rembang sebagian besar belum melakukan 
penilaian kinerja pada materi keanekaragaman makhluk hidup, dan terdapat 
kesulitan-kesulitan tersendiri bagi guru yang sudah menerapkan penilaian kinerja. 
Diharapkan dengan adanya penelitian “Pengembangan Performance Assessment 
Memahami Keanekaragaman Makhluk Hidup” dapat membantu guru untuk 
melaksanakan penilaian kinerja pada materi keanekaragaman makhluk hidup. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan performance assessment 
yang sesuai dengan indikator pembelajaran keanekaragaman makhluk hidup dan 
mengetahui kesesuaian instrumen dengan indikator pembelajaran 
keanekaragaman makhluk hidup. 

Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development (R&D) 
dengan prosedur yang terdiri dari: identifikasi komponen penilaian, menyusun 
instrumen, konsultasi dengan dosen pembimbing, validasi pakar, uji coba skala 
terbatas, uji coba skala luas dan produk final. Uji coba dilakukan di kelas VII 
SMP 1 Pancur dan SMP 1 Pamotan kabupaten Rembang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase penilaian pakar tentang 
performance assessment yang dikembangkan yaitu 72% (sesuai dengan 
indikator). Perhitungan validitas instrumen diperoleh diperoleh 9 item instrumen 
valid dan 3 instrumen tidak valid. Instrumen yang valid digunakan pada penilaian 
keanekaragaman makhluk hidup dan sesuai indikator keanekaragaman makhluk 
hidup. Perhitungan reliabilitas diperoleh r hitung 0,9, jika dibandingkan dengan r 
tabel (0,7) maka r hitung lebih besar daripada r tabel, sehingga instrumen yang 
dikembangkan reliabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen 
penilaian kinerja yang dikembangkan sesuai dengan indikator pembelajaran. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dihasilkan produk 
performance assessment yang sesuai dengan indikator pembelajaran 
keanekaragaman makhluk hidup, yaitu terdiri dari lembar kerja siswa, instrumen 
penilaian kinerja dan rubrik penilaian. Instrumen performance assessment yang 
dikembangkan sesuai dengan indikator keanekaragaman makhluk hidup, dengan 
persentase tanggapan pakar 72%, validitas instrumen ≥ 0,216 dan reliabilitas 
instrumen 0,9. 

 
Kata kunci: performance assessment, keanekaragaman makhluk hidup. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penilaian berbasis kelas merupakan suatu proses yang dilakukan 

melalui langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan 

informasi, pengolahan data, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar 

siswa (Puskur 2007). Penilaian berbasis kelas untuk mata pelajaran IPA sangat 

beragam, baik dari jenis maupun modelnya. Hal itu tergantung pada jenis 

kompetensi, indikator hasil belajar yang ingin dicapai, jenis materi 

pembelajaran dan tujuan penilaian. Penilaian berbasis kelas dapat dilakukan 

dengan tes tertulis (paper & pen), kinerja (performance), penugasan (project), 

hasil kerja (product), portofolio maupun penilaian diri (Muslich 2009).  

Penilaian berbasis kelas pada penelitian ini adalah penilaian kinerja 

atau performance assessment untuk mencapai kompetensi materi 

keanekaragaman makhluk hidup. Penilaian kinerja dapat dilakukan dalam 

bentuk tes tertulis keterampilan, tes identifikasi, tes simulasi dan tes petik kerja 

(Rudyatmi dan Rusilowati 2010).  

Keanekaragaman makhluk hidup merupakan materi SMP kelas VII. 

Sesuai dengan silabus SMP di kabupaten Rembang, untuk standar kompetensi 

keanekaragaman makhluk hidup dibutuhkan penilaian kinerja untuk mencapai 

kompetensi tersebut. Berdasarkan hasil observasi dengan guru IPA di SMP 

Negeri 1 Pancur Kabupaten Rembang yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 

2010, didapatkan seperangkat penilaian yang dilakukan oleh guru. Ada dua 
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macam penilaian yang dilakukan oleh guru untuk mengukur kemampuan 

siswa, yaitu penilaian penerapan konsep dan kinerja ilmiah. Penilaian 

pemahaman konsep diambil dari nilai ulangan harian dan kuis. Ulangan harian 

dilakukan setelah menyelesaikan dua kompetensi dasar. Bentuk soal dalam 

ulangan harian dapat berupa soal pilihan ganda dan uraian. Kuis dilakukan 

setelah akhir pembelajaran dalam bentuk tanya jawab. Hasil rata-rata dari nilai 

pemahaman konsep ini merupakan nilai kognitif untuk siswa. Guru juga 

mengembangkan penilaian kinerja ilmiah yang dilakukan pada saat praktikum 

atau diskusi kelompok. Diskusi dilakukan dengan menggunakan acuan LKS 

yang dibuat oleh tim MGMP tingkat kabupaten Rembang. Nilai kinerja ilmiah 

ada dua macam, yaitu nilai individu dan nilai kelompok. Hasil rata-rata nilai 

kinerja ilmiah merupakan nilai dari psikomotor siswa.  

Observasi juga dilakukan terhadap 20 guru mata pelajaran IPA yang 

mengajar di kabupaten Rembang sebagai responden. Observasi dilakukan 

dengan memberikan angket observasi awal dengan hasil sebagai berikut: 

1. Keseluruhan bapak/ibu guru berpendapat bahwa materi keanekaragaman 

makhluk hidup merupakan salah satu materi yang sulit untuk diajarkan di 

SMP Kelas VII semester genap. 

2. Keseluruhan bapak/ibu guru menyampaikan materi keanekaragaman 

makhluk hidup dengan memberi penjelasan kepada siswa di depan kelas 

kemudian memberi tugas siswa untuk mengerjakan LKS dan sesekali 

melakukan diskusi serta presentasi di depan kelas. 
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3. Empat dari 20 guru berpendapat belum mengenal performance assessment 

yang merupakan salah satu dari bentuk penilaian kelas.  

4. Tiga dari 20 guru berpendapat sudah pernah menggunakan performance 

assessment dalam penilaian di kelas. Dari ketiga guru yang pernah 

menggunakan performance assessment digunakan untuk penilaian dalam 

materi yang membutuhkan kerja di laboratorium.  

5. Keseluruhan bapak/ibu guru berpendapat bahwa performance assessment 

sesuai untuk diterapkan pada penilaian materi keanekaragaman makhluk 

hidup namun belum pernah menerapkan pada materi ini. 

6. Pada tingkat MGMP belum pernah dilakukan bentuk penilaian kinerja atau 

performance assessment. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar guru di kabupaten Rembang belum pernah melakukan penilaian 

kinerja pada materi keanekaragaman makhluk hidup. Terdapat kesulitan-

kesulitan tersendiri bagi guru yang sudah menerapkan penilaian kinerja. Hal ini 

terjadi karena banyak guru yang belum terbiasa untuk melakukan jenis 

penilaian kinerja. Bapak/ ibu guru juga belum terbiasa untuk mendesain 

penilaian kinerja padahal pekerjaan ini merupakan salah satu bentuk aspek 

profesionalisme guru (Gunawan 2009). Berdasarkan alasan-alasan itu, maka di 

lakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan Performance Assessment 

Memahami Keanekaragaman Makhluk Hidup” diharapkan dengan adanya 

penelitian ini dapat membantu guru dalam melakukan penilaian dan dapat 
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meningkatkan kreativitas guru dalam membuat berbagai macam teknik 

penilaian yang sesuai dengan kemampuan siswa.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian 

adalah  

1. Bagaimana karakteristik performance assessment yang sesuai dengan 

indikator pembelajaran keanekaragaman makhluk hidup? 

2. Apakah performance assessment yang dikembangkan sesuai dengan 

indikator keanekaragaman makhluk hidup? 

 

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari perbedaan pemahaman beberapa istilah yang 

digunakan dalam judul, perlu diberikan penjelasan sebagai berikut: 

1. Asesmen merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan data dan 

informasi tentang perkembangan kemampuan siswa dan hasil belajar siswa.  

2. Salah satu bentuk penilaian berbasis kelas yang dilakukan pada penelitian 

ini adalah penilaian kinerja atau performance assessment. Tes penilaian 

kinerja merupakan suatu kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang 

meminta siswa untuk melakukan suatu kegiatan dalam pembelajaran, baik 

dalam bentuk tulisan, produk atau sikap kecuali bentuk pilihan ganda, 

menjodohkan, benar-salah atau jawaban singkat. Kegiatan itu dapat 
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menunjukan kemampuan dan hasil kerja siswa. Penilaian kinerja yang 

dilakukan yaitu tes keterampilan tertulis dan tes identifikasi. 

3. Keanekaragaman makhluk hidup adalah materi pokok yang diberikan pada 

siswa SMP kelas VII. Penilaian kinerja digunakan untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam mencapai standar kompetensi keenam yaitu 

memahami keanekaragaman makhluk hidup. Pada standar kompetensi 

memahami keanekaragaman makhluk hidup terdapat dua kompetensi dasar 

yang harus dicapai siswa yaitu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dan 

mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki. Sesuai 

standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut, indikator membuat 

laporan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan hasil pengamatan dan 

mengklasifikasikan beberapa makhluk hidup disekitar berdasar ciri yang 

diamati memerlukan bentuk penilaian kinerja atau performance assessment. 

Pengertian identifikasi dalam penelitian ini adalah menetapkan atau 

menentukan identitas suatu makhluk hidup dengan mengetahui ciri dan 

memberikan nama dengan benar. Pengertian klasifikasi dalam penelitian ini 

adalah suatu proses untuk mengetahui ciri-ciri, bentuk, sifat serta fungsi dari 

makhluk hidup untuk dapat memberi nama dan mengelompokkan ke dalam 

sistem klasifikasi. Ada empat tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. 

Diantaranya yaitu pengamatan ciri-ciri makhluk hidup, laporan hasil 

pengamatan, pentingnya klasifikasi makhluk hidup, dan klasifikasi makhluk 

hidup. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk  

1. Mengetahui karakteristik performance assessment yang sesuai dengan 

indikator pembelajaran keanekaragaman makhluk hidup.  

2. Mengetahui kesesuaian performance assessment yang dikembangkan 

dengan indikator pembelajaran keanekaragaman makhluk hidup. Kesesuaian 

performance assessment dengan indikator berdasarkan tanggapan pakar, 

validitas dan reliabilitas instrumen.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan  penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain: 

1. Menghasilkan produk berupa instrumen penilaian kinerja keanekaragaman 

makhluk hidup sebagai salah satu bentuk penilaian berbasis kelas. 

2. Memperkaya asesmen yang digunakan guru dalam penilaian kelas. 

3. Memberikan sumbangan bagi sekolah dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran dan penilaian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Asesmen 

Istilah “penilaian” dalam bahasa Indonesia dapat bersinonim dengan 

“evaluasi” (evaluation) dan kini juga dikenal istilah “asesmen” (assessment). 

Banyak definisi penilaian yang dikemukakan oleh pakar, meskipun berbeda 

rumusan namun pada umumnya menunjuk pada pengertian yang hampir sama 

(Nurgiyantoro 2008). Menurut Muslich (2009), asesmen diartikan sebagai 

penaksiran, penilaian atau  pembebanan.  

Dalam evaluasi pendidikan, asesmen merupakan suatu proses yang 

dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, 

pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian 

hasil belajar peserta didik, pengolahan dan penggunaan informasi tentang hasil 

belajar peserta didik (Depdiknas 2006). Selain melakukan pengumpulan bukti 

tentang pencapaian hasil belajar siswa, asesmen juga terintegrasi dengan proses 

pembelajaran serta sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Keberadaan 

asesmen diharapkan dapat melengkapi alat penilaian berupa paper and pen test 

sehingga informasi yang didapat lebih menggambarkan pengetahuan siswa 

(Sa’dijah 2005).  

Asesmen dipandang sebagai bagian integral dalam proses 

pembelajaran untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran (Muslich 

2009). Proses pengambilan keputusan dalam penilaian diperoleh melalui 
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pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan instrumen tes maupun non 

tes. Penilaian juga dimaksudkan untuk memberi nilai tentang kualitas hasil 

belajar siswa (Jutmini et al. 2007). Kedudukan asesmen dalam kegiatan 

penilaian menurut Popham (1999) dalam Muslich (2009), dapat ditunjukkan 

pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kedudukan asesmen dalam kegiatan penilaian 

 

Berdasarkan gambar kedudukan asesmen dalam kegiatan penilaian  

dapat diketahui bahwa asesmen, evaluasi dan pelaporan merupakan suatu 

kegiatan yang berhubungan erat dalam kegiatan penilaian. Asesmen 

merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam penilaian 

sebelum melakukan evaluasi. Asesmen juga mempunyai ruang lingkup yang 

lebih luas dibandingkan dengan evaluasi, sehingga pada kegiatan tersebut guru 

harus melakukan pengumpulan informasi dan data tentang segala jenis 

aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan 

kegiatan evaluasi identik dengan tes yang harus dilakukan oleh siswa. Evaluasi 
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akan mengukur tingkat pemahaman siswa setelah kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Kegiatan evaluasi  oleh guru dapat digunakan sebagai refleksi dan 

pembuatan keputusan tentang kemampuan seorang siswa setelah kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan pelaporan dilakukan setelah melakukan asesmen dan 

evaluasi. Pelaporan merupakan ringkasan hasil dari kegiatan asesmen dan 

evaluasi yang kemudian diinterpretasikan dalam bentuk nilai akhir.  

Penilaian berbasis kelas menggunakan arti penilaian sebagai 

“assessment”, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh dan 

mengefektifkan informasi tentang hasil belajar siswa pada tingkat kelas selama 

dan setelah kegiatan pembelajaran. Data atau informasi dari penilaian di kelas 

merupakan salah satu bukti yang digunakan untuk mengukur keberhasilan 

suatu program pendidikan. Penilaian berbasis kelas merupakan bagian dari 

evaluasi pendidikan karena lingkup evaluasi pendidikan secara umum jauh 

lebih luas dibandingkan PBK (Depdiknas 2006). 

Penilaian hasil belajar pada dasarnya adalah mempermasalahkan, 

bagaimana guru dapat mengetahui hasil pembelajaran yang telah dilakukan. 

Guru harus mengetahui sejauh mana siswa telah mengetahui materi yang 

diajarkan atau sejauh mana tujuan pembelajaran dapat dicapai. Tingkat 

pencapaian kompetensi atau tujuan instruksional dari kegiatan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan dapat dinyatakan dengan nilai. 

Berdasarkan pengertian di atas, asesmen dalam penelitian ini 

merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan data maupun informasi 

perkembangan kemampuan dan hasil belajar siswa. Asesmen yang digunakan 
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adalah performance assessment sebagai salah satu bentuk dari penilaian 

berbasis kelas. 

 

2. Performance Assessment 

Performance assessment atau asesmen kinerja merupakan suatu 

prosedur yang menggunakan berbagai bentuk tugas-tugas untuk memperoleh 

informasi tentang apa dan sejauh mana yang telah dilakukan dalam suatu 

kegiatan pembelajaran (Marhaeni 2007). Asesmen kinerja juga digunakan 

sebagai metode pengujian yang  meminta siswa untuk membuat jawaban atau 

hasil yang menunjukkan pengetahuan dan keahlian mereka. Melalui 

penggunaan asesmen kinerja dapat diketahui tingkat pemahaman siswa dari 

respon yang paling sederhana sampai yang paling kompleks (Sa’dijah 2005). 

Danielson (2000) mendefinisikan penilaian kinerja sebagai 

“Performance assesment means any assesment of student learning that 

requires the evaluation of student writing, product, or behavior. That is, it 

includes all assesment with the exeption of multiple choice, matching, 

true/false testing, or problem with a single correct answer”. Penilaian kinerja 

adalah penilaian belajar siswa yang meliputi semua penilaian dalam bentuk 

tulisan, produk atau sikap kecuali bentuk pilihan ganda, menjodohkan, benar-

salah atau jawaban singkat. Menurut Campbell et al. (2000) dalam Widodo 

(2010) mengemukakan bahwa jenis dari penilaian kinerja bervariasi, antara 

lain, performance assessment project dan performance assessment task. 
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Asesmen kinerja terdiri dari dua komponen yaitu “clearly defined task 

and a list of explicit criteria for assessing student performance or product”. 

Asesmen kinerja terdiri dari dua komponen yaitu tugas dan rubrik kriteria 

untuk menilai penampilan atau produk siswa (Dietel 1994). Tugas yang 

dimaksud yaitu tugas kinerja. Guru akan melakukan penilaian terhadap tugas-

tugas yang dilakukan oleh siswa, sehingga dapat diperoleh informasi yang 

lengkap tentang kemampuan siswa (Idha 2008). Marhaeni (2007) mempunyai 

pendapat berbeda tentang komponen asesmen kinerja. Terdapat tiga komponen 

utama dalam asesmen kinerja, yaitu tugas kinerja (performance task), rubrik 

performansi (performance rubrics), dan cara penilaian (scoring guide). Tugas 

kinerja adalah suatu tugas yang berisi topik, standar tugas, deskripsi tugas, dan 

kondisi penyelesaian tugas. Rubrik performansi merupakan suatu rubrik yang 

berisi komponen-komponen suatu performansi ideal, dan deskriptor dari setiap 

komponen tersebut. Cara penilaian kinerja ada tiga, diantaranya (1) holistic 

scoring, yaitu pemberian skor berdasarkan impresi penilai secara umum 

terhadap kualitas performansi (2) analytic scoring, yaitu pemberian skor 

terhadap aspek-aspek yang berkontribusi terhadap suatu performansi dan (3) 

primary traits scoring, yaitu pemberian skor berdasarkan beberapa unsur 

dominan dari suatu performansi.  

Penilaian kinerja dapat berupa tes tertulis keterampilan, tes 

identifikasi, tes simulasi dan tes petik kerja. Tes tertulis keterampilan 

digunakan untuk mengukur keterampilan siswa yang diekspresikan dalam 

kertas. Dalam IPA, kemampuan merancang eksperimen termasuk bagaimana 
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merancang rangkaian peralatan yang digunakan termasuk contoh tes tertulis 

keterampilan. Tes identifikasi dilakukan untuk mengukur kemahiran 

mengidentifikasi sesuatu hal berdasarkan fenomena yang ditangkap melalui 

alat indera. Tes simulasi digunakan untuk mengukur kemahiran bersimulasi 

memperagakan suatu tindakan tanpa menggunakan peralatan atau benda yang 

sesungguhnya. Tes petik kerja digunakan untuk mengukur kemahiran 

mendemonstrasikan pekerjaan yang sesungguhnya,seperti mendemonstrasikan 

cara memasak, cara menghidupkan mesin atau cara menggunakan mikroskop 

(Rudyatmi dan Rusilowati 2010). 

Kemudian langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat penilaian 

kinerja adalah (1) mengidentifikasi semua aspek penting, (2) kelengkapan dan 

ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja, (3) menuliskan semua 

kemampuan khusus yang diperlukan, (4) mengupayakan agar kemampuan 

yang akan dinilai tidak terlalu banyak, sehingga semua dapat diamati, (5) 

mengurutkan kemampuan yang akan dinilai berdasarkan urutan yang akan 

diamati (Puskur 2006). 

Rosidin (2004) mengemukakan bahwa penskoran pada jenis penilaian 

kinerja menggunakan skala rentang atau daftar cek. Kedua alat penilaian 

tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

a. Daftar cek (check list) 

Penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar 

cek (ya-tidak). Penilaian unjuk kerja yang menggunakan daftar cek, peserta 

didik mendapat nilai apabila kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat 



13 

 

diamati oleh penilai. Jika tidak dapat diamati, maka peserta didik tidak 

memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilai hanya mempunyai dua 

pilihan mutlak, misalnya benar-salah, dapat diamati-tidak dapat diamati. 

Sehingga tidak terdapat nilai tengah, namun daftar cek lebih praktis 

digunakan mengamati subjek dalam jumlah besar. 

b. Skala Rentang (Rating Scale) 

Penilaian unjuk kerja yang menggunakan skala rentang 

memungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan 

kompetensi tertentu, karena pemberian nilai secara kontinum di mana 

pilihan kategori nilai lebih dari dua. Skala rentang tersebut, misalnya: 1 = 

tidak kompeten, 2 = cukup kompeten, 3 = kompeten dan 4 = sangat 

kompeten. Penilaian sebaiknya dilakukan oleh lebih dari satu penilai agar 

faktor subyektivitas dapat diperkecil dan hasil penilaian lebih akurat. Skala 

penilaian dapat digunakan dalam teknik wawancara, observasi dan angket.  

Banyak manfaat yang dapat diambil dari penerapan asesmen kinerja,  

manfaat yang dapat diperoleh dalam pembelajaran antara lain : (1) menekankan 

siswa untuk lebih percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki, (2) dapat 

menambah pemahaman siswa tentang apa yang diketahui dan dilakukan, (3) 

dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih relevan dengan kehidupan 

siswa dan dunia nyata. Manfaat asesmen kinerja untuk siswa antara lain: (1) 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperlihatkan kemampuannya 

baik kecepatan maupun ketepatan, (2) dapat melatih pengorganisasian dan 
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pemikiran siswa, (3) meningkatkan motivasi siswa (Stenmark 2000 diacu 

dalam Sa’dijah 2005).  

Berdasarkan beberapa pengertian performance assessment di atas, 

dapat disimpulkan pengertian performance assessment dalam penelitian ini 

adalah suatu kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang meminta siswa 

untuk melakukan suatu kegiatan dalam pembelajaran, baik dalam bentuk 

tulisan, produk atau sikap kecuali bentuk pilihan ganda, menjodohkan, benar-

salah atau jawaban singkat. Kegiatan itu dapat menunjukan kemampuan dan 

hasil kerja siswa. Penilaian ini dapat dilakukan dalam bentuk  tes identifikasi 

dan tes keterampilan tertulis. 

 

3. Karakteristik materi Keanekaragaman Makhluk hidup 

Materi keanekaragaman makhluk hidup merupakan materi pokok pada 

SK (6) memahami kenakeragaman makhluk hidup, yang diajarkan pada siswa 

SMP kelas VII semester genap. Terdiri dari dua KD, yaitu mengidentifikasi 

ciri-ciri makhluk hidup  dan mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan 

ciri yang dimiliki. Keanekaragaman makhluk hidup membahas tentang ciri-ciri 

yang dimiliki makhluk hidup, keanekaragaman makhluk hidup dan klasifikasi 

makhluk hidup. Terdapat dua macam indikator yang harus dilakukan 

menggunakan penilaian kinerja, yaitu membuat laporan ciri-ciri makhluk hidup 

berdasarkan hasil pengamatan dan mengklasifikasikan beberapa makhluk 

hidup di sekitar berdasarkan ciri yang diamati. Sesuai dengan silabus yang ada 

kedua indikator tersebut membutuhkan bentuk penilaian kinerja untuk 
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mencapai kompetensi. Pada proses pencapaian kedua indikator, dalam kegiatan 

pembelajaran dilakukan proses identifikasi dan klasifikasi. Identifikasi 

merupakan kegiatan menetapkan atau menentukan identitas suatu makhluk 

hidup dengan mengetahui ciri dan memberikan nama dengan benar. Klasifikasi 

merupakan suatu proses untuk mengetahui ciri-ciri, bentuk, sifat serta fungsi 

dari makhluk hidup untuk dapat memberi nama dan mengelompokkan ke 

dalam sistem klasifikasi. 

Pada penelitian ini, ada empat tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. 

Diantaranya yaitu pengamatan ciri-ciri makhluk hidup, laporan hasil 

pengamatan, pentingnya klasifikasi makhluk hidup, dan klasifikasi makhluk 

hidup.  

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka, dapat disusun kerangka berpikir 

pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Kerangka Berpikir 

B. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “ karakteristik 

performance assessment yang dikembangkan sesuai dengan indikator 

keanekaragaman makhluk hidup”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Karakteristik dan Setting Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian R&D yang mengembangkan 

performance assessment pada materi keanekaragaman makhluk hidup. Uji 

coba instrumen, dilakukan di SMP 1 Pancur dan SMP 1 Pamotan kabupaten 

Rembang. Kedua sekolah ini merupakan sekolah yang mempunyai dukungan 

input/siswa unggul, fasilitas belajar dan lingkungan yang memadai untuk 

melaksanakan proses belajar mengajar sehingga dapat menghasilkan output 

yang berkualitas. Hal itu juga didukung dengan adanya kualifikasi sekolah 

sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN) dan kualifikasi guru sebagai guru 

bersertifikasi. Perlu adanya peningkatan sistem penilaian belajar siswa 

sehingga mampu mengukur dengan baik kemampuan/kompetensi siswa. Salah 

satu penilaian alternatif yang dapat diterapkan yaitu penilaian kinerja.  

 

B. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development 

(R&D). R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono 2008). 

Menurut Sukmadinata (2009), penelitian dan pengembangan adalah suatu 

proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau 

untuk menyempurnakan produk yang telah ada dan dapat dipertanggung 

jawabkan.  
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C. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini mengacu pada langkah-langkah menurut Sugiyono 

(2008), tetapi dilakukan sedikit modifikasi. Langkah-langkah penelitian 

pengembangan performance assessment pada materi keanekaragaman makhluk 

hidup dilakukan melalui tahap-tahap pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Langkah-Langkah Penelitian 

1. Mengidentifikasi unsur-unsur/ komponen dalam penilaian kinerja/ 

performance assessment. 
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Unsur-unsur/komponen dalam penilaian kinerja yaitu jenis tugas 

apa saja yang dinilai dan jenis kinerja apa saja yang dilakukan siswa. Unsur-

unsur/komponen yang disusun disesuaikan dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar serta disesuaikan dengan kondisi sekolah. 

2. Menyusun instrumen penilaian kinerja materi keanekaragaman makhluk 

hidup. 

Tahap ini dilakukan penyusunan alat penilaian oleh peneliti yang 

digunakan untuk pedoman penilaian. Instrumen penilaian meliputi tugas 

kinerja (performance task), rubrik performansi (performance rubrics), dan 

cara penilaian (scoring guide) (Marhaeni 2007). Penyusunan instrumen lain 

juga dilakukan oleh peneliti untuk mendukung proses pengembangan 

instrumen, yaitu lembar validasi pakar, angket tanggapan guru untuk 

mengetahui kesesuaian instrumen dengan indikator pembelajaran dan 

angket tanggapan siswa tentang pengembangan performance assessment. 

Instrumen penilaian kinerja dibuat dalam bentuk check list. Instrumen 

validasi pakar diisi oleh dosen taksonomi tumbuhan dan dosen evaluasi 

pembelajaran jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Angket 

tanggapan guru diisi oleh guru IPA yang mengajar di SMP 1 Pancur dan 

SMP 1 Pamotan kabupaten Rembang sejumlah 7 orang. 

3. Konsultasi dengan dosen pembimbing terhadap instrumen yang dibuat.  

Format instrumen penilaian kinerja beserta rubrik penskorannya 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Konsultasi bertujuan supaya 

instrumen performance assessment yang dibuat layak untuk dilakukan 
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validasi oleh pakar/ahli. Setelah dilakukan konsultasi dan didapatkan 

kekurangan dalam instrumen penilaian kinerja, kemudian peneliti 

melakukan revisi I. Revisi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dan 

kekurangan yang ada dalam instrumen. 

4. Validasi oleh pakar 

Pakar yang melakukan validasi yaitu dosen asesmen dan taksonomi 

dari jurusan biologi Unnes dan tujuh orang guru IPA SMP sekolah uji coba. 

Penilaian dilakukan dengan mengisi lembar validasi yang disediakan. 

Validasi bertujuan untuk mengetahui kekurangan pada instrumen sebelum 

dilakukan uji coba, setelah diketahui kelemahan dan kekurangan kemudian 

dilakukan revisi II oleh peneliti. Revisi II bertujuan untuk memperbaiki 

kekurangan instrumen sebelum dilakukan uji coba lapangan. 

5. Uji coba skala terbatas. 

Uji coba skala terbatas dilakukan di VII D SMP 1 Pancur dan VII 

A SMP 1 Pamotan Kabupaten Rembang. Instrumen penilaian kinerja 

digunakan untuk melakukan penilaian pada saat pembelajaran materi 

keanekaragaman makhluk hidup. Hasil uji coba skala terbatas, kemudian 

didapatkan catatan kekurangan dan kelemahan dalam penggunaan 

instrumen. Melakukan revisi III untuk memperbaiki kesalahan dan 

kekurangan yang ada.  

 

6. Uji coba skala luas 
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Uji coba yang kedua dilakukan untuk melihat tingkat efektifitas 

penggunaan instrumen performance assessment. Proses uji coba skala luas 

hampir sama dengan uji coba skala terbatas, namun pada uji coba skala luas 

dilakukan di 3 kelas VII SMP 1 Pancur dan SMP 1Pamotan, kelas yang 

telah digunakan untuk uji coba skala terbatas tidak digunakan untuk uji coba 

skala luas.Melakukan revisi akhir dengan menyesuaikan perhitungan 

validitas dan reliabilitas instrumen dengan tujuan untuk melakukan 

perbaikan instrumen tahap akhir secara menyeluruh.  

7. Produk final 

Produk dari penilaian kinerja/performance assessment siap untuk 

diterapkan dalam melakukan penilaian materi keanekaragaman makhluk 

hidup oleh guru.  

 

D. Data dan Metode Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penilaian 

pakar tentang instrumen penilaian kinerja dan nilai hasil unjuk kerja siswa. 

2. Jenis Data 

Jenis data yang didapatkan dari hasil penelitian meliputi: data hasil 

penilaian pakar tentang instrumen penilaian kinerja, nilai hasil unjuk kerja 

siswa dan data validitas reliabilitas instrumen. 

3. Metode Pengumpulan Data  
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Data tentang penilaian pakar terhadap instrumen penilaian kinerja 

diperoleh dari lembar validasi pakar, data nilai unjuk kerja siswa diambil 

dari instrumen penilaian kinerja hasil penilaian guru terhadap kinerja siswa 

dalam pembelajaran materi keanekaragaman makhluk hidup, data validitas 

dan reliabilitas instrumen diperoleh dengan menghitung hasil analisis nilai 

uji coba skala terbatas. 

 

 

 

4. Metode Analisis Data  

a. Data hasil penilaian pakar 

Data penilaian pakar terhadap instrumen penilaian kinerja yang 

dibuat dianalisis dengan teknik deskriptif persentase. Perhitungan 

dilakukan dengan menghitung skor yang dicapai dari seluruh aspek yang 

dinilai kemudian menghitungnya dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

N   = Persentase aspek 

K   = Skor yang dicapai 

Nk = Skor maksimal (Sugiyono 2008). 

Adapun tingkat kesesuaian instrumen disesuaikan dengan 

kriteria pada Tabel 1 berikut:  

 

 

100%
Nk
kN ×=
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Tabel 1. Kriteria kesesuaian penilaian pakar. 

Skor Kriteria 

76% ≤ skor ≤ 100% Sangat sesuai 

51% ≤ skor ≤ 75% Sesuai 

26% ≤ skor ≤ 50% Kurang sesuai 

0% ≤ skor ≤ 25% Tidak sesuai 

b. Data nilai hasil kinerja siswa 

Tugas yang harus dikerjakan oleh siswa ada empat macam, yaitu 

pengamatan ciri-ciri makhluk hidup, laporan hasil pengamatan, 

pentingnya klasifikasi makhluk hidup, dan klasifikasi makhluk hidup. 

Keempat tugas tersebut ada dua kegiatan yang akan dinilai dengan 

performance assessment yaitu laporan hasil pengamatan dan klasifikasi 

makhluk hidup. 

Untuk mendapatkan hasil penilaian kinerja pada setiap tugas 

dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

 

 

Untuk mendapatkan persentase siswa yang memperoleh nilai 

unjuk kerja ≥ 80, dihitung dengan rumus :  

 

 

 

Keterangan : 

P  : persentase  

∑ n1   : jumlah siswa dengan nilai unjuk kerja ≥ 80  

∑ n    : jumlah total siswa 

(Ali 1992). 

%100
n
n1 ×=

∑
∑P

100
maksimalSkor 

diperoleh Skor yang ×=Nilai
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c. Menghitung Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Data nilai hasil uji coba skala terbatas dianalisis untuk 

mengetahui validitas dan reliabilitasnya. Validitas adalah kualitas yang 

menunjukkan hubungan antara suatu pengukuran dengan tujuan belajar. 

Suatu item disebut valid jika item tersebut mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Ridlo 2005). 

Pengujian validitas dilakukan dengan cara menentukan validitas 

kontruksi. Untuk menguji validitas konstruksi digunakan pendapat ahli 

atau pakar. Ahli atau pakar akan memberikan kritik dan saran untuk 

perbaikan instrumen, setelah pengujian konstruksi dari ahli selesai 

diteruskan uji coba instrumen pada sampel tempat  populasi diambil. 

Data hasil uji coba ditabulasi dengan analisis faktor, yaitu dengan 

mengkorelasikan antar skor item instrumen (Sugiyono 2006).  

Penghitungan validitas konstruksi dengan analisis faktor 

digunakan Microsoft Excel, yaitu korelasi skor item instrumen dengan 

skor total variabel. Formula yang digunakan dalam perhitungan yaitu 

“=CORREL(sel item instrumen, sel skor total)”, misal 

“=CORREL(B4:B12, H4:H12)”. Kriteria suatu item instrumen valid jika 

nilai korelasi positif dan lebih besar atau sama dengan r tabel (Ghozali 

2002). Nilai r tabel untuk n =82 dan taraf signifikan 5% adalah 0,216 

(Sugiyono 2006). 

Reliabilitas artinya dapat dipercaya atau diandalkan. Suatu 

instrumen dikatakan reliabel jika memberikan hasil yang konsisten dan  
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dapat dipercaya kebenarannya (Arikunto 2002). Penghitungan reliabilitas 

berasal dari skor item instrumen yang valid. Item yang tidak valid tidak 

digunakan dalam pengujian reliabilitas. Pengujian reliabilitas dengan 

menggunakan teknik Split Half  (Ghozali 2002). Instrumen mempunyai 

reliabilitas yang tinggi jika diperoleh r hitung ≥ 0,70, apabila instrumen 

mempunyai reliabilitas < 0,70 maka alat ukur mempunyai reliabilitas 

rendah/un-reliabel (Sugiyono 2006). 

5. Indikator Keberhasilan Penelitian  

Keberhasilan penelitian pengembangan performance assessment 

pada materi keanekaragaman makhluk hidup dapat ditentukan berdasarkan 

kriteria sebagai berikut: 

a. Validitas instrumen mendapatkan r hitung ≥ r tabel (0,216) 

b. Reliabilitas instrumen mendapatkan r hitung ≥ 0,70 

c. Hasil tanggapan pakar mendapatkan persentase skor ≥ 51% 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Hasil Penelitian 

Hasil analisis data penelitian meliputi hasil pengembangan performance 

assessment, hasil validasi pakar, hasil uji coba skala terbatas, hasil uji coba 

skala luas, dan perhitungan validitas reliabilitas instrumen. Data hasil 

penelitian dijelaskan sebagai berikut: 

1. Hasil Pengembangan Performance Assessment 

 Hasil pengembangan berupa produk instrumen performance 

assessment  terdiri dari tiga komponen yaitu lembar kerja siswa, instrumen 

penilaian kinerja dan rubrik penilaian. Lembar kerja siswa berisi tugas 

kinerja yang dikerjakan siswa, instrumen penilaian kinerja berisi aspek 

penilaian yang dilakukan oleh guru dan rubrik penilaian berisi pedoman 

penilaian. Contoh tampilan produk hasil pengembangan disajikan pada 

Gambar 4 dan 5.  
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Gambar 4. Tampilan produk lembar kerja siswa 
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Gambar 5. Instrumen penilaian kinerja          

2. Hasil Validasi Pakar 

Pakar dalam penelitian ini adalah tujuh orang guru IPA sekolah uji 

coba, satu orang dosen taksonomi makhluk hidup dan satu orang dosen  

asesmen jurusan biologi Unnes. Pakar melakukan penilaian terhadap 

instrumen dengan menggunakan lembar validasi pakar. Hasil penilaian 

pakar disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil validasi pakar  

No Indikator Penilaian Skor  Kriteria 

1 Kelayakan Isi 72% Sesuai  

2 Kebahasaan 65% Sesuai  

3 Penyajian 75% Sesuai 

 Rata-rata 72% Sesuai  
Keterangan: data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7 Hal 78 
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Penilaian pakar terhadap instrumen performance assessment (Tabel 

2) menunjukkan bahwa instrumen yang dikembangkan mempunyai kriteria 

baik atau sesuai, diperoleh skor rata-rata sebesar 72%. Dilihat dari aspek 

penyajian memperoleh skor paling tinggi yaitu 75% dengan kriteria sesuai. 

Aspek kelayakan isi mendapat skor lebih rendah dari penyajian yaitu 72%, 

sedangkan untuk aspek kebahasaan mendapatkan skor 65%. 

Hasil validasi pakar menunjukkan bahwa ada beberapa bagian dari 

instrumen yang dilakukan revisi. Revisi instrumen performance assessment 

hasil validasi pakar disajikan pada Tabel 3.  

Tabel 3. Revisi instrumen performance assessment berdasarkan hasil 

validasi pakar. 

Instrumen  Bagian yang direvisi 
Lembar Penilaian 
1 

Lembar penilaian 1 dihilangkan 

Lembar Penilaian 
2 

1. Judul “Lembar Penilaian 2”  diubah menjadi 
”Lembar Penilaian Laporan Pengamatan Siswa” 

 2. Pada “Petujuk” point kedua pada kata “Produk 
(Laporan Pengamatan)” diubah menjadi “tes 
keterampilan tertulis”   

 3. Kolom kedua kata “aspek yang diamati” diubah 
menjadi “aspek yang diukur” 

 4. Instrumen sebanyak 2 item dari no 1-2 diubah 
menjadi 9 item dari no 1-9 

 5. Dibawah kolom instrumen diberi cara penskoran. 
 6. “Rubrik Penilaian 2” diubah menjadi “Rubrik 

Penilaian Laporan Pengamatan Siswa”  
Instrumen  Bagian yang direvisi 

 7. Item pada rubrik diubah dari 4 item menjadi 9 item. 
 8. Rubrik penilaian bentuk check list diubah menjadi 

bentuk rating scale  
Lembar Penilaian 
3 

1. Judul “Lembar Penilaian 3”  diubah menjadi 
“Lembar Penilaian Identifikasi Makhluk Hidup” 

 2. Pada “Petunjuk” point pertama “Penilaian 
dilakukan pada LKS kegiatan 4 (Klasifikasi 
makhluk hidup)” diubah menjadi “Penilaian 
dilakukan untuk penilaian tugas rumah siswa pada 
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LKS 4” 
 3. Pada “Petunjuk” point keempat “Berilah tanda cek 

(√) jika siswa melakukan kegiatan yang sedang 
diamati dan berilah tanda (−) jika siswa tidak 
melakukan!” diubah menjadi “Berilah tanda cek (√) 
pada kolom yang tersedia sesuai dengan keadaan 
yang sebenarnya!” 

 4. Pada “Kriteria” dihilangkan 
 5. Kolom kedua kata “aspek yang diamati” diubah 

menjadi “aspek yang dinilai” 
 6. Instrumen sebanyak 4 item dari no 1-4 diubah 

menjadi 3 item dari no 1-3 
 7. Dibawah kolom instrumen diberi cara penskoran. 
 8. Rubrik penilaian bentuk check list diubah menjadi 

bentuk rating scale 
Lembar Penilaian 
4 

Lembar penilaian 4 dihilangkan 

Rekapitulasi Nilai 
Siswa 

Tabel “Rekapitulasi Nilai Siswa” dihilangkan, 
diganti dengan melakukan penskoran dan 
penilaian pada setiap lembar penilaian. 

LKS Kegiatan 4 1. Kalimat “Nama latin” diubah menjadi “Nama 
ilmiah” 

 2. Ditambahkan tugas rumah 
LKS Kegiatan 5 Kegiatan 5 dihilangkan 

Keterangan: data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5 Halaman 58 
3. Hasil Uji Coba Skala Terbatas 

Uji coba skala terbatas dilakukan pada kelas VII D SMP 1 Pancur 

dan VII A SMP 1 Pamotan sebanyak 82 siswa. Data nilai siswa hasil uji 

coba terbatas untuk siswa yang mendapat nilai ≥ 80 disajikan pada    

Gambar 6.  
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Gambar 6. Hasil nilai uji coba skala terbatas  

Berdasarkan Gambar 6 diketahui bahwa di SMP 1 Pancur jumlah 

siswa yang mendapat nilai ≥80 pada penilaian laporan hasil pengamatan 

lebih tinggi daripada di SMP 1 Pamotan, di SMP 1 Pancur terdapat 19 

siswa (46,32%) dan di SMP 1 Pamotan terdapat 17 siswa (41,46%). 

Penilaian identifikasi makhluk hidup didapatkan hasil yang sedikit 

berbeda dengan penilaian laporan hasil pengamatan, di SMP 1 Pamotan 

(26 siswa/ 60,97%) jumlah siswa yang mendapat nilai ≥80 lebih tinggi 

daripada di SMP 1 Pancur (25 siswa/ 63,4%). Jumlah siswa dalam satu 

kelas di SMP 1 Pancur dan SMP 1 Pamotan adalah 41 siswa. 

Rata-rata nilai penilaian kinerja SMP 1 Pamotan lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata nilai SMP 1 Pancur. Rata-rata laporan 

pengamatan SMP 1 Pamotan sebesar 75,5 dan rata-rata identifikasi 

makhluk hidup 81,6, sedangkan di SMP 1 Pancur rata-rata laporan 

pengamatan 75,1 dan rata-rata identifikasi makhluk hidup 81,3. Rata-rata 

nilai siswa disajikan pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Rata-rata nilai uji coba skala terbatas  

Instrumen penilaian kinerja pada uji coba skala terbatas 

mengalami perbaikan. Bagian yang direvisi pada uji coba skala terbatas 

disajikan dalam Tabel  4. 

Tabel 4. Revisi instrumen berdasarkan hasil uji coba skala terbatas 

No
. 

Instrumen  Bagian yang direvisi 

1 Lembar Kerja 
Siswa 

Ditambah cara melakukan penilaian untuk 
LKS 

2 Instrumen 
Penilaian Kinerja  

Pada halaman depan atau cover diberi 
kolom identitas sekolah, tanggal penilaian  
dan tanda tangan guru setelah melakukan 
penilaian. 

Ket: data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5 Hal 58  

 

4. Hasil Uji Coba Skala Luas 

Uji coba skala luas dilaksanakan pada 243 siswa di kelas VII A-C 

SMP 1 Pancur dan VII B-D SMP 1 Pamotan. Data nilai hasil uji coba skala 

luas untuk siswa yang mendapat nilai ≥ 80 disajikan pada Gambar 8.  
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Gambar 8. Hasil nilai uji coba skala luas  

Berdasarkan Gambar 8 dapat diketahui bahwa pada uji coba skala 

luas di SMP 1 Pancur mendapatkan jumlah siswa dengan nilai ≥80 lebih 

tinggi daripada SMP 1 Pamotan, untuk nilai laporan pengamatan maupun 

identifikasi makhluk hidup. Jumlah siswa dengan nilai ≥80 untuk laporan 

pengamatan di SMP 1 Pancur yaitu 52 orang (43,3%) sedangkan di SMP 

1 Pamotan 47 orang (38,21%). Penilaian identifikasi makhluk hidup 

jumlah siswa dengan nilai ≥80 di SMP 1 Pancur 74 orang (61,6%) 

sedangkan di SMP 1 Pamotan 72 orang (58,53%). Jumlah siswa tiap 

kelas di SMP 1 Pancur 40 siswa dan di SMP 1 Pamotan berjumlah 41 

siswa. 

Rata-rata nilai penilaian kinerja SMP 1 Pancur lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata nilai SMP 1 Pamotan. Hasil ini berbeda dengan 

hasil uji coba skala terbatas yang menunjukkan hasil sebaliknya. Rata-

rata laporan pengamatan di SMP 1 Pancur sebesar 75,3 dan rata-rata 

identifikasi makhluk hidup 81,1, sedangkan di SMP 1 Pamotan rata-rata 
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laporan pengamatan 75,1 dan rata-rata identifikasi makhluk hidup 81.03. 

Rata-rata nilai siswa disajikan pada Gambar 9. 

 
Gambar 9. Rata-rata nilai uji coba skala luas 

 

5. Hasil Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

a. Hasil Validitas Instrumen 

Hasil perhitungan validitas instrumen dengan menggunakan 

Microsoft excel dan perbandingan r tabel 0,216, diperoleh 9 item 

instrumen valid dan 3 instrumen tidak valid. Lembar penilaian laporan 

hasil pengamatan siswa diperoleh 7 item instrumen valid dan 2 item 

instrumen tidak valid. Lembar penilaian identifikasi makhluk hidup 

diperoleh 2 item instrumen valid dan 1 instrumen tidak valid. Hasil 

analisis validitas disajikan pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Hasil Analisis Validitas Instrumen 
Performance Assessment yang 

dikembangkan 
Item instrumen 

Valid  Tidak Valid 
Lembar Penilaian Laporan Pengamatan 
Siswa 

1, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 

2,9 

Lembar Penilaian Identifikasi Makhluk 
Hidup 

10, 11 12 

Keterangan: data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9 Halaman 90 

 

b. Hasil Reliabilitas Instrumen 

Hasil perhitungan reliabilitas instrumen dengan menggunakan 

teknik Split Half diperoleh r hitung 0,9 sedangkan r tabel yang 

diharapkan yaitu ≥ 0,70. Perhitungan reliabilitas menunjukkan bahwa 

instrumen yang dikembangkan reliabel, r hitung≥ r tabel (0,9≥0,70) 

(perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 10 Halaman 93). 

 

 Pembahasan 

Penelitian pengembangan instrumen performance assessment 

dilaksanakan dengan metode R&D. Pengembangan dilakukan pada instrumen 

performance assessment untuk mencapai standar kompetensi keanekaragaman 

makhluk hidup. Proses pengembangan melalui tahapan-tahapan penelitian 

menurut Sugiyono (2008), tetapi terdapat sedikit modifikasi. Langkah yang 

dilakukan yaitu mengidentifikasi komponen instrumen, menyusun instrumen, 

konsultasi dengan dosen pembimbing, revisi I, validasi pakar, revisi II, uji coba 

skala terbatas, revisi III, uji coba skala luas, revisi IV dan produk akhir. 

Modifikasi dilakukan dengan menambahkan tahap konsultasi dengan dosen 

pembimbing. Langkah ini perlu dilakukan untuk memperbaiki instrumen awal 



36 

 

yang memiliki banyak kekurangan, meliputi isi, tata bahasa, tata tulis maupun 

kesesuaian instrumen dengan indikator. Tahap ini juga tidak ditemukan pada 

langkah penelitian pengembangan menurut Sukmadinata (2009), yaitu 

penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan draf produk, uji 

coba awal, revisi hasil uji coba awal, uji coba lapangan, revisi hasil uji coba 

lapangan, penyempurnaan produk akhir dan diseminasi. Pada langkah 

penelitian menurut Sukmadinata (2009), setelah tahap penyempurnaan produk 

akhir ditambahkan tahap diseminasi. Diseminasi merupakan langkah untuk 

mensosialisasikan dan menyebarluaskan produk. Tahap ini tidak dilakukan 

pada penelitian karena memerlukan waktu yang lama dan ruang lingkup 

penelitian yang lebih luas. 

 Langkah pertama penelitian adalah mengidentifikasi unsur-unsur 

yang terdapat pada instrumen penilaian kinerja. Unsur-unsur yang harus ada 

dalam penilaian kinerja yaitu lembar kerja siswa, instrumen penilaian kinerja, 

rubrik penilaian dan cara penskoran (Marhaeni 2007). Langkah kedua 

dilakukan penyusunan instrumen penilaian kinerja untuk keanekaragaman 

makhluk hidup. Dalam menyusun instrumen penilaian kinerja harus 

disesuaikan dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan 

pembelajaran dan indikator pembelajaran, selain itu ketepatan aspek yang 

dinilai dan waktu penilaian juga harus diperhitungkan dalam pembuatan 

instrumen penilaian kinerja (Depdiknas 2006).  

Langkah ketiga melakukan konsultasi instrumen dengan dosen 

pembimbing yang meliputi isi, tata bahasa, tata tulis maupun kesesuaian 



37 

 

instrumen dengan indikator. Langkah keempat adalah validasi pakar. Pakar 

melakukan penilaian terhadap instrumen penilaian kinerja dan memberikan 

saran kritik untuk perbaikan instrumen. Revisi instrumen terdapat pada Lembar 

Kerja Siswa, Instrumen penilaian kinerja dan rubrik penilaian. Penjelasan 

revisi instrumen sebagai berikut: 

1. Lembar Kerja Siswa. 

Perbaikan LKS terdapat pada kesalahan pengetikan kata “ciri-ciri”, 

dalam LKS kata tersebut diketik dengan huruf “r” sebanyak dua kali. 

Sehingga harus diperbaiki dengan menghilangkan satu huruf “r”. Selain 

kesalahan pengetikan, revisi harus dilakukan pada kata” nama latin” yang 

perbaiki menjadi “nama ilmiah”. Kata “nama ilmiah” lebih relevan daripada 

kata”nama latin” setiap nama ilmiah merupakan nama latin. Namun tidak 

semua nama latin merupakan nama ilmiah. LKS kegiatan 5 dihilangkan, 

kegiatan 5 merupakan kegiatan untuk tugas membuat awetan. Kegiatan 5 

dihilangkan karena tidak sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar keanekaragaman makhluk hidup. Revisi LKS disajikan pada    

Gambar 10. 
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Gambar 10. Revisi LKS 

2. Instrumen Penilaian Kinerja 

Bagian pertama yang direvisi yaitu lembar penilaian 1, lembar 

penilaian 4 dan rekapitulasi nilai siswa dihilangkan. Lembar penilaian 1 

merupakan penilaian pengamatan ciri-ciri makhluk hidup dan lembar 

penilaian 4 merupakan penilaian kegiatan membuat awetan, apabila 

diterapkan pada penilaian kinerja keanekaragaman makhluk hidup kurang 

sesuai karena pada silabus hanya ada dua indikator yang membutuhkan 

penilaian kinerja yaitu indikator membuat laporan ciri-ciri makhluk hidup 

berdasar hasil pengamatan dan mengklasifikasikan makhluk hidup di sekitar 

berdasar ciri yang diamati. Tabel rekapitulasi nilai siswa dihilangkan karena 

penskoran dilakukan pada setiap lembar penilaian bukan direkapitulasi 

Perbaikan kata 
“cirri-ciri” menjadi 

“ciri-ciri” 

Perbaikan kata “Nama 
Latin” menjadi 
“Nama Ilmiah” 
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menjadi satu. Data penilaian unjuk kerja adalah skor yang diperoleh dari 

pengamatan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan peserta didik pada 

kompetensi tertentu (Depdiknas 2006).  Untuk itu tabel rekapitulasi nilai 

siswa tidak diperlukan.  

Revisi berikutnya yaitu lembar penilaian 2 dan 3. Revisi meliputi 

judul lembar penilaian, petunjuk penilaian, kata”aspek yang diamati”, 

jumlah item instrumen dan penambahan cara penskoran. Judul “Lembar 

Penilaian 2” dan “Lembar Penilaian 3” diganti dengan kalimat yang lebih 

menunjukkan kegiatan dalam penilaian. Penggantian judul dilakukan agar 

guru yang menggunakan mengerti dengan apa yang dimaksudkan pada 

lembar penilaian, maka “Lembar Penilaian 2” diubah menjadi “Lembar 

Penilaian Laporan Pengamatan Siswa” dan “Lembar Penilaian 3” diubah 

menjadi “Lembar Penilaian Identifikasi Makhluk Hidup”. Judul diperbaiki 

dengan harapan guru mengetahui bahwa lembar ini digunakan untuk 

melakukan penilaian laporan hasil pengamatan dan identifikasi makhluk 

hidup.  

Petunjuk penilaian pada lembar penilaian 2 point kedua pada kata 

“Produk (Laporan Pengamatan)” diubah menjadi “tes keterampilan tertulis”, 

menurut Rudyatmi dan Rusilowati (2010) laporan hasil pengamatan 

merupakan penilaian kinerja berupa tes tertulis keterampilan, tes ini 

digunakan untuk mengukur keterampilan siswa yang diekspresikan dalam 

kertas.  
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Petunjuk penilaian lembar penilaian 3 point pertama dan point 

keempat diperbaiki. Petunjuk point pertama “Penilaian dilakukan pada LKS 

kegiatan 4 (Klasifikasi makhluk hidup)” diperbaiki menjadi “Penilaian 

dilakukan untuk penilaian tugas rumah siswa pada LKS 4”, perbaikan 

bertujuan untuk menjelaskan kalau penilaian dilakukan untuk menilai tugas 

rumah siswa dalam mengidentifikasi makhluk hidup. Petunjuk point 

keempat “Berilah tanda cek (√) jika siswa melakukan kegiatan yang sedang 

diamati dan berilah tanda (−) jika siswa tidak melakukan!” diperbaiki 

menjadi “Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya!”, perbaikan dilakukan dengan menyesuaikan 

perubahan cara penskoran yang awal pembuatan instrumen digunakan daftar 

cek dan setelah revisi digunakan skala rentang. Selain itu tujuan revisi 

petunjuk pada point pertama dan keempat agar mempermudah dalam 

memahami kalimat saat melakukan penilaian. Pada lembar penilaian 3 

dibawah petunjuk penilaian terdapat kriteria penilaian. Kriteria digunakan 

untuk menentukan penilaian apakah penilai memberikan nilai ya atau tidak. 

Setelah revisi penilaian disesuaikan dengan kriteria penilaian pada rubrik, 

sehingga bagian ini harus dihilangkan.  

Kata pada kolom kedua tabel lembar penilaian 2 dan lembar 

penilaian 3 “aspek yang diamati” diubah menjadi “aspek yang diukur”. 

Guru melakukan penilaian atau pengukuran untuk penugasan pembuatan 

laporan hasil pengamatan siswa dan identifikasi makhluk hidup, bukan 

melakukan pengamatan secara langsung. Kegiatan pengamatan merupakan 
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kegiatan yang dapat dilihat secara langsung misalnya dalam kegiatan 

praktikum atau presentasi. Identifikasi makhluk hidup yang dimaksud disini 

adalah melakukan penggunaan kunci determinasi, mengetahui ciri-ciri dan 

nama suatu spesies. 

Lembar penilaian 2 terdiri dari 2 item penilaian, yaitu (1) Apakah 

hasil pengamatan yang ditulis dalam laporan sesuai dengan hasil 

pengamatan yang dilakukan? dan (2) Apakah penulisan laporan sesuai 

dengan aturan yang ada pada LKS? Kedua item tersebut kurang sesuai jika 

digunakan untuk melakukan penilaian laporan hasil pengamatan, sehingga 

dilakukan perbaikan dari 2 item menjadi 9 item yaitu (1) penulisan judul, (2) 

identitas praktikan, (3) tujuan praktikum, (4) landasan teori, (5) hasil 

pengamatan, (6) kesimpulan, (7) daftar pustaka, (8) kerapian laporan, (9) 

waktu pengumpulan laporan. Aspek utama yang dinilai pada  laporan 

praktikum adalah kelengkapan unsur-unsur dalam laporan, diantaranya (a) 

data hasil pengamatan, (b) tabel atau grafik, (c) analisis data dan 

pembahasan, (d) keaslian laporan, (e) kesimpulan, (g) jawaban pertanyaan, 

(h) daftar pustaka (Pannen 2007). Revisi lembar penilaian 3 disajikan pada 

Gambar 11. 
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(a). Lembar Penilaian 3 Sebelum Revisi 

 
(b). Penilaian 3 Setelah Revisi 

Gambar 11. Revisi Lembar Penilaian Identifikasi Makhluk Hidup 
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3. Rubrik Penilaian 

Rubrik penilaian juga dilakukan revisi, mengikuti item penilaian 

yang juga dilakukan revisi. Instrumen awal lembar penilaian 2 

menggunakan daftar cek, namun setelah revisi menggunakan skala rentang. 

Perubahan dilakukan agar penilai tidak hanya diberikan dua pilihan ya-

tidak, menurut Depdiknas (2006) dengan menggunakan skala penilaian atau 

skala rentang memungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap 

penguasaan kompetensi tertentu. Pemberian nilai secara kontinum dengan 

pilihan kategori nilai lebih dari dua. Skala rentang yang digunakan untuk 

penilaian laporan hasil pengamatan berbeda untuk setiap item. Lembar 

penilaian laporan hasil pengamatan siswa ditambahkan cara penskoran  

laporan. Dengan perhitungan, nilai yang dicapai peserta didik dalam suatu 

kegiatan unjuk kerja adalah skor pencapaian dibagi skor maksimum dikali 

10 (untuk skala 0-10) atau dikali 100 (untuk skala 0-100) (Depdiknas 2006). 

Revisi rubrik penilaian 2 disajikan pada Gambar 12. 

 
(a). Rubrik Penilaian 2 Sebelum Revisi 
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(b). Rubrik Penilaian 2 Setelah Revisi 

Gambar 12. Revisi Rubrik Penilaian Laporan Hasil Pengamatan 

Langkah kelima adalah uji coba skala terbatas di kelas VII D SMP 1 

Pancur dan VII A SMP 1 Pamotan dengan jumlah 82 siswa, pada uji coba skala 

terbatas ditemukan kekurangan pada instrumen penilaian kinerja dan lembar 

kerja siswa. Halaman depan atau cover instrumen penilaian kinerja ditambah 

dengan identitas sekolah, tanggal penilaian dan tanda tangan guru, hal ini untuk 

memperjelas siapa yang melakukan penilaian dan kapan dilakukan penilaian. 

Revisi LKS dengan menambahkan rubrik penilaian LKS, dengan adanya rubrik 

guru akan lebih mudah dalam melakukan penilaian. Rubrik merupakan kriteria 
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penilaian yang bermanfaat membantu guru untuk menentukan tingkat 

ketercapaian kinerja yang diharapkan ( Jutmini et al. 2007). Revisi pada uji 

coba skala terbatas disajikan pada Gambar 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Revisi Uji Coba Skala Terbatas 

Langkah keenam adalah uji coba skala luas dengan jumlah 243 siswa 

di VII A-C SMP 1 Pancur dan VII  B-D SMP 1 Pamotan, pada uji coba skala 

luas tidak ditemukan kekurangan pada instrumen. Langkah berikutnya yaitu 

revisi akhir, dilakukan dengan memperbaiki jumlah item instrumen 

berdasarkan hasil perhitungan validitas dan reliabilitas. Revisi akhir selesai 

Penambahan Rubrik 
Penilaian LKS 

Penambahan nama sekolah, 
tanggal penilaian dan tanda 
tangan guru 
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dilakukan, dan produk hasil revisi merupakan produk akhir yang dapat 

digunakan dalam penilaian keanekaragaman makhluk hidup. 

Hasil pengembangan produk instrumen penilaian kinerja diperoleh 

hasil akhir berupa lembar kerja siswa, instrumen penilaian kinerja dan rubrik 

penilaian. Ketiga produk ini dikembangkan untuk mencapai kompetensi 

keanekaragaman makhluk hidup. Lembar kerja siswa disesuaikan dengan 

keadaan sekolah uji coba. Instrumen penilaian kinerja disesuaikan dengan 

indikator pembelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar dan waktu 

penilaian. Diharapkan penilaian kinerja yang dihasilkan dapat membantu guru 

dalam mengukur kompetensi siswa, menambah variasi bentuk penilaian kelas, 

mudah digunakan dan efisien. Penilaian kinerja yang dihasilkan berbeda 

dengan penilaian kinerja untuk diterapkan pada kompetensi lain. Kompetensi 

keanekaragaman makhluk hidup membutuhkan bentuk penilaian kinerja untuk 

mengukur kompetensi siswa dalam membuat laporan ciri-ciri makhluk hidup 

berdasarkan hasil pengamatan dengan bentuk penilaian tes tertulis 

keterampilan dan mengklasifikasikan makhluk hidup berdasar ciri yang diamati 

dengan bentuk penilaian tes identifikasi. Sa’dijah (2005) melakukan penelitian 

menggunakan asesmen kinerja pada pembelajaran matematika, penilaian 

dilakukan pada penilaian tugas proyek matematika dan presentasi matematika. 

Penilaian tugas proyek untuk penilaian kelompok dan penilaian presentasi 

untuk penilaian individu, kedua penilaian ini menuntut guru melakukan 

penilaian langsung ketika pembelajaran atau presentasi dan diskusi 
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berlangsung. Bentuk instrumen penilaian kinerja oleh Sa’dijah (2005) disajikan 

pada Gambar 14 dan 15 

 

Gambar 14. Rubrik Penilaian Tugas Proyek Matematika (Sa’dijah 2005) 

 
Gambar 15. Rubrik Penilaian Presentasi Matematika (Sa’dijah 2005) 

Penilaian kinerja oleh Sa’dijah (2005) mempunyai sedikit perbedaan 

dengan penilaian kinerja yang dihasilkan dalam penelitian ini. Penilaian kinerja 

oleh Sa’dijah (2005) dilakukan untuk mata pelajaran matematika terdiri dari 

penilaian tugas proyek dan presentasi. Kedua penilaian tersebut merupakan 

bentuk penilaian kinerja berupa tes unjuk kerja, sedangkan produk yang 
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dihasilkan pada penelitian ini merupakan bentuk penilaian kinerja untuk mata 

pelajaran biologi berupa tes tertulis keterampilan dan tes identifikasi. Tes unjuk 

kerja, tes keterampilan tertulis dan tes identifikasi merupakan bentuk dari 

penilaian kinerja (Rudyatmi dan Rusilowati 2010). Penilaian kinerja oleh 

Sa’dijah (2005) dilakukan untuk penilaian kelompok dan individu, sedangkan 

penilaian kinerja pada penelitian ini dilakukan untuk penilaian individu. 

Penggunaan masing-masing bentuk penilaian kinerja tersebut disesuaikan 

dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, metode dan prosedur 

pembelajaran. Tidak semua materi dapat menggunakan penilaian kinerja, 

penggunaan setiap jenis penilaian disesuaikan dengan kurikulum yang ada.  

1. Hasil Tanggapan Pakar  

Dosen yang berpengalaman di bidang asesmen dan taksonomi 

makhluk hidup penting digunakan sebagai sumber dalam pengembangan 

instrumen performance assessment memahami keanekaragaman makhluk 

hidup. Selain dosen, guru juga berperan sebagai pakar yang berpengalaman 

di lapangan sebagai seorang pendidik yang mengetahui keadaan siswa dan 

sekolah. Guru dan dosen tersebut dapat dimintai konsultasi untuk menilai 

instrumen performance assessment yang telah dirancang (Sugiyono 2008). 

Berdasarkan hasil analisis validasi pakar terhadap terhadap kesesuaian 

instrumen performance assessment (Tabel 3 halaman 22), menunjukkan 

hasil bahwa secara umum semua indikator dalam lembar validasi dapat 

diterima sebagai kriteria instrumen yang sesuai dengan indikator 

pembelajaran, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini ditandai 
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dengan diperolehnya tanggapan positif pakar rata-rata sebesar 72%. Akan 

tetapi jika ditinjau dari setiap indikator ternyata ada satu indikator yang 

mendapat skor 85%, dua indikator mendapat skor 81%, dua indikator 

mendapat skor 59% sedangkan kelima indikator lainnya mendapat skor 

66%. Data lebih rinci tentang tanggapan pakar disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Analisis Tanggapan Pakar 

No INDIKATOR SKOR KRITERIA
1. Kelayakan isi  

1.1.  Kesesuaian item penilaian dengan SK dan 
KD 

70% Sesuai 

1.2.  Kesesuaian item penilaian dengan indikator 77% Sangat sesuai
1.3.  Urutan kegiatan siswa sesuai dengan tugas 

yang diberikan 
81% Sangat sesuai

1.4.  Isi dari aktivitas siswa yang dinilai tepat dan 
urut 

59% Sesuai 

2. Kebahasaan  
2.1. Penulisan sesuai dengan kaidah bahasa 

Indonesia 
66% Sesuai 

2.2. Penggunaan bahasa efektif dan komunikatif 59% Sesuai 
2.3. Bahasa mudah dimengerti 70% Sesuai 

3. Penyajian   
3.1. Tujuan yang ingin dicapai jelas 85% Sangat sesuai
3.2. Urutan instruksi yang disajikan jelas 70% Sesuai 
3.3. Mempermudah dalam melakukan penilaian 81% Sangat sesuai
3.4. Fleksibel bila digunakan oleh guru lain 70% Sesuai 

3.5. Penilaian yang dikembangkan sesuai dengan 
kompetensi 

70% Sesuai 

Rata-rata 72% Sesuai 

Analisis tanggapan pakar pada Tabel 6 diketahui bahwa skor 

tertinggi mendapatkan skor 85% yaitu indikator “(3.1) Tujuan yang ingin 

dicapai jelas. Instrumen penilaian kinerja yang dikembangkan mempunyai 

tujuan yang jelas, yaitu untuk mengukur kompetensi siswa mencapai 

indikator keanekaragaman makhluk hidup. Dua indikator mendapat skor 

81% adalah indikator “(1.3)” dan indikator “(3.3)”. Hasil penilaian untuk 
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indikator “(1.3)” dapat dikatakan bahwa instrumen yang dikembangkan 

mempunyai urutan kegiatan siswa yang sesuai dengan tugas yang diberikan, 

hal ini dapat dilihat pada RPP (Lampiran 3 Halaman 58) yang telah dibuat 

oleh guru dan peneliti serta disesuaikan dengan tugas yang dibuat peneliti. 

Hasil penilaian untuk indikator “(3.3)” instrumen yang dikembangkan dapat 

mempermudah guru dalam melakukan penilaian di dalam kelas. Indikator 

“(1.2)” mendapat skor 77% (sangat sesuai), item penilaian dalam penilaian 

kinerja sesuai dengan indikator keanekaragaman makhluk hidup.  

Lima indikator mendapat skor 70%, yaitu indikator kesesuaian item 

penilaian dengan SK dan KD, bahasa mudah dimengerti, urutan instruksi 

yang disajikan jelas, fleksibel bila digunakan oleh guru lain dan penilaian 

yang dikembangkan sesuai dengan kompetensi. Kelima indikator tersebut 

mendapatkan kriteria sesuai, penilaian kinerja yang dikembangkan sesuai 

dengan indikator dan bahasa yang digunakan mudah dipahami sehingga 

fleksibel bila digunakan oleh guru lain. Hasil analisis validasi pakar 

kemudian dilakukan uji coba skala terbatas, kemudian hasil nilai uji coba 

skala terbatas dianalisis untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. 

Berdasarkan indikator keberhasilan penelitian pada bab III point 3 

yaitu penilaian pakar mendapatkan presentase skor ≥ 51%, dan hasil 

penilaian pakar mendapatkan presentase skor 72%. Jadi dapat dikatakan 

bahwa instrumen yang dikembangkan sesuai dengan indikator 

keanekaragaman makhluk hidup. 

2. Hasil Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
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a. Hasil Validitas Instrumen 

 

Validitas instrumen dibutuhkan untuk menunjukkan hubungan antara 

kualitas suatu pengukuran dengan tujuan kriteria belajar. Suatu instrumen 

dikatakan mempunyai validitas yang tinggi jika instrumen tersebut dapat 

mengukur apa yang sebenarnya diukur (Purwanto 2004). Validitas 

instrumen yang digunakan yaitu validitas konstruksi. Penentuan validitas 

instrumen dilakukan dengan melakukan analisis hasil uji coba skala terbatas 

kemudian dihitung menggunakan Microsoft Excel.  

Hasil perhitungan validitas diperoleh 9 item instrumen valid dan 3 

instrumen tidak valid. Lembar penilaian laporan hasil pengamatan siswa 

diperoleh 7 item instrumen valid dan 2 item instrumen tidak valid. Lembar 

penilaian identifikasi makhluk hidup diperoleh 2 item instrumen valid dan 1 

instrumen tidak valid (Tabel 5 Halaman 27). Proses penyempurnaan produk 

akhir dilakukan dengan menghilangkan item ke-2 dan ke-9 pada lembar 

penilaian laporan pengamatan dan item ke-3 lembar penilaian identifikasi 

makhluk hidup. Item instrumen yang tidak valid dihilangkan, hal ini 

dilakukan untuk pengujian selanjutnya, yaitu perhitungan reliabilitas 

(Ghozali 2002).  

Lembar penilaian laporan hasil pengamatan item ke-2 merupakan 

item tentang penulisan identitas praktikan. Berdasarkan hasil perhitungan 

validitas, item ini hanya mendapat r hitung 0,016 yang menunjukkan lebih 

kecil dari r tabel yang diharapkan. Item ke-2 lembar penilaian laporan hasil 
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pengamatan tidak dijadikan item penilaian, namun setiap siswa harus 

mencantumkan identitas supaya guru dapat mengetahui dengan jelas 

kepemilikan tugas yang dikumpulkan. Item ke-9 lembar penilaian laporan 

hasil pengamatan dan item ke-3 lembar penilaian identifikasi makhluk hidup 

tentang waktu pengumpulan laporan. Item ini dihilangkan dalam penilaian 

karena hasil perhitungan validitas menunjukkan hasil yang tidak valid, 

dengan r hitung kurang dari r tabel yang diharapkan. Hasil produk akhir 

pengembangan instrumen penilaian kinerja diperoleh jumlah item instrumen 

sebanyak 11. Tujuh item pada lembar penilaian laporan hasil pengamatan 

dan 2 item pada lembar identifikasi makhluk hidup. Item-item hasil 

perhitungan validitas merupakan item yang valid untuk mengukur 

kompetensi siswa memahami keanekaragaman makhluk hidup. 

Item penilaian dalam lembar penilaian laporan hasil pengamatan 

yang valid yaitu penulisan judul, tujuan praktikum, landasan teori, hasil 

pengamatan, kesimpulan, daftar pustaka, kerapian laporan. Item-item 

penilaian laporan hasil pengamatan yang dikembangkan sesuai dengan 

aspek penilaian laporan praktikum Pannen (2007) yaitu (a) data hasil 

pengamatan, (b) tabel atau grafik, (c) analisis data dan pembahasan, (d) 

keaslian laporan, (e) kesimpulan, (g) jawaban pertanyaan, (h) daftar pustaka. 

Hal yang terpenting dalam pembuatan laporan adalah isi dari laporan itu 

sendiri yang meliputi pendahuluan, isi dan penutup. Identitas praktikan dan 

waktu pengumpulan laporan tidak perlu dimasukkan dalam item penilaian, 

namun kedua hal ini tetap harus dilakukan oleh siswa. Penulisan identitas 
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praktikan perlu untuk mengetahui kepemilikan tugas yang dikumpulkan 

sedangkan waktu pengumpulan diperlukan untuk menentukan kedisiplinan 

siswa dalam mengumpulkan tugas.  

Lembar penilaian laporan hasil pengamatan yang dibuat dapat 

digunakan oleh guru sebagai acuan dalam menilai laporan praktikum. Peserta 

didik juga mempunyai aturan yang jelas dalam membuat laporan praktikum 

sehingga peserta didik dilatih dan dibiasakan menyusun laporan ilmiah. 

Dalam pembelajaran biologi laporan ilmiah sangat penting karena 

pembelajaran biologi tidak hanya mengacu pada fakta, konsep maupun 

maupun kaidah yang siap diambil tetapi kebenarannya diperoleh secara 

empirik. Kunci pendekatan empirik adalah berdasarkan atas pengamatan. 

Setelah melakukan pengamatan maka hasilnya harus dikomunikasikan baik 

secara lisan maupun tertulis agar hasil pengamatan itu dapat bermanfaat dan 

dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi orang lain (Muslich 2009). 

Penyusunan laporan pengamatan penting dilakukan agar dapat diterima dan 

bermanfaat bagi orang lain. Instrumen penilaian kinerja yang dikembangkan 

sesuai dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi guru dalam memberikan tugas 

kepada siswa.  

Item penilaian dalam lembar penilaian identifikasi makhluk hidup 

yang valid yaitu kesesuaian nama spesies, ciri dan klasifikasi dengan hasil 

pengamatan dan kerapian tugas. Kedua item sesuai jika diterapkan untuk 

penilaian identifikasi makhluk hidup. Item-item penilaian laporan 

identifikasi makhluk hidup yang dikembangkan disesuaikan dengan tugas 
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yang diberikan oleh guru dan dengan memperhatikan indikator 

pembelajaran yang harus dicapai.  

Lembar penilaian identifikasi makhluk hidup merupakan suatu 

lembar penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam 

menentukan identitas suatu makhluk hidup dengan mengetahui ciri dan 

memberikan nama dengan benar. Penentuan identitas makhluk hidup ini 

dengan melakukan penggunaan kunci determinasi dan kartu bergambar 

makhluk hidup. Lembar penilaian identifikasi makhluk hidup ini merupakan 

bentuk dari tes identifikasi. Tes identifikasi dilakukan untuk mengukur 

kemahiran siswa dalam mengidentifikasi sesuatu hal berdasarkan fenomena 

yang ditangkap melalui alat indera (Rudyatmi dan Rusilowati 2010). 

Fenomena yang dimaksud disini yaitu penggunaan kunci determinasi 

dengan disesuaikan pada gambar makhluk hidup yang ada pada kartu 

bergambar. Harapan selanjutnya lembar penilaian identifikasi makhluk 

hidup ini dapat menjadi acuan bagi guru untuk melakukan penilaian 

terhadap tes identifikasi. 

b. Hasil Reliabilitas Instrumen 

 

Reliabilitas instrumen dibutuhkan untuk mengetahui ketetapan atau 

ketelitian suatu instrumen. Penghitungan reliabilitas instrumen dengan 

menyesuaikan hasil perhitungan validitas nilai uji coba skala terbatas. Suatu 

instrumen dikatakan reliabel jika instrumen tersebut dapat dipercaya, 

konsisten atau stabil (Purwanto 2004). Perhitungan reliabilitas instrumen 
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dilakukan dengan teknik Split Half, yaitu suatu teknik pengujian reliabilitas 

untuk menilai apakah instrumen penelitian dapat dipercaya atau tidak. 

 Perhitungan reliabilitas terlebih dahulu dengan menghilangkan item 

instrumen yang tidak valid. Item instrumen yang valid dibedakan antara 

item ganjil dengan item genap. Item instrumen ganjil dan genap dihitung 

skor totalnya kemudian dilakukan penghitungan dengan excel untuk 

mengetahui nilai r hitung. Setelah r hitung diketahui, menguji r hitung 

dengan rumus Spearman Brown. Perhitungan reliabilitas diperoleh koefisien 

reliabilitas 0,98, setelah disesuaikan dengan batas minimum reliabilitas yang 

diterima (r hitung ≥0,7), maka 0,9≥0,70 sehingga instrumen yang 

dikembangkan dapat dikatakan reliabel (selengkapnya pada Lampiran 10 

halaman 93). Hasil ini sesuai dengan ketentuan Depdiknas (2006), yaitu 

batas yang diterima dari indeks kehandalan berkisar antara 0-1 sedangkan 

batas instrumen yang diterima dengan baik mempunyai indeks lebih dari 

atau sama dengan 0,7. Jika instrumen mempunyai batas antara 0,3-0,69 

maka dapat diperbaiki, jika indeks kurang dari 0,3 maka sebaiknya diganti. 

Instrumen yang dikembangkan mempunyai reliabilitas 0,9 yang 

menunjukkan bahwa instrumen tersebut reliabel jika diterapkan untuk 

mengukur kompetensi siswa memahami keanekaragaman makhluk hidup. 

3. Hasil Uji Coba Instrumen 

Tahap uji coba penelitian dilakukan dua kali, yaitu uji coba skala 

terbatas dan uji coba skala luas. Kedua uji coba ini dilakukan di dua sekolah 
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yaitu SMP 1 Pancur dan SMP 1 Pamotan. Perbandingan hasil uji coba skala 

terbatas dan skala luas disajikan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Perbandingan Hasil Uji Coba Skala Terbatas dan Skala Luas 

Penilaian 

Uji Coba Skala Terbatas
(Siswa yang tuntas dengan nilai ≥80) 

Uji Coba Skala Luas 
(Siswa yang tuntas dengan nilai ≥80) 

SMP 1 Pancur SMP 1 Pamotan SMP 1 Pancur SMP 1 Pamotan 
Laporan 
hasil 
pengamatan 

19 siswa 
(46,32%) 

17 siswa 
(41,46%) 

52 orang 
(43,3%) 

47 orang 
(38,21%), 

Identifikasi 
makhluk 
hidup 

26 siswa 
(60,97%) 

25 siswa 
(63,4%). 

74 orang 
(61,6%) 

72 orang 
(41,46%). 

Ket: data selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 6 (Hal 23) dan Gambar 8 (Hal 25) 

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa persentase jumlah siswa 

yang tuntas di SMP 1 Pancur lebih tinggi apabila dibandingkan di SMP 1 

Pamotan untuk penilaian laporan hasil pengamatan. Hasil tersebut terjadi 

pada uji coba skala luas maupun uji coba skala terbatas, sedangkan untuk 

penilaian identifikasi makhluk hidup persentase jumlah siswa yang tuntas 

memperoleh hasil yang berbeda antara uji coba skala terbatas dan uji coba 

skala luas. Pada uji coba skala terbatas, di SMP 1 Pancur persentase jumlah 

siswa yang tuntas lebih rendah jika dibandingkan di SMP 1 Pamotan, 

sedangkan uji coba skala luas persentase jumlah siswa yang tuntas di SMP 1 

Pancur lebih tinggi apabila dibandingkan di SMP 1 Pamotan. Hasil ini dapat 

terjadi karena faktor dari guru, siswa maupun keadaan sekolah. Guru yang 

mengajar di kedua sekolah mempunyai kemampuan dan cara mengajar yang 

berbeda, walaupun dengan RPP yang sama namun cara penyampaian yang 

diterapkan guru berbeda. Tingkat kemampuan mengajar guru juga dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Kemampuan siswa di kedua sekolah juga 

bervariasi, ada yang tinggi dan rendah. Tingkat pemahaman dan penerimaan 
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siswa terhadap suatu materi juga berbeda pula. Setiap materi mempunyai 

karakterisktik kesulitan yang berbeda. 

Penilaian laporan hasil pengamatan di kedua sekolah belum 

mencapai 50%, sedangkan  penilaian identifikasi makhluk hidup sudah 

mencapai lebih dari 50%. Keadaaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

pertama yaitu tentang KKM yang ditetapkan di sekolah dan ditetapkan oleh 

peneliti berbeda. KKM yang ditetapkan di SMP 1 Pancur dan SMP 1 

Pamotan untuk mata pelajaran IPA yaitu 70, sedangkan pada penelitian ini 

peneliti menetapkan nilai 80 sebagai patokan kentuntasan pada standar 

kompetensi keanekaragaman makhluk hidup. Alasan peneliti menetapkan 

nilai 80 sebagai patokan nilai ketuntasan, karena peneliti berharap dengan 

adanya bentuk penilaian kinerja dalam keanekaragaman makhluk hidup 

dapat meningkatkan tingkat kinerja siswa pada kompetensi ini.  

Faktor yang kedua yaitu tentang penugasan yang diberikan untuk 

mencapai kompetensi keanekaragaman makhluk hidup. Penugasan yang 

diberikan yaitu membuat laporan hasil pengamatan dan identifikasi makhluk 

hidup. Hasil ketuntasan laporan hasil pengamatan di kedua sekolah juga 

lebih rendah jika dibandingkan dengan ketuntasan pembuatan identifikasi 

makhluk hidup. Hal itu dikarenakan siswa belum terbiasa untuk membuat 

laporan hasil pengamatan. Dengan adanya penilaian pembuatan laporan 

hasil pengamatan siswa diharapkan dapat berlatih untuk membuat suatu 

laporan ilmiah berdasarkan hasil pengamatan. Laporan ilmiah yang dibuat 

oleh siswa harus mempunyai tata tulis dan aturan yang jelas. Menurut 
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Hidayat (2010) perlu ada pengembangan kemampuan siswa dalam membuat 

jurnal dan laporan ilmiah, yaitu kemampuan dalam membuat tujuan, dasar 

teori, alat dan bahan, hasil pengamatan, kesimpulan dan daftar pustaka.  

Rata-rata yang diperoleh pada uji coba skala terbatas dan uji coba 

skala luas berbeda di kedua sekolah. Perbandingan rata-rata nilai hasil uji 

coba skala terbatas dan uji coba skala luas disajikan pada Tabel 8.  

 

Tabel 8. Perbandingan Rata-rata Nilai Uji Coba 

Penilaian 
Uji Coba Skala Terbatas Uji Coba Skala Luas 

SMP 1 Pancur SMP 1 Pamotan SMP 1 Pancur SMP 1 Pamotan 
Laporan hasil 
pengamatan 75,1 75,5 75,3 75,1 
Identifikasi 
makhluk hidup 81,3 81,6 81,1 81,03 

Ket: data selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 7 (Hal 24) dan Gambar 9 (Hal 26) 

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa pada uji coba skala 

terbatas rata-rata penilaian kinerja SMP 1 Pamotan lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata nilai SMP 1 Pancur, sedangkan pada uji coba skala 

luas menunjukkan rata-rata yang berbeda dengan uji coba skala terbatas. Uji 

coba skala luas rata-rata penilaian kinerja SMP 1 Pancur lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata nilai SMP 1 Pamotan. Setiap penilaian yang 

dilakukan mendapatkan hasil rata-rata nilai yang berbeda, hal ini 

disesuaikan dengan tingkat kesulitan tugas yang diberikan. Baitiah (2005) 

mengembangkan performance assessment atau penilaian kinerja produk 

berupa jurnal, laporan praktikum dan kliping. Rata-rata yang diperoleh 

untuk ketiga tugas tersebut berbeda-beda. Rata-rata performance assessment 

jurnal yang dibuat siswa termasuk  dalam kategori baik sekali, untuk 
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laporan termasuk dalam kategori kurang, sedangkan untuk kliping termasuk 

dalam kriteria baik sekali.  

Banyaknya jumlah siswa yang tuntas di suatu sekolah tidak 

menjamin rata-rata nilai klasikal yang diperoleh juga akan tinggi. Hasil 

tersebut disesuaikan dengan kondisi guru, siswa, proses pembelajaran dan 

penilaian yang dilakukan. Hasil penilaian kinerja yang diperoleh pada uji 

coba skala terbatas dan skala luas dapat digunakan untuk mengetahui 

informasi tentang apa dan sejauh mana siswa telah melakukan suatu tugas 

baik dalam bentuk tulisan, produk maupun sikap dalam suatu kegiatan 

pembelajaran (Marhaeni 2007). Tugas yang harus dilakukan siswa pada 

penelitian ini adalah tugas membuat laporan hasil pengamatan dan 

melakukan identifikasi makhluk hidup sebagai tugas kinerja siswa.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil pengembangan dan diskusi hasil penelitian yang 

dikemukakan pada Bab IV, maka dapat dikemukakan simpulan penelitian 

sebagai berikut: karakteristik performance assessment yang dikembangkan 

sesuai dengan indikator pembelajaran keanekaragaman makhluk hidup, dengan 

persentase tanggapan pakar 72%, validitas instrumen ≥ 0,216 dan reliabilitas 

instrumen 0,9. 

 

B. Saran  

Ada beberapa saran yang dapat penulis ajukan berdasarkan hasil 

penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian ini dapat dilanjutkan sampai dengan tahap diseminasi, yaitu tahap 

penyebarluasan produk oleh tim MGMP kabupaten. 

2. Guru diharapkan dapat mengembangkan performance assessment untuk 

standar kompetensi yang lain, sehingga dapat memperkaya bentuk penilaian 

yang dilakukan di kelas. 
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RENCANA  PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 01 

(RPP) 

Sekolah  :  SMP 1 PANCUR 

Mata Pelajaran :  IPA (SAINS) 

Kelas/Semester :  VII/Genap 

Alokasi Waktu :  2 X 40 menit (1×pertemuan) 

 

STANDAR KOMPETENSI  

6. Memahami keanekaragaman makhluk hidup 

 

KOMPETENSI DASAR   

6.1. Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup 

 

INDIKATOR 

a. Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan hasil pengamatan 

b. Membuat laporan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan hasil observasi. 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik dapat : 

1. Menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup 

2. Membuat laporan hasil pengamatan  

3. Mengetahui perbedaan ciri tumbuhan dan hewan 

 

B. Materi Pembelajaran :  

Ciri-ciri makhluk hidup: bergerak, peka terhadap rangsang (iritabilita), 

memerlukan makan (nutrisi), bernapas (respirasi), tumbuh dan berkembang, 

berkembang biak (reproduksi), adaptasi, regulasi, mengeluarkan zat sisa 

(ekskresi). 

 

C. Metode Pembelajaran 

Metode Pembelajaran : Diskusi Kelompok, Observasi, Penugasan 

 

Lampiran 3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
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D. Langkah-langkah Pembelajaran 

a. Kegiatan Pendahuluan (8 menit) 

1. Membuka kelas dan absensi 

2. Apersepsi  

• Guru membawa batu dan bekicot yang ditemukan di sekitar 

lingkungan sekolah. 

• Guru menanyakan kepada siswa mana yang merupakan makhuk 

hidup? Batu atau bekicot? Jawabannya adalah bekicot.  

• Guru menanyakan kepada siswa mengapa bekicot merupakan 

makhluk hidup? Jawabannya karena bekicot mempunyai ciri-ciri 

sebagai makhluk hidup. 

• Guru menanyakan kepada siswa apa contoh ciri-ciri makhluk hidup 

itu? Misalnya makan, bernapas, bergerak, dll 

b. Kegiatan Inti (60 menit) 

1. Guru menunjuk tiga orang siswa untuk menyebutkan ciri-ciri makhluk 

hidup yang telah mereka ketahui. Siswa yang ditunjuk oleh guru 

menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup sesuai pengetahuan mereka. 

2. Guru mengkondisikan siswa untuk berkelompok sesuai dengan 

kelompok praktikum. 

3. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa 1 

4. Guru meminta siswa untuk membaca Lembar Kerja Siswa 1 yang 

diberikan guru. Siswa membaca Lembar Kerja Siswa 1 dan guru 

menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan demonstrasi di depan 

kelas, yaitu ikan dalam botol dan dua buah mainan mobil-mobilan dan 

makanan ikan. 

5. Guru melakukan demonstrasi di depan kelas, yaitu dengan 

menggerakkan mainan mobil-mobilan selama satu menit, ikan dalam 

botol diberi makanan, ikan diberi rangsang sentuhan dengan pensil. 

Siswa memperhatikan demonstrasi yang dilakukan oleh guru dan 

menulis hasil pengamatan. 

Lampiran 3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
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6. Siswa melakukan diskusi, menjawab pertanyaan, menyimpulkan hasil 

pengamatan dan guru merapikan kembali alat bahan yang telah 

digunakan untuk demonstrasi. 

7. Setelah diskusi selesai, guru menunjuk dua kelompok untuk 

mempresentasikan hasil pengamatan ke depan kelas. 

8. Guru memberi penguatan tentang ciri-ciri makhluk hidup dari hasil 

diskusi. 

9. Guru mengkondisikan siswa untuk kembali ke tempat duduk masing-

masing. 

c. Kegiatan Akhir (12 menit) 

1. Guru dan siswa membuat kesimpulan hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

2. Guru memberi tugas siswa untuk  membuat laporan hasil pengamatan 

sesuai dengan petunjuk yang ada pada Lembar Kerja Siswa 2 dan 

dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. 

3. Guru melakukan post test 

4. Guru memberikan tugas siswa untuk membaca materi selanjutnya 

tentang klasifikasi makhluk hidup. 

5. Guru menutup kegiatan pembelajaran  
 

E. Sumber Belajar 

a. Buku siswa BSE IPA untuk SMP/MTs Kelas VII pengarang Teguh 

Sugiyarto dan Eny Ismawati halaman 199-203 

b. Bekicot, batu, mainan mobil-mobilan dan ikan dalam botol. 

c. Lembar Kerja Siswa 1 dan 2 

d. Buku referensi IPA Biologi lain. 
 
F. Penilaian 

Teknik Penilaian 
a. Tes tertulis (Post Test) 

• Bentuk instrumen : tes uraian  

• Contoh Instrumen: 

 

 

Lampiran 3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
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Jawalah pertanyaan di bawah ini! 

1. Jelaskan 4 ciri-ciri makhluk hidup yang kalian ketahui? 

2. Mengapa makhluk hidup perlu berkembang biak? 

Jawaban: 

1. Ciri-ciri makhluk hidup:  

Bergerak merupakan perubahan posisi, baik seluruh tubuh atau 

sebagian.  

Bernapas yaitu pengambilan oksigen untuk oksidasi makanan, 

sehingga memperoleh energi dan mengeluarkan karbondioksida 

sebagai zat sisa.  

Berkembang biak yaitu memperbanyak diri untuk mempertahankan 

kelestarian jenisnya.  

Memerlukan makanan (nutrisi) bertujuan agar dapat 

mempertahankan hidup, menghasilkan energi, dan pertumbuhan. 

Peka terhadap rangsang (iritabilita) merupakan kepekaan makhluk 

hidup terhadap adanya rangsang dari lingkungan.  

Tumbuh dan berkembang, tumbuh yaitu bertambahnya volume atau 

ukuran makhluk hidup yang irreversible, berkembang yaitu proses 

menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, nutrisi dan 

lingkungan.  

Mengeluarkan zat sisa adalah proses pengeluaran sisa-sisa 

metabolisme tubuh.  

Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan untuk mempertahankan 

diri.  

Regulasi adalah proses pengaturan keserasian di dalam tubuh 

organisme yang diatur oleh syaraf dan hormon 

2. Makhluk hidup berkembang biak karena untuk mempertahankan 

kelestarian jenisnya.(agar tidak punah) 
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• Skor Penilaian 

Nomor 1 = Skor 8 

Nomor 2 = Skor 2 

Skor maksimal = 10 

Nilai = Jumlah skor × 10 
 

b. Penilaian Kinerja  
• Bentuk instrumen : tes keterampilan tertulis  

•  Instrumen: Lampiran 7  

 

       Rembang,  Desember 2010 

          Mengetahui,    

  Guru  Kelas      Peneliti 

 

 

       Sudarni, S.Pd 

           Siti Nurhidayati 

    NIP. 197904042007012016          NIM.4401406543 
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RENCANA  PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 02 

(RPP) 

Sekolah  :  SMP 1 PANCUR 

Mata Pelajaran :  IPA (SAINS) 

Kelas/Semester :  VII/Genap 

Alokasi Waktu :  10 X 40 menit (5×pertemuan) 

 

STANDAR KOMPETENSI  

6. Memahami keanekaragaman makhluk hidup 

 

KOMPETENSI DASAR   

6.2. Mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. 

 

INDIKATOR 

1. Menjelaskan pentingnya dilakukan klasifikasi makhluk hidup. 

2. Memahami klasifikasi lima kingdom berdasarkan RH. Whittaker. 

3. Mengklasifikasikan makhluk hidup di sekitar berdasar ciri yang diamati. 
 

A. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik dapat : 
1. Menjelaskan tujuan dan dasar klasifikasi makhluk hidup 

2. Menjelaskan klasifikasi lima kingdom berdasarkan RH. Whittaker 

3. Mengklasifikasikan makhluk hidup di sekitar berdasar ciri yang diamati. 
 

B. Materi Pembelajaran :  

Pentingnya klasifikasi makhluk hidup, klasifikasi lima kingdom menurut RH. 

Whittaker dan kunci determinasi. 

C. Metode Pembelajaran 

Metode Pembelajaran : diskusi kelompok, ceramah, penugasan, tanya jawab 

 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

a. Kegiatan Pendahuluan (8 menit) 

1. Membuka kelas dan absensi 



vii 

 

2. Guru mengingatkan materi yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya tentang ciri-ciri makhluk hidup. 

3. Guru juga menanyakan apakah sudah mempelajari materi yang akan 

diajarkan pertemuan ini tentang klasifikasi makhluk hidup? 

4. Apersepsi  

• Guru menanyakan apakah kalian pernah memperhatikan penjualnya 

buah-buahan? 

• Siswa menjawab sudah. 

• Bagaimana cara penjual buah tersebut menata buahnya agar si 

pembeli tertarik? 

• Jawabannya penjual buah melakukan pengelompokkan buah sesuai 

dengan jenisnya dan ditata rapi.  

• Kemudian guru menganalogikan pengelompokan buah oleh penjual 

dengan kegiatan klasifikasi atau pengelompokkan makhluk hidup. 

• Makhluk hidup yang jenisnya bermacam-macam dianalogikan 

sebagai macam-macam buah yang dijual. Kemudian buah tersebut 

dikelompokan sesuai jenisnya, agar pembeli mudah untuk memilih 

buah apa yang akan dibeli. Seperti makhluk hidup harus 

dikelompokkan sesuai dengan ciri yang dimilikinya agar mudah 

untuk dipelajari.  

b. Kegiatan Inti (60 menit) 

1. Guru memberi tugas siswa untuk membaca buku paket halaman 204-

205 kemudian menjawab pertanyaan di Lembar Kerja Siswa 3.  

2. Guru menunjuk empat orang siswa untuk menjawab secara lisan, setiap 

siswa menjawab satu item pertanyaan. 

3. Guru memberi penguatan tentang tujuan, manfaat, dasar klasifikasi, tata 

cara penamaan dan tingkatan takson. 

4. Guru menunjukkan dan menjelaskan dengan peta konsep tentang 

klasifikasi makhluk hidup yaitu sistem klasifikasi lima kingdom oleh 

Whittaker. 
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c. Kegiatan Akhir (12 menit) 

1. Guru dan siswa membuat kesimpulan hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

2. Guru memberi tugas siswa untuk membaca materi tentang klasifikasi 

lima kingdom RH Whittaker. 

3. Guru menutup kegiatan pembelajaran  

Pertemuan Kedua 

a. Kegiatan Pendahuluan (8 menit) 

1. Membuka kelas dan absensi 

2. Guru mengingatkan materi yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya, yaitu tentang pentingnya klasifikasi makhluk hidup.  

b. Kegiatan Inti (60 menit) 

1. Guru mulai menjelaskan klasifikasi lima kingdom dengan bantuan peta 

konsep, power point dan buku paket. 

2. Guru menjelaskan klasifikasi lima kingdom tentang monera, protista  

dan fungi.  

c. Kegiatan Akhir (12 menit) 

1. Guru dan siswa membuat kesimpulan hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

2. Guru memberi tugas siswa untuk membaca materi tentang plantae dan 

animalia. 

3. Guru menutup kegiatan pembelajaran  

Pertemuan Ketiga 

a. Kegiatan Pendahuluan (8 menit) 

1. Membuka kelas dan absensi 

2. Guru mengingatkan materi yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya, yaitu mempelajari tentang monera, protista  dan fungi. 

b. Kegiatan Inti (60 menit) 

1. Guru melanjutkan penjelasan klasifikasi lima kingdom tentang plantae 

dan animalia. 

2. Guru memberi tugas siswa untuk menjawab pertanyaan pada buku 

paket halaman 228-231 nomor 21-45 
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c. Kegiatan Akhir (12 menit) 

1. Guru dan siswa membuat kesimpulan hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

3. Guru memberi informasi siswa untuk melanjutkan menjawab 

pertanyaan pada buku paket halaman 228-231 nomor 21-45 bila belum 

selesai. 

2. Guru menutup kegiatan pembelajaran  

Pertemuan Keempat 

a. Kegiatan Pendahuluan (8 menit) 

1. Membuka kelas dan absensi 

2. Motivasi  

3. Guru mengingatkan materi yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya, yaitu tentang plantae dan animalia 

4. Guru menanyakan apakah soal-soal pada halaman 228-231 nomor 21-

45 sudah selesai dikerjakan? 

b. Kegiatan Inti (60 menit) 

1. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk berkelompok sesuai dengan 

kelompok praktikum. 

2. Guru membagikan kartu bergambar dan kunci determinasi kepada tiap 

kelompok masing-masing 2 lembar kartu bergambar dan 1 lembar kunci 

determinasi 

3. Siswa melakukan diskusi dengan Lembar Kerja Siswa 4 

4. Setiap kelompok maju untuk mempresentasikan kartu bergambar yang 

diterima beserta hasil pengamatan yang telah dilakukan. Setiap 

kelompok yang telah melakukan presentasi menempelkan kartu 

bergambar di papan tulis. 

5. Guru memberi penguatan terhadap jawaban dari siswa. 

6. Siswa kembali ke tempat duduk semula. 

c. Kegiatan Akhir (12 menit) 

1. Guru dan siswa membuat kesimpulan hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

2. Guru memberi post test. 
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3. Guru memberi informasi kepada siswa untuk mengerjakan tugas 

rumah yang ada pada Lembar Kerja Siswa 4 dan dikumpulkan pada 

pertemuan berikutnya 

4. Guru menutup kegiatan pembelajaran  

Pertemuan Kelima 

a. Kegiatan Pendahuluan (8 menit) 

1. Membuka kelas dan absensi 

2. Guru mengingatkan materi yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya, yaitu tentang klasifikasi lima kingdom. 

b. Kegiatan Inti (60 menit) 

1. Guru meminta siswa untuk mengeluarkan jawaban soal dari buku 

paket halaman 228-231 nomor 21-45. Siswa mengeluarkan tugas yang 

diinstruksikan oleh guru. 

2. Guru menunjuk satu persatu siswa untuk menjawab soal yang telah 

dikerjakan. Siswa yang ditunjuk oleh guru membacakan jawaban soal. 

3. Guru memberi penguatan dan memberi kunci jawaban yang benar. 

4. Guru dan siswa mengingat kembali materi ciri-ciri makhluk hidup dan 

klasifikasi lima kingdom. 

c. Kegiatan Akhir (12 menit) 

1. Guru dan siswa membuat kesimpulan hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

2. Guru memberi informasi kepada siswa untuk mempersiapkan uji 

kompetensi materi ciri-ciri makhluk hidup dan klasifikasi lima 

kingdom minggu depan. 

3. Guru menutup kegiatan pembelajaran  

E.  Sumber Belajar 

a. Buku siswa BSE IPA untuk SMP/MTs Kelas VII pengarang Teguh 

Sugiyarto dan Eny Ismawati halaman 204-220 

b. Peta konsep klasifikasi lima kingdom 

c. Power point klasifikasi lima kingdom (buatan guru) 

d. Lingkungan sekitar sekolah dan rumah  

e. Lembar Kerja Siswa 3 dan 4 
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f. Kartu bergambar dan kunci determinasi 

g. Buku referensi biologi lainnya. 
 
F. Penilaian 

Teknik Penilaian 
a. Tes tertulis (Post test) 

• Bentuk instrumen : tes uraian 

• Contoh Instrumen 

1. Apakah tujuan dari klasifikasi makhluk hidup? 

2. Jelaskan tentang klasifikasi oleh RH. Whittaker? 

3. Apa yang kamu ketahui tentang monera? 

Jawaban: 

1. Tujuan klasifikasi yaitu untuk menyederhanakan obyek studi sehingga 

mempermudah pemahaman dalam mempelajari dan mengenal suatu 

jenis makhluk hidup. 

2. Klasifikasi oleh RH. Whittaker merupakan klasifikasi makhluk hidup 

yang ditemukan oleh RH. Whittaker dengan menggolongkan makhluk 

hidup menjadi lima kingdom. Yaitu meliputi Monera, Protista, Fungi, 

Plantae,Animalia 

3. Monera merupakan salah satu kingdom menurut RH. Whittaker, 

kingdom ini merupakan suatu mikroorganisme yang memiliki inti 

tetap, tidak memiliki selubung inti sehingga bersifat prokariotik. 

Misalnya: bakteri dan ganggang biru. 

• Skor Penilaian 

Nomor 1: skor 2 

Nomor 2: skor 4 

Nomor 3: skor 4 

Skor maksimal 10 

Nilai = Jumlah Skor × 10 

b. Penilaian Kinerja  

• Bentuk instrumen : tes keterampilan tertulis  

•  Instrumen: Lampiran 7  
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