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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

Evaluasi atau penilaian merupakan salah satu aspek dalam proses pembelajaran. 

Hasil proses evaluasi yang baik didapatkan jika instrumen evaluasi yang 

digunakan berkualitas.  

Evaluasi yang baik jika pendidik (guru) mampu menilai seluruh proses kegiatan 

yang dilakukan peserta didik (siswa) dari awal hingga akhir proses pembelajaran 

 

Persembahan : 

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, saya persembahkan karya tulis (tesis) 

ini untuk: 

❖ Universitas Negeri Semarang, sebagai kampus saya dalam menempuh 

pendidikan jenjang Pascasarjana. 

❖ SMK Ibu Kartini Semarang, sebagai instansi tempat saya bekerja untuk 

menjadi seorang guru.  
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ABSTRAK 

Purnawirawan, Okta. 2019. “Pengembangan Instrumen Penilaian 4C (Creativity, 

Critical Thinking, Communication, dan Collaboration) Sistem Pembelajaran Abad 

Dua Satu dalam Pengajaran Bidang Produktif di SMK (Studi Kasus di SMK Ibu 

Kartini Semarang)”. Tesis. Program Studi Pendidikan Kejuruan. Pascasarjana. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Ir. I Made Sudana, M.Pd.,IPM., 

Pembimbing II Dr. Muhammad Harlanu, M.Pd. 

Kata Kunci : Instrumen Penilaian, Pembelajaran Abad Dua Satu, Karakteristik 4C.  

Dampak revolusi industri 4.0 dalam bidang pendidikan SMK yaitu terkait 

kesiapan tenaga kerja yang terpercaya. Jumlah pengangguran usia kerja produktif 

yang berasal dari SMK menduduki peringkat teratas yaitu sebesar 9,27 % dari 

131,55 juta orang angkatan kerja. Hal ini disebabkan karena sistem pembelajaran 

yang masih berpusat pada pengajaran hard skill, dan mengabaikan evaluasi yang 

berkaitan dengan soft skill, terutama yang meliputi evaluasi 4C (Creativity, Critical 

Thinking, Communication, dan Collaboration), sehingga menjadi salah satu 

penyebab rendahnya daya serap lulusan di dunia kerja. 

Upaya pemerintah dalam mengatasi tingginya tingkat pengangguran 

lulusan SMK adalah dengan lahirnya kebijakan pemerintah tentang revitalisasi 

pendidikan SMK. Delapan standar pendidikan nasional, salah satunya adalah 

berkaitan dengan standar evaluasi, nampaknya belum banyak mendapat kajian yang 

komprehensif, terutama berkaitan dengan instrumen evaluasi atau penilaian yang 

diterapkan. Pada saat ini kualitas instrumen evaluasi penilaian pembelajaran di 

SMK masih dinilai kurang sahih sehingga belum mampu mengevaluasi aspek-

aspek yang dievaluasi secara utuh. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen evaluasi 4C 

pembelajaran produktif SMK yang hasilnya dapat membantu dalam mensukseskan 

program revitalisasi SMK sehingga dampak revolusi industri 4.0 bisa ditangani. 

Metode Research and Development (R & D) diterapkan dalam studi ini untuk 

menghasilkan produk instrumen evaluasi berbentuk tes dan non tes. Pengembangan 

instrumen evaluasi 4C berbasis proyek PjBL ini, berbentuk tes digunakan untuk 

mengukur ranah kognitif (pengetahuan) sedangkan untuk mengukur ranah afektif 

(sikap) dan psikomotorik (keterampilan) menggunakan instrumen non tes berbentuk 

tes unjuk kerja (performance test). Instrumen penilaian berhasil dikembangankan 

dalam bentuk tes berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skill) dan berbentuk non 

tes/unjuk kerja (performance test). Instrumen diuji memiliki: (1) Tingkat validitas 

95%; (2) Tingkat Efektifitas 81%; (3) Tingkat Konsistensi 0,62; dan (4) Tingkat 

Reliabilitas 0,875. Hasil pengukuran menyatakan dari 57 sampel siswa dinyatakan 

bahwa 24 siswa dinyatakan sangat kompeten, 22 siswa kompeten, 9 siswa cukup 

kompeten dan 2 siswa kurang kompeten.   
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ABSTRACT 

 

Purnawirawan, Okta. 2019. “Development of Assessment Instruments 4C 

(Creativity, Critical Thinking, Communication, dan Collaboration) Second Century 

One Learning System in Teaching Productive Fields the Vocational High School 

(Case Study In SMK Ibu Kartini Semarang)”. Thesis. Vocational Education Study 

Program. Postgraduate. Semarang State University. Guiders I Dr. Ir. I Made 

Sudana, M.Pd.,IPM., Guiders II Dr. Muhammad Harlanu, M.Pd. 

Keywords : Instrument of Assessment, Second Century One Learning, 4C 

Characteristics. 

The impact of the 4.0 industrial revolution in the field of vocational 

education is related to the readiness of a trusted workforce. The number of 

unemployed productive-age workers from vocational schools was at the top of 

9.27% of the 131.55 million workforce people. This is because the learning system 

is still centered on teaching hard skills, and ignores evaluations related to soft 

skills, especially those that include evaluation of 4C (Creativity, Critical Thinking, 

Communication, and Collaboration), so that it becomes one of the causes of low 

absorption of graduates in working world. 

 

The government's efforts in overcoming the high unemployment rate of 

vocational graduates are with the birth of government policies regarding 

revitalization of vocational education. Eight national education standards, one of 

which is related to evaluation standards, seem to have not received a 

comprehensive review, especially with regard to the evaluation or assessment 

instruments applied. At present the quality of learning evaluation evaluation 

instruments in Vocational Schools is still considered to be less valid so that it has 

not been able to evaluate aspects that are fully evaluated. 

 

This study aims to develop evaluation instruments for 4C productive 

learning vocational schools whose results can help in the success of the SMK 

revitalization program so that the impact of the 4.0 industrial revolution can be 

handled. The Research and Development (R & D) method was applied in this study 

to produce evaluation instrument products in the form of tests and non-tests. The 

development of the PjBL project-based 4C evaluation instrument, in the form of a 

test, is used to measure the cognitive domain (knowledge) while measuring the 

affective domain (attitude) and psychomotor (skills) using non-test instruments in 

the form of performance tests. The assessment instrument was successfully 

developed in the form of HOTS (Higher Order Thinking Skill) based tests and in 

the form of non-performance tests (performance tests). The instrument tested has: 

(1) A validity level of 95%; (2) Effectiveness 81%; (3) Consistency level of 0.62; 

and (4) Reliability Level 0.875. The measurement results stated from 57 student 

samples stated that 24 students were declared highly competent, 22 students were 

competent, 9 students were quite competent and 2 students were less competent. 
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PRAKATA 

 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat-Nya. Berkat karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul 

“Pengembangan Instrumen Penilaian 4C (Creativity, Critical Thinking, 

Communication, dan Collaboration) Sistem Pembelajaran Abad Dua Satu dalam 

Pengajaran Bidang Produktif di SMK (Studi Kasus di SMK Ibu Kartini 

Semarang)”. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Magister 

Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Kejuruan Pascasarjana Universitas 

Negeri Semarang. 

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini. 

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan pertama kali kepada para pembimbing: Dr. 

Ir. I Made Sudana, M.Pd.,IPM. (Pembimbing I) dan Dr. Muhammad Harlanu, 

M.Pd. (Pembimbing II). 

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan juga kepada semua pihak yang 

telah membantu selama proses penyelesaian studi, di antaranya: 
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2. Direktur Pascasarjana Unnes, atas dukungan kelancaran yang diberikan penulis 

dalam menempuh studi. 
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baik isi maupun tulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun 

dari semua pihak sangat peneliti harapkan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat 

dan merupakan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

Semarang, 29 Juli 2019 

 

 

Okta Purnawirawan 

 

 

 

  



 
 

x 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL  .......................................................................................  i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  ..................................................................  ii 

PENGESAHAN UJIAN TESIS .....................................................................  iii 

PERNYATAAN KEASLIAN  .......................................................................  vi 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN  ...................................................................v 

ABSTRAK  ..................................................................................................... vi 

ABSTRACT  .................................................................................................... vii 

PRAKATA  ................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI  ....................................................................................................x 

DAFTAR TABEL  ........................................................................................ xiii 

DAFTAR GAMBAR  ................................................................................... xvi 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ xvii 

DAFTAR RUMUS MATEMATIS ............................................................... xix 

BAB I PENDAHULUAN  ................................................................................1 

1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................................ 1 

1.2 Identifikasi Masalah  ............................................................................10 

1.3 Cakupan Masalah  ................................................................................11 

1.4 Rumusan Masalah  ...............................................................................12 

1.5 Tujuan Penelitian  .................................................................................12 

1.6 Manfaat Penelitian  ...............................................................................13 

 1.6.1 Manfaat Teoretis (Akademis)  .....................................................13 

 1.6.1 Manfaat Praktis ............................................................................13 

Halaman 



 
 

xi 
 

1.6.1.1 Bagi Peneliti...............................................................................13 

1.6.1.2 Bagi Guru SMK .........................................................................13 

1.7 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan  .............................................14 

1.8 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan ............................................14 

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, DAN KERANGKA 

BERFIKIR  .....................................................................................................16 

2.1 Kajian Pustaka  .....................................................................................16 

 2.1.1 Revolusi Industri 4.0 ....................................................................27 

 2.1.2 Softskills .......................................................................................31 

 2.1.3 Sistem Pembelajaran Abad Dua Puluh Satu  ...............................34 

 2.1.4 Karakteristik 4C Sistem Pembelajaran Abad Dua Puluh Satu ....40 

 2.1.5 Evaluasi Penilaian Performance Test (Unjuk Kerja)...................54 

 2.1.6 Model Pembelajaran PjBL  ..........................................................65 

  2.2 Kerangka Teoritis  ..............................................................................69 

  2.3 Kerangka Berfikir  ..............................................................................72 

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................74 

3.1 Jenis Penelitian .....................................................................................74 

3.2 Desain Penelitian ..................................................................................75 

3.3 Prosedur Penelitian ...............................................................................77 

 3.3.1 Define (Pendefinisian) .................................................................77 

 3.3.2 Design (Perancangan)  .................................................................77 

 3.3.3 Develop (Pengembangan)  ...........................................................78 

 3.3.4 Desseminate (Penyebaran) ..........................................................78 

3.4 Sumber Data dan Subjek Penelitian  ....................................................78 

Halaman 



 
 

xii 
 

3.5 Teknik dan Instrumentasi Pengumpulan Data  .....................................79 

      3.5.1 Metode Tes ..................................................................................79 

      3.5.2 Metode Non Tes ..........................................................................80 

3.6 Uji Keabsahan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas  ............................82 

3.7 Teknik Analisis Data  ...........................................................................89 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ...............................94 

4.1 Kondisi Faktual Instrumen Penilaian di SMK ...................................164 

4.2 Pengembangan Instrumen Penilaian Karakteristik 4C .......................103 

4.3 Efektifitas Penerapan Instrumen Penilaian Karakteristik 4C Pada Model 

Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL) .....................................................118 

BAB V PENUTUP  .......................................................................................175 

5.1 Simpulan  ............................................................................................175 

5.2 Implikasi  ............................................................................................176 

5.3 Saran  ..................................................................................................176 

DAFTAR PUSTAKA  ..................................................................................177 

LAMPIRAN  .................................................................................................183 

 

 

 

  

Halaman 



 
 

xiii 
 

DAFTAR TABEL  

 

Tabel 2.1 Kemampuan yang Diperlukan di Pasar Kerja ................................ 33 

Tabel 2.2 Empat Model Skills Abad Dua Puluh Satu .................................... 40 

Tabel 3.1 Karakteristik Tingkat Kesukaran Butir Soal .................................. 83 

Tabel 3.2 Karakteristik Diterima dan Tidaknya Butir Soal ........................... 84 

Tabel 3.3 Kriteria Daya Pengecoh Butir Soal ................................................ 85 

Tabel 3.4 Kriteria Reliabilitas Tes ................................................................. 85 

Tabel 3.5 Kriteria Penilaian Kevalidan Instrumen ......................................... 87 

Tabel 3.6 Kriteria Nilai Koefisien Kappa ...................................................... 87 

Tabel 3.7 Interval Kriteria Kentuntasan Hasil Belajar Siswa ........................ 89 

Tabel 3.8 Pengubahan Nilai Kualitatif menjadi Nilai Kuantitatif .................. 89 

Tabel 3.9 Acuan Pengubahan Nilai Skor Menjadi Milai Kategori ................ 90 

Tabel 3.10 Hasil Konversi Skor Menjadi Skala Empat ................................. 91 

Tabel 3.11 Presentase Skor ............................................................................ 93 

Tabel 4.1 Model Faktual Instrumen Sistem Pembelajaran Abad 21 .............. 96 

Tabel 4.2 Rekapitulasi Data Indikator 1 Pada Kecakapan Berkomunikasi ...  122 

Tabel 4.3 Rekapitulasi Data Indikator 2 Pada Kecakapan Berkomunikasi ...  123 

Tabel 4.4 Rekapitulasi Data Indikator 3 Pada Kecakapan Berkomunikasi ...  124 

Tabel 4.5 Rekapitulasi Data Indikator 4 Pada Kecakapan Berkomunikasi ...  125 

Tabel 4.6 Rekapitulasi Data Indikator 5 Pada Kecakapan Berkomunikasi ...  126 

Tabel 4.7 Rekapitulasi Data Indikator 6 Pada Kecakapan Berkomunikasi ...  127 

Tabel 4.8 Rekapitulasi Data Indikator 7 Pada Kecakapan Berkomunikasi ...  128 

Tabel 4.9 Rekapitulasi Data Indikator 1 Pada Kecakapan Bekerjasama .......  130 

Halaman 



 
 

xiv 
 

Tabel 4.10 Rekapitulasi Data Indikator 2 Pada Kecakapan Bekerjasama .....  131 

Tabel 4.11 Rekapitulasi Data Indikator 3 Pada Kecakapan Bekerjasama .....  132 

Tabel 4.12 Rekapitulasi Data Indikator 4 Pada Kecakapan Bekerjasama .....  133 

Tabel 4.13 Rekapitulasi Data Indikator 5 Pada Kecakapan Bekerjasama .....  134 

Tabel 4.14 Rekapitulasi Data Indikator 6 Pada Kecakapan Bekerjasama .....  135 

Tabel 4.15 Rekapitulasi Data Indikator 7 Pada Kecakapan Bekerjasama .....  136 

Tabel 4.16 Rekapitulasi Data Indikator 8 Pada Kecakapan Bekerjasama .....  137 

Tabel 4.17 Rekapitulasi Data Indikator 1 Pada Kecakapan Critical Thinking 

And Problem Solving......................................................................................  140 

Tabel 4.18 Rekapitulasi Data Indikator 2 Pada Kecakapan Critical Thinking 

And Problem Solving......................................................................................  141 

Tabel 4.19 Rekapitulasi Data Indikator 3 Pada Kecakapan Critical Thinking 

And Problem Solving......................................................................................  142 

Tabel 4.20 Rekapitulasi Data Indikator 4 Pada Kecakapan Critical Thinking 

And Problem Solving......................................................................................  143 

Tabel 4.21 Rekapitulasi Data Indikator 5 Pada Kecakapan Critical Thinking 

And Problem Solving......................................................................................  145 

Tabel 4.22 Rekapitulasi Data Indikator 6 Pada Kecakapan Critical Thinking 

And Problem Solving......................................................................................  146 

Tabel 4.23 Rekapitulasi Data Indikator 7 Pada Kecakapan Critical Thinking 

And Problem Solving......................................................................................  147 

Tabel 4.24 Rekapitulasi Data Indikator 8 Pada Kecakapan Critical Thinking 

And Problem Solving......................................................................................  148 

Tabel 4.25 Rekapitulasi Data Indikator 9 Pada Kecakapan Critical Thinking 

And Problem Solving......................................................................................  149 

Halaman 



 
 

xv 
 

Tabel 4.26 Rekapitulasi Data Indikator 10 Pada Kecakapan Critical Thinking 

And Problem Solving......................................................................................  150 

Tabel 4.27 Rekapitulasi Data Indikator 11 Pada Kecakapan Critical Thinking 

And Problem Solving......................................................................................  151 

Tabel 4.28 Rekapitulasi Data Indikator 1 Pada Kecakapan Creativity and 

Innovation ......................................................................................................  153 

Tabel 4.29 Rekapitulasi Data Indikator 2 Pada Kecakapan Creativity and 

Innovation ......................................................................................................  154 

Tabel 4.30 Rekapitulasi Data Indikator 3 Pada Kecakapan Creativity and 

Innovation ......................................................................................................  155 

Tabel 4.31 Rekapitulasi Data Indikator 4 Pada Kecakapan Creativity and 

Innovation ......................................................................................................  156 

Tabel 4.32 Rekapitulasi Data Indikator 5 Pada Kecakapan Creativity and 

Innovation ......................................................................................................  157 

Tabel 4.33 Rekapitulasi Data Indikator 6 Pada Kecakapan Creativity and 

Innovation ......................................................................................................  159 

Tabel 4.34 Rekapitulasi Data Indikator 7 Pada Kecakapan Creativity and 

Innovation ......................................................................................................  160 

Tabel 4.35 Rekapitulasi Data Indikator 8 Pada Kecakapan Creativity and 

Innovation ......................................................................................................  161 

Tabel 4.36 Rekapitulasi Data Indikator 9 Pada Kecakapan Creativity and 

Innovation ......................................................................................................  162 

  

Halaman 



 
 

xvi 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Core Subject 21st Century Skills ................................................ 35 

Gambar 2.2 Pembelajaran Abad 21 ............................................................... 37 

Gambar 2.3 Model Konvergensi Pembelajaran Abad Dua Puluh Satu ......... 38 

Gambar 2.4 Prinsip-Prinsip Pembelajaran Berbasis Proyek .......................... 66 

Gambar 2.5 Bagan Kerangka Teoritis ............................................................ 71 

Gambar 2.6 Bagan Kerangka Berfikir ........................................................... 73 

Gambar 3.1 Desain Penelitian Model 4-D (Four D Models)  ........................ 76  

Gambar 3.2 Diagram Alur Langkah-Langkah Prosedur Pembuatan Instrumen 

Non Tes .......................................................................................................... 82 

Gambar 4.1 Bagan Skema Model Teoritik Pengembangan Instrumen Penilaian 

Sistem Pembelajaran Abad Dua Puluh Satu ................................................ 102 

Gambar 4.2  Grafik Sebaran Kompetensi 4C Sistem Pembelajaran Abad Dua 

Puluh Satu .................................................................................................... 119 

  

Halaman 



 
 

xvii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.Instrumen Penelitian Pendahuluan ............................................183  

Lampiran 2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Pendahuluan ............................187 

Lampiran 3. Hasil Penelitian Pendahuluan  ..................................................190 

Lampiran 4. Instrumen Penilaian Karakteristik 4C ......................................214 

Lampiran 5. Lembar Penilaian Instrumen Performance Test .......................222 

Lampiran 6. Rubik Penilaian Instrumen Performance Test  .........................225 

Lampiran 7. Hasil Penilaian Instrumen Performance Test  ..........................235 

Lampiran 8. Instrumen Pengukuran Kognitif ................................................247 

Lampiran 9. Kisi-Kisi Instrumen Pengukuran Kognitif ................................261 

Lampiran 10. Form Telaah Pengukuran Kognitif .........................................268 

Lampiran 11. Rubik Telaah Pengukuran Kognitif  .......................................270 

Lampiran 12. Hasil Telaah Pengukuran Kognitif ..........................................275 

Lampiran 13.Form Uji Validitas Penilaian Performance Test......................281 

Lampiran 14. Rubik Uji Validitas Penilaian Performance Test ...................283 

Lampiran 15. Hasil Uji Validitas Penilaian Performance Test .....................286 

Lampiran 16. Surat Keterangan Validitas Penilaian Performance Test .......292 

Lampiran 17. Lembar Jawab Pengukuran Kognitif ......................................296 

Lampiran 18. Hasil Pengukuran Kognitif .....................................................298 

Lampiran 19. Hasil Pengukuran Karakteristik 4C ........................................308 

Lampiran 20. Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal .........................310 

Lampiran 21. Hasil Analisis Daya Pembeda Butir Soal ...............................316 

Lampiran 22. Hasil Analisis Daya Pengecoh Butir Soal ..............................317 

Halaman 



 
 

xviii 
 

Lampiran 23. Hasil Reliabilitas Butir Soal ...................................................319 

Lampiran 24. Hasil Metode Pembelajaran PjBL ..........................................321 

Lampiran 25. RPP Perwakilan Guru Mata Pelajaran Produktif ....................331 

Lampiran 26. Surat Permohonan Ijin Penelitian ...........................................357 

Lampiran 27. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian ......................358 

Lampiran 28. Dokumentasi Kegiatan Penelitian ..........................................359 

Lampiran 29. Surat Tugas Dosen Pembimbing Penyusun Tesis ..................367 

Lampiran 30. Surat Tugas Panitia Seminar Proposal Tesis ..........................368 

Lampiran 31. Surat Tugas Panitia Sidang Tesis ...........................................369 

  

Halaman 



 
 

xix 
 

DAFTAR RUMUS MATEMATIS 

 

Rumus Matematis 1. Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal.........................83  

Rumus Matematis 2. Analisis Daya Pembeda Butir Soal ...............................83 

Rumus Matematis 3. Analisis Indeks Pengecoh Butir Soal ............................84 

Rumus Matematis 4. Jumlah Peserta yang Memilih Pengecoh Butir Soal .....84 

Rumus Matematis 5. Analisis Reliabilitas KR – 20 ........................................85 

Rumus Matematis 6. Varians Total Skor ........................................................85 

Rumus Matematis 7. Uji Validitas Ahli (Expert Judgment) ...........................86 

Rumus Matematis 8. Uji Koefisien Kappa .....................................................87 

Rumus Matematis 9. Uji Tingkat Keefektifan ................................................88 

Rumus Matematis 10. Skor Rata-Rata ............................................................90 

Rumus Matematis 11. Nilai Persen Setiap Indikator ......................................92 

Rumus Matematis 12. Nilai Persen Total .......................................................93 

  

Halaman 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Revolusi industri 4.0 juga dikenal sebagai revolusi digital dan era 

disrupsi teknologi. Disebut revolusi digital karena pada revolusi tersebut, 

terjadi proses proliferasi komputer dan otomatisasi pencatatan di semua 

bidang. Era disrupsi teknologi merupakan proses otomatisasi dan konektivitas 

di sebuah bidang pergerakan dunia industri yang berdampak pada persaingan 

tenaga kerja menjadi tidak linier. Thai & M. A Le (2017) berpendapat bahwa 

terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan institusi pendidikan 

tinggi di era revolusi industri 4.0 yaitu salah satunya kemampuan manusia 

dalam menggunakan teknologi. 

Dampak revolusi industri 4.0 dalam dunia pendidikan khususnya pada 

pendidikan kejuruan yaitu terkait kesiapan tenaga kerja yang terpercaya. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2017 yang dimuat dalam 

naskah Orasi Ilmiah Professor bidang Ilmu Pendidikan Kejuruan Yahya 

(2018), menunjukkan bahwa jumlah pengangguran yang berasal dari Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) menduduki peringkat teratas yaitu sebesar 9,27% 

dari 131,55 juta orang angkatan kerja. 

Pengangguran lulusan SMK yang cukup besar disebabkan karena 

sistem pembelajaran SMK yang masih berpusat pada pengajaran hard skill, dan 

mengabaikan evaluasi yang berkaitan dengan soft skill sehingga menjadi salah 
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satu penyebab rendahnya daya serap lulusan SMK di dunia kerja. Upaya 

pemerintah dalam mengatasi tingginya tingkat pengangguran lulusan SMK 

adalah dengan lahirnya kebijakan pemerintah tentang revitalisasi pendidikan 

SMK. Dari delapan standar pendidikan nasional salah satunya adalah berkaitan 

dengan standar penilaian pendidikan dalam hal ini terkait dengan evaluasi hasil 

proses belajar peserta didik, nampaknya belum banyak mendapat kajian yang 

komprehensif, terutama berkaitan dengan instrumen evaluasi yang diterapkan. 

Menurut Mariah dan Sugandi yang dikutip dari laman dikti menyatakan 

bahwa selama ini peserta didik di SMK lebih banyak mendapatkan hardskills 

dan lupa terhadap softskills sehingga kelemahan lulusan SMK dalam mengisi 

peluang kerja pada umumnya adalah masalah personal skills. Artinya bahwa 

selama ini pendidikan softskills di SMK masih kurang dan menjadi salah satu 

penyebab kelemahan lulusan SMK untuk mudah terserap dunia usaha maupun 

industri.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh 

Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan yang di 

implementasikan pada Buku Panduan Penilaian Hasil Belajar Pada Sekolah 

Menengah Kejuruan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2017 menyatakan: Instrumen 

penilaian dalam bentuk nontes berupa penilaian sikap dan kinerja melalui 

pengamatan dengan menggunakan pedoman dan/atau rubric dan penilaian 

sikap adalah kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan 
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sosial siswa dalam kehidupan sehari-hari di dalam dan di luar kelas sebagai 

hasil pendidikan; (4) Penilaian sikap dilaksanakan oleh guru, wali kelas, dan 

guru BK. 

Pada Permendikbud No 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian 

Pendidikan menerangkan bahwa kurikulum 2013 mengandung kecakapan abad 

dua puluh satu dalam proses pembelajaran yang meliputi Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK), kompetensi 4 C dan kecakapan literasi dasar. 

Pertama Peningkatan Kualitas Karakter dilakukan dengan 

mengimplementasikan program penguatan pendidikan karakter (PPK). 

Adapun nilai-nilai utama karakter sesuai Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 

2017 meliputi nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas. 

Kedua Pengembangan Kompetensi 4C, yang meliputi peningkatan berpikir 

kritis dan memecahkan masalah (critical thinking and problem solving skills), 

keterampilan untuk bekerja sama (collaboration skills), kemampuan untuk 

berkreativitas (creativity skills), dan kemampuan untuk berkomunikasi 

(communication skills). 

Instrumen penilaian yang ada di SMK saat ini meliputi yang pertama 

“instrumen penilaian aspek sikap mencakup penerimaan, penanggapan, 

penghargaan, penghayatan dan pengamalan. Kedua instrumen penilaian aspek 

pengetahuan mencakup pengingatan, pemahaman, penerapan, analisis, 

evaluasi, dan kreasi. Ketiga instrumen penilaian aspek keterampilan mencakup 

imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi” (Muhammad, 2017, h. 

13).  Instrumen yang sudah ada tersebut perlu di kembangkan dan dikaji secara 
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komperhensif guna dapat mengukur hasil belajar peserta didik pada sistem 

pembelajaran di SMK untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. 

Sistem pembelajaran di SMK perlu adanya perubahan. Yahya (2018) 

berpendapat bahwa sistem pembelajaran yang tepat untuk merespon tantangan 

dan peluang dari revolusi industri 4.0 pada pendidikan kejuruan yaitu sistem 

pembelajaran abad dua puluh satu. Zubaidah (2017) menyatakan bahwa siswa 

harus siap untuk selalu  belajar ketika menghadapi  situasi  baru yang 

memerlukan keterampilan baru. Pembelajaran di abad ke-21 hendaknya lebih 

menekankan pada tema pembelajaran interdisipliner. 

Sistem pembelajaran abad dua puluh satu tepat diterapkan dalam 

menghadapi era revoluasi industri 4.0. “Pembelajaran abad dua puluh satu 

mengarah pada kompetensi Learning and Innovations Skills (LIS-5C) yang 

meliputi: (1) Creativity; (2) Critical Thinking; (3) Communication; (4) 

Collaboration; dan (5) Cellebration” (Putu, 2017, h. 215). LIS-5C merupakan 

skills dan inovasi dalam pembelajaran vokasional yang sangat esensial dalam 

pengembangan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, 

berkesajasama dengan orang lain dan merayakan hasil-hasil belajar terbaik 

dalam setiap proses pemecahan masalah.  

Konsep baru pembelajaran vokasional LIS-5C merupakan konsep agar 

peserta didik dapat memiliki kompetensi atau kemampuan dalam menganalisis 

suatu permasalahan yang ada di lingkungan kerja maupun masyarakat. Setelah 

berhasil menganalisis, selanjutnya peserta didik dapat berfikir kritis dan 
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menciptakan sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Solusi yang diciptakan 

dapat dipaparkan atau dikomunikasikan dengan beberapa orang sehingga 

peserta didik mampu bekerjasama. Hasil dari solusi tersebut jika berhasil akan 

dirayakan sebagai wujud kesuksesan dalam menyikapi permasalahan yang ada. 

Konsep pembelajaran abad dua puluh satu LIS-5C pada karakteristik 

cellebration masih dalam proses pengkajian. Karakteristik sistem 

pembelajaran abad dua puluh satu menurut Arifin (2017); Prihadi (2017); 

Pannen (2017); dan Zubaidah (2017) yaitu karakteristik 4C : (1) 

Communication; (2) Collaboration; (3) Crtitical Thinking and Problem 

Solving; dan (4) Creativity and Innovation. Terdapat dua point perbedaan 

antara LIS-5C dengan 4C. Pertama yaitu pada karakteristik LIS-5C 

Cellebration dihapuskan di karakteristik 4C. Kedua karakteristik LIS-5C 

Creativity dan Critical Thinking pada 4C menjadi Creativity and Innovation 

serta Crtitical Thinking and Problem Solving. 

Konsep model evaluasi karakteristik 4C pada sistem pembelajaran dua 

puluh satu sampai saat ini yaitu hanya sebatas menentukan indikator 

pengukuran keberhasilan peserta didik dalam aspek Crtitical Thinking and 

Problem Solving Skills saja. Selain itu, evaluasi yang telah dilakukan sebatas 

pengukuran pengetahuan melalui eveluasi bentuk tes berbasis HOTS (Higher 

Order Thinking Skill). Menurut Bamalli (2013) pembelajaran abad dua puluh 

satu pada pendidikan kejuruan ekonomi memiliki konsep agar peserta didik 

juga harus memiliki keterampilan berpikir dan pengetahuan yang memadai 

sehingga dapat mengembangkan kecakapan hidup dan karirnya. “Indikator 
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penting dalam critical thinking skill terdapat menginterpretasi, kemampuan 

menelaah atau menganalisis, mengidentifikasi sumber yang relevan dan yang 

tidak relevan, mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi, menerapkan 

berbagai strategi untuk membuat keputusan yang sesuai, menyimpulkan dan 

regulasi diri” (Hidayah, Salimi, & Susiani, 2017, h. 132). Pada saat ini 

nampaknya belum banyak mendapat kajian secara komprehensif, terutama 

berkaitan dengan instrumen evaluasi untuk menilai sistem pembelajaran abad 

dua puluh satu. 

Peneliti disini menggunakan karakteristik 4C sebagai indikator dalam 

menyusun instrumen penilaian yang akan dikembangkan. Instrumen yang 

berhasil disusun atau dikembangkan akan diterapkan untuk mengukur segi 

ranah kognitif (pengetahuan) afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan). 

Instrumen yang sudah dikembangkan akan dijadikan pedoman dasar dalam 

menyusun atau membuat penilaian yang berbentuk tes maupun non tes. 

Instrumen berbentuk tes untuk mengukur karakteristik 4C sudah dilakukan 

oleh Arifin (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Mengembangkan 

Instrumen Pengukuran Critical Thinking Skills Siswa pada Pembelajaran 

Matematika Abad 21. Pada penelitian tersebut sebatas menganalisis indikator-

indikator dalam pengukuran aspek Critical Thinking Skills saja belum sampai 

tahap penerapan dalam tes sehingga sarannya untuk penelitian selanjutnya agar 

dapat dikembangkan dalam bentuk tes. 

Posisi peneliti di sini mengembangkan instrumen yang dapat mengukur 

karakteristik 4C sistem pembelajaran abad dua puluh satu. Instrumen berisi 
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indikator-indikator untuk mengukur karakteristik 4C sistem pembelajaran abad 

dua puluh satu. Pada indikator-indikator tersebut terdapat bentuk evaluasi yang 

dapat diterapkan serta pedomannya. Kemudian instrumen yang sudah 

dikembangkan akan dijadikan pedoman dalam membuat penilaian tes yang 

berbentuk soal pilihan ganda berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skill). 

Kemudian untuk mengukur ranah afektif (sikap) dan psikomotorik 

(keterampilan) digunakan instrumen non tes yang berbentuk tes unjuk kerja 

(performance test). 

Instrumen performance test dapat digunakan untuk mengukur sikap 

ilmiah peserta didik mulai dari aspek sikap ingin tahu, objektif, krtias dan 

berpikiran terbuka. Instrumen performance test (unjuk kerja), umumnya 

dilakukan dengan cara menyuruh peserta tes untuk melakukan sesuatu 

pekerjaan yang bersifat fisik (praktik) Dewi dan Rosana (2017). Instrumen 

performance test dapat digunakan mengukur dalam penilaian pelajaran 

praktik/keterampilan atau praktikum di laboratorium. Menurut sundari (2014) 

pengembangan instrumen penilaian performance assessment dapat mengukur 

kinerja berbasis karakter pesisir dan multietnis. Produk instrumen tersebut 

menghasilkan nilai validasi rata-rata total 85,7% dan layak untuk digunakan. 

Kinerja berbasis karakter merupakan aspek afektif (sikap) dan aspek 

psikomotorik (keterampilan) pada peserta didik. Hal yang sama juga 

dinyatakan oleh Merdekawati (2017) Instrumen penilaian unjuk kerja dapat 

digunakan dalam mata kuliah praktikum kimia dan fisika.  
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Penerapan instrumen tes dan non tes untuk mengukur karakteristik 4C 

pada sistem pembelajaran abad dua puluh satu diperlukan sebuah model 

pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik pendidikan kejuruan 

atau vokasi. Model pembelajaran sangat dipertimbangkan untuk mencapai 

tujuan dari proses pembelajaran. Pada pendidikan kejuruan atau vokasi model 

pembelajaran abad dua puluh satu mempunyai tujuan untuk pengembangan 

kompetensi kerja. Model pembelajaran seyogyanya dapat dijadikan konseptual 

pedoman pelaksanan pembelajaran. Model pembelajaran secara sistematis 

berisi prosedur atau langkah-langkah pembelajaran, persyaratan sistem sosial 

pembelajaran, persyaratan lingkungan dan kondisi tempat belajar, dan 

kebutuhan sistem pendukung lainnya.  

Menurut Sudira (2018) model pembelajaran yang dapat diterapkan pada 

sistem pembelajaran abad dua puluh satu di pendidikan kejuruan atau vokasi 

salah satunya yaitu Model Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL). Model PjBL 

dapat memberikan pengalaman belajar peserta didik dalam menghasilkan suatu 

karya. “Melalui PjBL peserta didik dapat meningkatkan penguasaan 

kompetensi kerja dalam upaya memecahkan masalah kerja, mengorganisasi 

pekerjaan, menerapkan teknologi, dan mengatur waktu kerja” (Barel, 2000 and 

Baron 2011) dalam kutipan Sudira (2018: 180).  

Sesuai karakteristik 4C sistem pembelajaran abad dua puluh satu, 

Menurut Sudira (2018: 180) “tujuan Model PjBL memiliki karakteristik yang 

sama, yaitu meningkatkan pengalaman peserta didik. Tujuan dari Model PjBL 

tersebut maka karakteristik 4C pada sistem pembelajaran abad dua puluh satu 
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dapat diterapkan. Menurut Jalinus, Nabawi, & Mardin (2017) model PjBL 

dapat meningkatkan ativitas belajar peserta didik sehingga mendapatkan 

pengalaman belajar yang nyata sesuai dengan masalah dan kebutuhan yang ada 

dan meningkatkan kompetensi produktif siswa. Model  PjBL dapat 

memberikan efek postif di dalam aspek pengetahuan untuk topik desain dan 

produksi proyek sehingga model PjBL selanjutnya dapat dilakukan penelitian 

lanjut untuk menguji keefektivitasan dalam meningkatkan keterampilan 

pembelajaran abad dua puluh satu, See, Rashid, & Bakar (2015). Model PjBL 

dapat membantu mahasiswa dalam berkolaborasi, bekerjasama dan 

tanggungjawab, memahami kondisi anggota kelompok, mengkomunikasikan 

ide-ide dan memanajemen waktu dalam membuat proyek buku digital, Dewi 

(2015). 

Berdasarkan uraian tersebut maka posisi penulis selaku peneliti akan 

mengembangkan instrumen penilaian untuk mengukur karakteristik 4C dalam 

bentuk tes dan non tes. Penilaian tes berbentuk soal pilihan ganda berbasis 

HOTS (Higher Order Thinking Skill) sedangkan penilaian non tes berbentuk 

tes unjuk kerja (performance test). Hasil pengembangan instrumen penilaian 

tersebut untuk mengukur kevalidan dan keefektivan akan diterapkan pada 

Model Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL) di SMK Ibu Kartini Semarang 

Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pejabaran pada bagian latar belakang masalah yang telah 

dipaparkan sebelumnya, maka dapat diidentifikasikan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Perkembangan revolusi industri 4.0 menyebabkan perubahan tuntutan 

kebutuhan SDM untuk menjadi tenaga kerja yang terpercaya sehingga 

menyebabkan jumlah pengangguran yang berasal dari Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) menduduki peringkat teratas yaitu sebesar 

9,27% dari 131,55 juta orang angkatan kerja; 

1.2.2 Sistem pembelajaran SMK yang masih mengutamakan hard skills 

menyebabkan soft skills pada peserta didik menjadi kurang 

menyebabkan lulusan SMK tidak mudah terserap pada dunia kerja 

maupun industri; 

1.2.3 Instrumen penilaian yang sudah ada di SMK saat ini perlu adanya 

pengkajian secara komperhensif guna dapat mengukur hasil belajar 

peserta didik untuk menghadapi era revolusi industri 4.0; 

1.2.4 Masih minimnya instrumen penilaian dalam mengukur karakteristik 4C 

sistem pembelajaran abad dua pulu satu pada SMK menyebabkan 

tujuan pembelajaran sistem tersebut belum terukur dengan maksimal; 

1.2.5 Pengembangan instrumen penilaian untuk mengukur ranah kognitif 

(pengetahuan) afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan) 

karakteristik 4C sistem pembelajaran abad dua puluh satu pada SMK 

belum maksimal sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut; 
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1.2.6 Instrumen penilaian pada sistem pembelajaran abad dua puluh satu saat 

ini perlu dikaji secara komperhensif sehingga kedepannya dapat 

mengevaluasi hasil belajar peserta didik khususnya di SMK. 

1.3 Cakupan Masalah 

Supaya pembahasan dalam penelitian yang dilakukan lebih fokus, 

maka dalam proses pengembangan model instrumen untuk mengukur 

karakteristik 4C pada sistem pembelajaran abad dua puluh satu diberikan 

cakupan masalah sebagai berikut: 

1.3.1 Pengembangan instrumen penilaian berbentuk pedoman dalam 

mengukur karakteristik 4C sistem pembelajaran abad dua puluh satu 

dimana di dalamnya terdapat indikator-indikator, metode penilaian, dan 

bentuk penilaian; 

1.3.2 Instrumen penilaian berisi indikator-indikator ketercapaian untuk 

menilai karakteristik 4C yang meliputi: (1) Communication; (2) 

Collaboration; (3) Crtitical Thinking and Problem Solving; dan (4) 

Creativity and Innovation; 

1.3.3 Hasil pengembangan instrumen penilaian dijadikan pedoman dalam 

menyusun penilaian berbentuk soal pilihan ganda berbasis HOTS 

(Higher Order Thinking Skill) sedangkan penilaian non tes berbentuk 

tes unjuk kerja (performance test); 

1.3.4 Hasil penilaian berbentuk tes dan non tes diterapkan pada Model 

Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL) untuk menguji tingkat kevalidan 

dan keefektivan dari instrumen penilaian yang sudah dikembangkan.  
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1.4 Rumusan Masalah 

Seperti yang sudah dijabarkan pada bagian latar belakang masalah, 

maka peneliti merumuskan permasalahan diantaranya: 

1.4.1 Bagaimana kondisi faktual di SMK terkait dengan instrumen penilaian 

yang digunakan pada saat ini ? 

1.4.2 Bagaimana pengembangan instrumen penilaian berbentuk tes dan non 

tes untuk mengukur karakteristik 4C sistem pembelajaran abad dua 

puluh satu yang valid ? 

1.4.3 Bagaimana efektifitas pengukuran karakteristik 4C sistem 

pembelajaran abad dua puluh satu pada Model Pembelajaran Berbasis 

Proyek (PjBL) dengan menggunakan pengembangan instrumen 

penilaian berbentuk tes dan non tes ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka dapat 

dirumuskan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Menganalisis kondisi faktual di SMK terkait dengan instrumen 

penilaian yang digunakan pada saat ini; 

1.5.2 Menganalisis pengembangan instrumen penilaian berbentuk tes dan 

non tes untuk mengukur karakteristik 4C sistem pembelajaran abad dua 

puluh satu yang valid; 

1.5.3 Menganalisis efektifitas pengukuran karakteristik 4C sistem 

pembelajaran abad dua puluh satu pada Model Pembelajaran Berbasis 
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Proyek (PjBL) dengan menggunakan pengembangan instrumen 

penilaian berbentuk tes dan non tes. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat secara 

teoretis (akademis) maupun aplikatif.  

1.6.1 Manfaat Teoretis (Akademis) 

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan tesis mengenai 

pengembangan instrumen penilaian untuk mengukur karakteristik 4C 

sistem pembelajaran abad dua puluh satu dalam pengajaran bidang 

produktif SMK. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Peneliti 

1) Dapat mengetahui kondisi faktual di SMK terkait dengan instrumen 

penilaian yang digunakan pada saat ini; 

2) Dapat mengetahui hasil efektifitas pengukuran karakteristik 4C sistem 

pembelajaran abad dua puluh satu pada Model Pembelajaran Berbasis 

Proyek (PjBL) dengan menggunakan pengembangan instrumen 

penilaian berbentuk tes dan non tes. 

1.6.2.2 Bagi Guru SMK 

Dapat menggunakan instrumen penilaian berbentuk tes dan non tes 

untuk mengukur karakteristik 4C sistem pembelajaran abad dua puluh satu 

pendidikan kejuruan pada proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) di 

SMK. 
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1.7 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Spresifikasi produk yang akan dikembangkan yaitu berupa perangkat 

pedoman dalam mengukur karakteristik 4C sistem pembelajaran abad dua 

puluh satu. Hasil pengembangan perangkat pedoman digunakan dalam 

menyusun penilaian berbentuk tes dan non tes. Instrumen berbentuk tes 

digunakan untuk mengukur ranah kognitif (pengetahuan) sedangkan untuk 

mengukur ranah afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan) menggunakan 

instrumen non tes yang berbentuk tes unjuk kerja (performance test).  

Penilaian tes berbentuk soal pilihan ganda berbasis HOTS (Higher 

Order Thinking Skill) sedangkan penilaian non tes berbentuk tes unjuk kerja 

(performance test) dengan format penilaian berbentuk daftar cocok (check-list) 

menggunakan skala likert. Instrumen yang dikembangkan dapat mengukur 

aspek-aspek karakteristik 4C pada sistem pembelajaran abad dua puluh satu 

yang meliputi: (1) Communication; (2) Collaboration; (3) Crtitical Thinking 

and Problem Solving; dan (4) Creativity and Innovation. 

1.8 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Asumsi pengembangan dari penelitian ini yaitu pada saat ini, proses 

pembelajaran di SMK khsususnya pada pelajaran produktif masih 

mengutamakan pada aspek hard skills saja sehingga aspek soft skills masih di 

kesampingkan. Penerapan medel evaluasi yang digunakan oleh guru dalam 

mengukur kemampuan peserta didiknya masih menggunakan penilaian 

berbasis kompetensi saja. Asumsi selanjutnya yaitu masih banyak kelemahan-
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kelemahan yang dilakukan guru dalam mengukur karakteristik 4C pada 

pembelajaran abad dua puluh satu sehingga menyebabkan hasil evaluasi belum 

begitu maksimal. Seyogyanya sistem pembelajaran abad dua puluh satu 

sebenarnya sudah diaplikasikan pada kurikulum 2013 namun realita di 

lapangan kurikulum hanya digunakan sebatas proses administrasi dalam 

pembuatan perangkat pembelajaran saja. 

Penerapan model pembelajaran yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran juga dapat mendukung akan keberhasilan menilai atau mengukur 

hasil proses pembelajaran yang dilakukan. Kondisi dilapangan model 

pembelajaran yang sudah disusun dalam perangkat pembelajaran masih belum 

diaplikatifkan secara keseluruhan. Model Pembelajaran Berbasis Proyek 

(PjBL) merupakan salah satu model yang dapat digunakan pada pendidikan 

kejuruan atau SMK untuk meningkatkan proses evaluasi penilaian dalam 

mengukur karakteristik 4C sistem pembelajaran abad dua puluh satu.  

Keterbatasan pengembangan pada model instrumen penilaian ini hanya 

mengukur aspek-aspek karakteristik 4C pada sistem pembelajaran abad dua 

puluh satu yang meliputi: (1) Communication; (2) Collaboration; (3) Crtitical 

Thinking and Problem Solving; dan (4) Creativity and Innovation. Model 

instrumen penilaian difokuskan untuk mengevaluasi penerapan sistem 

pembelajaran abad dua puluh satu di SMK pada pelajaran produktif. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, DAN 

KERANGKA BERFIKIR 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian terkait sistem pembelajaran abad dua puluh satu telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Diantaranya yaitu Arifin (2017) 

dalam penelitiannya yang berjudul Mengembangkan Instrumen Pengukuran 

Critical Thinking Skills Siswa pada Pembelajaran Matematika Abad 21. 

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembelajaran pada abad 21 adalah 

pembelajaran yang berorientasi pada Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

sangat dibutuhkan oleh pendidik, guna untuk mengukur dan mengetahui 

kesiapan dan kemampuan siswa dalam kegiatan berpikir yang lebih tinggi. 

Salah satu dari kemampuan HOTS adalah kemampuan berpikir kritis. 

Prihadi (2017) keterampilan 4C (Critical Thinking, Creative, 

Communication, dan Colaboration) mendukung sistem pembelajaran abad dua 

puluh satu. Kemampuan ini dibuktikan dengan keberhasilan peserta didik 

dalam membaca peta, delineasi foto udara, dan menentukan arah evakuasi 

ketika terjadi bencana banjir. 60 anak diketahui sebanyak 66,67 % mampu 

menentukan arah evakuasi dengan menggambarkan dengan spidol di foto udara 

tersebut ke arah yang lebih tinggi, 58,34 % mampu membuat garis batas pada 

wilayah-wilayah yang dianggap aman dan bahaya ketika terjadi banjir pada 

sebuah foto udara, serta 25 % mampu berkomunikasi dengan baik. 
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Zubaidah (2017) perlunya kajian atau penelitian untuk 

mengembangkan ragam kurikulum, pendekatan, model, strategi, metode, 

penilaian dan segala hal terkait, yang efektif dalam penyiapan kompetensi dan 

keterampilan siswa menuju abad dua puluh satu. Keterampilan-keterampilan 

penting dalam pembelajaran abad dua puluh satu yang masih relevan dengan 

empat pilar kehidupan yang mencakup learning to know, learning to do, 

learning to be dan learning to live together. Empat prinsip tersebut masing-

masing mengandung keterampilan khusus yang perlu diberdayakan dalam 

kegiatan belajar, seperti keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, 

metakognisi, keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, inovasi dan kreasi, 

literasi informasi, dan berbagai keterampilan lainnya. 

Sudana dan Apriyani (2018), dalam penelitiannya yang berjudul 

Principal’s Leadership in Developing Critical Thinking Ability to Improve 

Work Productivity menyatakan bahwa Principal has a very important role in 

the development of critical thinking for employee members, especially for 

teachers. All this time, the principal’s role has been going well. Artinya bahwa 

Kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan 

pemikiran kritis untuk anggota karyawan, terutama untuk guru. Selama ini, 

peran kepala sekolah telah berjalan baik. 

Hidayah dan Salimi (2017) kemampuan untuk berpikir secara logis, 

reflektif, sistematis dan produktif yang diaplikasikan dalam membuat 

pertimbangan dan mengambil keputusan yang baik. Critical thinking skill 

dapat meningkatkan keterampilan analistik, kreatifitas, memanfaatkan ide 
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ataupun informasi, dan mencari informasi tambahan yang relevan serta refleksi 

diri. Bamalli (2013) pembelajaran abad dua puluh satu pada pendidikan 

kejuruan ekonomi memiliki konsep agar peserta didik juga harus memiliki 

keterampilan berpikir dan pengetahuan yang memadai sehingga dapat 

mengembangkan kecakapan hidup dan karirnya. Pada era informasi yang 

kompetitif secara global mengarahkan pada peserta didik agar mampu berfikir 

dan memahami kondisi lingkungan yang ada. Hakkinen (2016) pembelajaran 

abad dua puluh satu memerlukan beberapa pendekatan dalam proses dan 

kegiatan pembelajaran seperti pendekatan pembelajaran model inkuiri yang 

fokus pada aspek kolaborasi atau kerjasama, pembelajaran sosial dan 

penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sebagai sarana 

pendukung. 

Sudana, dkk. (2015) dalam penelitianya yang berjudul Soft Skills 

Competence Development Of Vocational Teacher Candidates menyatakan 

bahwa “Strategi pengembangan kecakapan soft skills calon guru SMK adalah 

melalui pengajaran ekstra kurikuler dengan pola bertahap melalui empat 

tahapan yaitu: (1) pengembangan talenta diri, (2) adaptasi lingkungan, (3) 

pelibatan dalam organisasi dan (4) pengembangan jiwa sosial dan jiwa 

keguruan. 

Bell (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Twenty-first Century 

Education: Transformative Education for Sustainability and Responsible 

Citizenship, keterampilan yang relevan pada pembelajaran abad dua puluh satu 

meliputi ranah pertama yaitu cara berfikir yang terdiri dari aspek kreativitas, 
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pemikiran kritis, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Ranah 

kedua yaitu cara bekerja yang terdiri dari aspek komunikasi dan kolaborasi. 

Ranah yang ketiga yaitu alat untuk bekerja yang terdiri dari aspek penggunaan 

TIK sebagai sarana literasi dan pengembangan produk yang diciptakan. Ketiga 

ranah tersebut sudah terakomodir dalam karakteristik sistem pembelajaran 

abad dua puluh satu. 

Zarobe (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Way forward in the 

twenty-first century in content-based instruction: moving towards integration, 

model pembelajaran Konten Berbasis Intruksi atau Content-Based Instruction 

(CBI) mempunyai relevansi yang sama dengan sistem abad dua puluh satu. 

Pada model pembelajaran tersebut memerlukan keaktifan peserta didik dalam 

menggunakan alat atau konten berbasis TIK. Peserta didik dilatih untuk 

melakukan literasi bersifat digital. 

Supraptono dkk. (2018) dalam penelitiannya yang berjudul The 

Analysis of Collaboration Needs between Vocational Schools and Industry in 

Internship Based on the Alignment of Graduates' Competence menyatakan 

bahwa Meningkatnya jumlah pencari kerja lulusan sekolah kejuruan dalam tiga 

disebabkan oleh ketidakcocokan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan 

industri. Kebutuhankolaborasi sekolah kejuruan dan industri dalam 

pelaksanaan program magang yang meliputi aspek-aspek berikut ini: (1) 

pemetaan dan penyelarasan kompetensi siswa; (2) memantau magang program; 

dan (3) evaluasi / uji kompetensi / sertifikasi hasil magang. 
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Cenoz (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Learning through a 

second or additional language: content-based instruction and CLIL in the 

twenty-first century, model pembelajaran bahasa terintegrasi konten pada abad 

dua puluh satu dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu melalui 

penggunaan bahasa lokal di sekitar lingkungan sekolah, penambahan 

penggunaan bahasa asing yang diluar bahasa lokal di lingkungan sekolah dan 

proses kegiatan belajar mengajar. Contohnya saja bahasa inggris sebagai 

bahasa internasional/bahasa asing. 

McPhail (2016) dalam penelitiannya yang berjudul From aspirations to 

practice: curriculum challenges for a new ‘twenty-first-century’ secondary 

school, model kurikulum pada sistem pembelajaran abad dua puluh satu masih 

terus dikembangkan di berbagai sekolah dunia. Model kurikulum pada sistem 

pembelajaran tersebut diperlukan beberapa kerjasama antar organisasi terkait 

sehingga terwujudnya tujuan dari sistem pembelajaran abad dua puluh satu. 

Negara Selandia Baru mempunyai kebijakan kepada masing-masing sekolah 

untuk dapat mengembangkan sendiri berbagai model kurikulum. 

Evaluasi penilaian digunakan untuk mengukur suatu ketercapaian atau 

keberhasilan dalam sistem pembelajaran. Pada saat ini evaluasi sistem 

pembelajaran abad dua puluh satu masih proses pengembangan. Penelitian 

yang sudah ada terkait dengan hal tersebut antara lain Arifin (2017) dalam 

penelitiannya yang berjudul Mengembangkan Instrumen Pengukuran Critical 

Thinking Skills Siswa pada Pembelajaran Matematika Abad 21. Penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa pembelajaran pada abad 21 adalah 
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pembelajaran yang berorientasi pada Higher Order Thinking Skills (HOTS). 

Penelitian tersebut hanya mengukur ranah ranah kognitif (pengetahuan) saja. 

Peneliti disni bermaksud untuk mengembahkan evaluasi penilaian pada ranah 

afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan). Kedua ranah tersebut dapat 

diukur dengan menggunakan metode instrumen unjuk kerja (performance test). 

Penelitian terkait dengan instrumen unjuk kerja (performance test) yang 

sudah ada antara lain Debi dan Rosana (2017) dalam penelitiannya yang 

berjudul Pengembangan Instrumen Penilaian Kinerja Untuk Mengukur Sikap 

Ilmiah, Instrumen performance test (unjuk kerja), umumnya dilakukan dengan 

cara menyuruh peserta tes untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang bersifat 

fisik (praktik). Instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur sikap 

ilmiah pada waktu kegiatan praktikum di laboratorium. Penilaian performance 

test dapat mengukur ranah afektif (sikap) pada peserta didik. 

Sundari (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Model 

Pengembangan Asesmen Kinerja (Performance Assessment) Mata Pelajaran 

IPA Berbasis Nilai Karakter di SMP Kota Ternate Maluku Utara, 

pengembangan instrumen penilaian performance assessment dapat mengukur 

kinerja berbasis karakter pesisir dan multietnis. Produk instrumen tersebut 

menghasilkan nilai validasi rata-rata total 85,7% dan layak untuk digunakan. 

Kinerja berbasis karakter merupakan aspek afektif (sikap) dan aspek 

psikomotorik (keterampilan) pada peserta didik. 
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Merdekawati (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan 

Instrumen Penilaian Unjuk Kerja Praktikum Kimia Fisika. Instrumen penilaian 

unjuk kerja dapat digunakan dalam mata kuliah praktikum kimia dan fisika. 

Model pengembangan yang digunakan yaitu model ADDIE yang terdiri dari 

lima langkah yaitu: (1) Analisis masalah dan kebutuhan; (2) Rancangan desain 

hasil analisis; (3) Pengembangan produk; (4) Implementasi produk yang 

dikembangkan; dan (5) Evaluasi dampak dari penerapan produk. 

Salamah (2018) dalam penelitiannya yang berjudul  Penjaminan Mutu 

Penilaian Pendidikan menyatakan bahwa Penilian kinerja (Performance) 

adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilaian terhadap aktivitas 

siswa sebagaimana yang terjadi. Penilaian kinerja biasanya digunakan untuk 

menilaian kemampuan siswa dalam berpidato, pembacaan puisi, diskusi, 

pemecahan masalah, partisipasi siswa dalam berdiskusi, memainkan alat 

musik, olahraga dan lain-lain. Penilian kinerja (Performance) suatu penilaian 

yang meminta peserta didik untuk melakukan suatu tugas pada situasi yang 

sesungguhnya yang mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang 

dibutuhkan. 

Supahar dan Prasetyo (2015) dalam penelitiannya yang berjudul 

Pengembangan Instrumen Penilaian Kinerja Kemampuan Inkuiri Peserta Didik 

Pada Mata Pelajaran Fisika SMA. Perangkat tes penilaian kinerja kemampuan 

inkuiri yang dikembangkan pada kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan terdiri atas perangkat tes A, B, C, dan D yang setiap terdapat 30 butir 
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soal dengan 9 anchor items. Perangkat tes penilaian kinerja kemampuan inkuiri 

telah memenuhi validitas isi dengan expert judgement.  

Wettergreen dkk. (2018) dalam penelitiannya yang berjudul 

Comparison of faculty assessment and students’ self-assessment of 

performance during clinical case discussions in a pharmacotherapy capstone 

course, menyatakan bahwa penilaian unjuk kerja dapat mengukur mahasiswa 

dalam menghadapi penanganan kasus klinis. Mahasiswa lain dapat menilia 

kinerja diri sendiri selama mereka melakukan proses pekerjaanya dengan 

menggunakan teknis instrumen penilaian performance tets. Data menunjukan 

di dalam kurikulum juga bahwa mahasiswa dapat menilai mahasiswa lain antar 

kelas dengan panduan penilaian yang sudah disediakan. 

Eva (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Cognitive Influences on 

Complex Performance Assessment:Lessons from the Interplay between 

Medicine and Psychology, menyatakan bahwa penilaian unjuk kerja sapat 

menilai profesionalisme seseorang dalam praktik kerja bidang kesehatan. 

Penanganan terhadap pasien dan kualitas perawatan dapat dijadikan indikator 

dalam mengukur unjuk kerjanya. Aspek kognitif (pengetahuan) dapat 

dijadikan indikator dalam menentukan unjuk kerja terhadap pelaku kesehatan 

dalam melakukan perawatan. Penilaian unjuk kerja merupakan salah satu 

solusi untuk mengatasi permasalahan dalam keterbatasan menilai seseorang 

terkait dengan sikap dan keterampilannya. 
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Terry Orr dkk (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Performance 

Assessment for Principal Licensure: Evidence From Content and Face 

Validation and Bias Review, menyatakan bahwa penilaian berbasis kerja 

memiliki validitas baik dalam pengukuran penilaian kinerja seseorang. Teknik 

penilaian dengan beberapa penugasan atau multi tugas dapat dilakukan 

pengukuran dengan menggunakan penilaian berbasis kerja tersebut. Penilaian 

berbasis kerja memiliki validitas konten, relevansi dan kelayakan dalam 

menilai kinerja seseorang dalam memimpin. 

Kampkotter (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Performance 

appraisals and job satisfaction, menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara 

penilaian kinerja dengan kepuasan kerja. Penilaian kerja seseorang dapat 

dilihat dari hasil kerja yang dicapai selama proses kerja. Sedangkan kepuasan 

kerja dapat dilihat dari apa yang didapatkan selama bekerja. Kepuasan kerja 

dipengaruhi kebijakan pemerintah dalam menentukan biaya hasil pekerjaan 

yang dicapai mengakibatkan tidak ada pengaruhnya antara hasil kerja dengan 

kepuasan kerja. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Paul (2014) dalam 

penelitiannya yang berjudul Modelling The Relationship Between Performance 

Appraisal And Organizational Productivity In Nigerian Public Sector, bahwa 

tidak ada hubungan antara penilaian kinerja dengan kepuasan kerja. 

Instrumen penilaian dapat dikatakan valid dan efektif jika di uji dan 

diaplikatifkan pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik dan 

terarah menggunakan model pembelajan. Penerapan pengembangan instrumen 

Performance Test dapat diterapkan pada salah satu model pembelajaran PjBL. 
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Penelitian yang sudah ada terkait dengan penerapan model pembelajaran PjBL 

yaitu Dewi (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Upaya Peningkatan 

Keterampilan Abad 21 Calon Guru Sekolah Dasar Melalui Model 

Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL). Penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa Model PjBL dapat membantu mahasiswa dalam berkolaborasi, 

bekerjasama dan tanggungjawab, memahami kondisi anggota kelompok, 

mengkomunikasikan ide-ide dan memanajemen waktu dalam membuat proyek 

buku digital. Penerapan karakteristik pembelajaran abad dua puluh satu 4C 

(Critical Thinking, Creative, Communication, dan Colaboration) dapat 

diterapkan pada model PjBL sehingga mahasiswa mampu membuat proyek 

buku digital. 

Menurut Nizwardi dan Nabawi dkk (2017) model PjBL dapat 

meningkatkan ativitas belajar peserta didik sehingga mendapatkan pengalaman 

belajar yang nyata sesuai dengan masalah dan kebutuhan yang ada dan 

meningkatkan kompetensi produktif siswa. Model  PjBL dapat memberikan 

efek postif di dalam aspek pengetahuan untuk topik desain dan produksi proyek 

sehingga model PjBL selanjutnya dapat dilakukan penelitian lanjut untuk 

menguji keefektivitasan dalam meningkatkan keterampilan pembelajaran abad 

dua puluh satu, See dan Rashid (2015). 

Menurut Salam dkk. (2016) dalam penelitiannya yang berjudul The 

Effect Of Project-Based Learning Against Students’ Engagement, menyatakan 

bahwa model pembelajaran PjBL pada saat ini masih dalam tahap 

pengembangan, tetapi di sana. Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam 
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beberapa tahun terakhir, model pembelajaran PjBL dapat menjadi pendekatan 

yang efektif untuk meningkatkan level keterlibatan siswa pada waktu proses 

pembelajaran. Menurut Aldabbus (2018) dalam penelitiannya yang berjudul 

Project-Based Learning: Implementation & Challenges menyatakan bahwa 

model pembelajaran PJBL dapat diterapkan di beberapa sekolah daerah 

Bahrain. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari 

responden dapat menerapkan model pembelajaran PJBL, sedangkan sisanya 

belum bisa. 

Carnawi dkk. (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Application of 

Project Based Learning (PBL) Model for Materials of Salt Hydrolysis to 

Encourage Students' Entrepreneurship Behaviour, menyatakan bahwa Hasil 

penelitian membuktikan bahwa penerapan model PjBL yang mengandung 

etnosains dapat menumbuhkan sikap kewirausahaan di semua aspek di kelas 

eksperimen dan aspek kepercayaan di kelas kontrol. Kizkapan dan Bektas 

(2017) dalam penelitiannya yang berjudul The Effect of Project Based 

Learning on Seventh Grade Students’ Academic Achievement, menyatakan 

bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan pengaruh prestasi akademik 

peserta didik antara kelas kontrol dan eksperimen dari kinerja post test dengan 

menggunakan metode pembelajaran PjBL. 

Chatwattana dan Nilsook (2017) dalam penelitiannya yang berjudul A 

Web-based Learning System using Project-based Learning and Imagineering, 

menyatakan bahwa sistem pembelajaran berbasis web dengan menggunakan 

model pembelajaran berbasis proyek dan imagineering dapat menciptakan 
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suasana pembelajaran yang mandiri dan dapat menerapkan karakteristik 4C 

sistem pembelajaran abad dua puluh satu.  

2.1.1 Revolusi Industri 4.0 

Sejarah revolusi industri dimulai dari industri 1.0, 2.0, 3.0, hingga 

industri 4.0. Fase industri merupakan real change dari perubahan yang ada. 

Industri 1.0 ditandai dengan mekanisasi produksi untuk menunjang efektifitas 

dan efisiensi aktivitas manusia, industri 2.0 dicirikan oleh produksi massal dan 

standarisasi mutu, industri 3.0 ditandai dengan penyesuaian massal dan 

fleksibilitas manufaktur berbasis otomasi dan robot. Industri 4.0 selanjutnya 

hadir menggantikan industri 3.0 yang ditandai dengan cyber fisik dan 

kolaborasi manufaktur (Hermann et al, 2015 dalam Yahya, 2018: 2). Istilah 

industri 4.0 berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah 

Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. 

Lee et al, 2013 dalam Yahya, (2018: 3) menjelaskan, industri 4.0 

ditandai dengan peningkatan digitalisasi manufaktur. Lifter dan Tschiener 

(2013) menambahkan, prinsip dasar industri 4.0 adalah penggabungan mesin, 

alur kerja, dan sistem, dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai 

dan proses produksi untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri. 

Revolusi industri 4.0 juga dikenal sebagai revolusi digital dan era 

disrupsi teknologi. Disebut revolusi digital karena pada revolusi tersebut, 

terjadi proses proliferasi komputer dan otomatisasi pencatatan di semua 

bidang. Era disrupsi teknologi merupakan proses otomatisasi dan konektivitas 
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di sebuah bidang pergerakan dunia industri yang berdampak pada persaingan 

tenaga kerja menjadi tidak linier. 

Irianto, 2017 Yahya, (2018: 9) menyederhanakan tantangan industri 4.0 

yaitu; (1) Kesiapan industri; (2) Tenaga kerja terpercaya; (3) Kemudahan 

pengaturan sosial budaya; dan (4) Diversifikasi dan penciptaan lapangan kerja 

dan peluang industri 4.0 yaitu; (1) Inovasi ekosistem; (2) basis Industri yang 

kompetitif; (3) Investasi pada teknologi; dan (4) Integrasi Usaha Kecil 

Menengah (UKM) dan kewirausahaan. Peryataan menjadi bahan evaluasi pada 

sistem pendidikan khususnya pada pendidikan SMK/Kejuruan apakah sudah 

siap dalam menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0 sehingga 

diperlukannya adanya revitalisasi pendidikan SMK khususnya pada sistem 

pembelajarannya. 

Pemetaan tantangan dan peluang industri 4.0 untuk mencegah berbagai 

dampak dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah permasalahan 

pengangguran. Work Employment and Social Outlook Trend 2017 

memprediksi jumlah orang yang menganggur secara global pada 2018 

diperkirakan akan mencapai angka 204 juta jiwa dengan kenaikan tambahan 

2,7 juta. Hampir sama dengan kondisi yang dialami negara barat, Indonesia 

juga diprediksi mengalami hal yang sama. Pengangguran juga masih menjadi 

tantangan bahkan cenderung menjadi ancaman. Tingkat pengangguran terbuka 

Indonesia pada Februari 2017 sebesar 5,33% atau 7,01 juta jiwa dari total 

131,55 juta orang angkatan kerja (Sumber: BPS 2017). 
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Data BPS 2017 juga menunjukkan, jumlah pengangguran yang berasal 

dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menduduki peringkat teratas yaitu 

sebesar 9,27%. Selanjutnya adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) 

sebesar 7,03%, Diploma III (D3) sebesar 6,35%, dan universitas 4,98%. 

Diidentifikasi, penyebab tingginya kontribusi pendidikan kejuruan terhadap 

jumlah pengangguran di Indonesia salah satunya disebabkan oleh rendahnya 

keahlian khusus dan soft skill yang dimiliki. 

Pengangguran lulusan SMK diakibatkan karena kurang minatnya siswa 

SMK dalam membuka usaha/ berwirausaha. Menurut Harlanu dan Nugroho 

(2015), kurangnya technopreneur Indonesia membuka peluang besar bagi 

lulusan sekolah kejuruan untuk menjadi technopreneur alih-alih menjadi 

karyawan atau mahasiswa. Hal ini karena kompetensi mereka didukung oleh 

pendidikan kewirausahaan tiga tahun di sekolah kejuruan. 

Samsudi, dkk (2016) dalam penelitianya yang berjudul Strategi 

Kemitraan SMK dengan Stakeholders dalam Pengembangan Kewirausahaan 

Lulusan menyatakan bahwa kemitraan antara SMK dengan stakeholder saat ini 

belum secara khusus mengembangkan kewirausahaan lulusan, namun lebih 

banyak dalam bentuk pelaksanaan praktik kerja industri (prakerin) yang di 

dalamnya dapat mencakup kegiatan pembelajaran, pemanfaatan SDM, dan 

evaluasi pembelajaran. 

Pendidikan kewirausahaan di SMK sangatlah penting dengan adanya 

program-program berbasis kewirausahaan salah satunya yaitu kegiatan 

inkubator bisnis. Menurut Sudana, dkk (2018) program inkubator bisnis yang 
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dihasilkan dapat membantu siswa untuk mengembangkan keahlian khusus 

mereka kompetensi, khususnya di bidang kewirausahaan karena inkubator 

bisnis menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh siswa dalam membangun 

bisnis, fasilitas yang disediakan di bentuk bimbingan bagi siswa tentang 

manajemen bisnis dan keuangan, penguasaan lunak keterampilan untuk 

kewirausahaan, penguasaan keterampilan kewirausahaan dan kompetensi 

keterampilan keras. Menurut Samsudi, dkk (2016) strategi penerapan 

keterampilan penilaian kompetensi untuk siswa kejuruan karena pertimbangan 

berikut: (1) Secara substansial kejuruan sekolah adalah komunitas yang tepat 

untuk mengembangkan kompetensi kewirausahaan lulusannya; (2) secara 

faktual kebanyakan lulusan lebih suka mencari pekerjaan daripada menjadi 

pengusaha. 

Pendidikan kejuruan dan pelatihan kejuruan memiliki tujuan yang sama 

yaitu pengembangan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan 

pembentukan kompetensi seseorang. Hal ini telah dijelaskan oleh “Bapak 

Pendidikan Kejuruan Dunia” Prosser dan Quigley (1952), menyatakan bahwa 

pendidikan kejuruan menjadi bagian dari total pengalaman individu untuk 

belajar dengan sukses agar dapat melakukan pekerjaan yang menguntungkan. 

Tantangan tersebut harus dijawab dengan cepat dan tepat agar tidak 

berkontribusi terhadap peningkatan pengangguran. Pemerintah berupaya 

merespon tantangan industri 4.0, ancaman pengangguran, dan bonus demografi 

dengan fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan 

kejuruan di tahun 2018. Pemerintah melalui kebijakan lintas kementerian dan 
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lembaga mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan pemerintah 

adalah revitalisasi pendidikan kejuruan Indonesia. Dukungan dari pemerintah 

harus mencakup, 1) sistem pembelajaran, 2) satuan pendidikan, 3) peserta 

didik, dan 4) pendidik dan tenaga kependidikan juga dibutuhkan. 

Program pembelajaran yang sejalan dengan revitalisasi sistem 

pembelajaran pada pendidikan SMK salah satunya yaitu sistem pembelajaran 

teaching factory. Menurut Wijaya (2013) dalam penelitiannya yang berjudul 

Model Pengelolaan Teaching Factory Sekolah Menengah Kejuruan, 

menyatakan bahwa “Model pengelolaan TEFA SMK sesuai kebutuhan dunia 

usaha dan industri yang dirumuskan dan diujicoba bersama dengan kelompok 

model (guru, pengelola SMK, dan stakeholders/dunia industri). 

2.1.2 Softskills 

Softskills diartikan sebagai perilaku personal dan interpersonal yang 

mengembangkan dan memaksimalkan kinerja manusia. Selain itu softskills 

dapat dimaknai sebagai  sebagai keterampilan hidup yang sangat menentukan 

keberhasilan seseorang, yang wujudnya antara lain berupa kerja keras, 

eksekutor, jujur, visioner, dan disiplin yang diperlukan untuk kecakapan 

hidup seseorang. Menurut Giblin dan Sailah (dalam Sucipta: 2009: 1) juga 

menekankan bahwa soft skills merupakan kunci menuju hidup yang lebih 

baik, sahabat lebih banyak, sukses lebih besar, dan kebahagiaan yang lebih 

luas.  

Kaipa dan Milus (2005: 3-6) menyatakan hal yang sama bahwa 

softskills adalah kunci untuk meraih kesuksesan, termasuk di dalamnya 
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kepemimpinan, pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, komunikasi, 

kreativitas, kemampuan presentasi, kerendahan hati dan kepercayaan diri, 

kecerdasan emosional, integritas, komitmen, dan kerjasama. 

Menurut Elfindri dkk (2011: 67), softskills didefinisikan merupakan 

keterampilan dan kecakapan hidup, baik untuk sendiri, berkelompok, atau 

bermasyarakat, serta dengan Sang Pencipta. Dengan mempunyai soft skills 

membuat keberadaan seseorang akan semakin terasa di tengah masyarakat. 

Keterampilan akan berkomunikasi, keterampilan emosional, keterampilan 

berbahasa, keterampilan berkelompok, memiliki etika dan moral, santun dan 

keterampilan spiritual. 

Melihat persaingan kerja yang semakin ketat, khususnya pada lulusan 

SMK saat ini a harus memiliki softskill yang lebih agar dapat bersiang di duni 

kerja. Softskills yang dimaksud antara lain yaitu: (1) Berpikir kritis; (2) 

Komunikasi yang baik; (3) Mengakses, menganalisis dan mensintesis 

informasi; (4) Rasa ingin tahu, kreatif, dan inovatif; (5) Kepemimpinan; (6) 

Kemampuan beradaptasi; (7) Kerja sama dan kolaborasi; (8) Public speaking; 

(9) Manajemen waktu; (10) Networking. 

Selain itu terdapat sepuluh softskill yang harus dimiliki seseorang untuk 

menjadi sebuah pemimpin antara lain: (1) Inisiatif; (2) Leadership; (3) 

Orientasi pada Kualitas Kerja Prima; (4) Kemampuan Memecahkan Masalah; 

(5) Perencanaan Kerja; (6) Kerjasama; (7) Negotiation Skills; (8) Learning 

Skills; (9) Mentoring and Developing Others; dan (10) Communication Skills. 
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Pembelajaran softskills sangatlah penting untuk diberikan kepada siswa 

sebagai bekal mereka terjun ke dunia kerja dan industri, khususnya bagi 

sekolah kejuruan yang mencetak lulusannya siap pakai di dunia kerja karena 

tuntutan dunia kerja lebih menekankan pada kemampuan softskills. 

Berdasarkan Survey National Association of Colleges and Employee (NACE, 

2002) dalam Elfindri dkk (2011: 156), terdapat 19 kemampuan yang 

diperlukan di pasar kerja, kemampuan yang diperlukan itu dapat dilihat dalam 

tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Kemampuan yang Diperlukan di Pasar Kerja 

 



34 
 

 

2.1.3 Sistem Pembelajaran Abad Dua Puluh Satu 

Sistem pembelajaran abad dua puluh satu terbentuk dari adanya hasil 

studi yang menunjukkan bahwa lulusan sekolah menengah dan perguruan 

tinggi pada lingkup vokasional memiliki kesenjangan ketrampilan dasar dan 

ketrampilan terapan diantaranya: (1) Ketrampilan berkomunikasi secara lisan 

dan tulisan; (2) Berfikir kritis; (3) Memecahkan masalah secara kreatif; (4) 

Profesionalisme dan etos kerja; (5) Bekerja secara tim; (6) Membangun 

kolaborasi kerja; (7) Menerapkan teknologi; (8) Kepemimpinan; (9) Disiplin 

diri; dan (10) Manajemen Proyek, (Sudira, 2018: 4). 

Muatan pembelajaran abad 21 harus selalu menyesuaikan dengan 

perubahan termasuk di era industri 4.0. Muatan pembelajaran diharapkan 

mampu memenuhi ketrampilan abad dua puluh satu (21st century skills); (1) 

Pembelajaran dan keterampilan inovasi meliputi penguasan pengetahuan dan 

keterampilan yang beraneka ragam, pembelajaran dan inovasi, berpikir kritis 

dan penyelesaian masalah, komunikasi dan kolaborasi, dan kreatifitas dan 

inovasi; (2) Keterampilan literasi digital meliputi literasi informasi, literasi 

media, dan literasi ICT; (3) Karir dan kecakapan hidup meliputi fleksibilitas 

dan adaptabilitas, inisiatif, interaksi sosial dan budaya, produktifitas dan 

akuntabilitas, dan kepemimpinan dan tanggung jawab (Trilling & Fadel, 2009 

dalam Yahya, 2018: 18). Gambar 2.1 menunjukkan muatan pembelajaran 

diharapkan mampu memenuhi ketrampilan abad dua puluh satu. 
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Gambar 2.1 Core Subject 21st Century Skills  

(Trilling dan Fadel, 2009 dalam Yahya, 2018: 18) 

Elemen yang berinteraksi dalam chronosystem harus mengintegrasikan 

fokus dari era industri 4.0 yaitu, fisikal, digital, dan biologikal. Elemen yang 

ada dalam pendidikan kejuruan sebagai bagian dari chronosystem harus 

menguatkan gerakan literasi baru (literasi digital, literasi teknologi, dan 

literasi manusia). Penguatan itu dilakukan untuk memberikan nilai tambah 

dan daya saing lulusan pendidikan kejuruan di era industri 4.0 dan 

menentukan keberhasilan dari pendidikan vokasional/kejuruan pada sistem 

pembelajaran abad dua puluh satu. 

Keberhasilan pada pendidikan vokasional/kejuruan diukur dari empat 

aspek yaitu: (1) Tingkat keterserapan lulusan pada dunia kerja; (2) Tingkat 

kepuasan alumni setelah menyelesaikan pendidikan; (3) Tingkat kepuasan 

pengguna alumni terhadap kinerja alumni di dunia kerja; dan (4) Jumlah 

alumni sebagai pengusaha, (Sudira, 2018: 6). Pembelajaran abad dua puluh 

satu dapat dirancang, dikembangkan dan dilaksanakan untuk merespon 
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tantangan kesenjangan ketrampilan dan membantu keberhasilan pada 

pendidikan vokasional/kejuruan. Kompetensi dasar, indikator pencapaian 

kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, 

metode pembelajaran, strategi pembelajaran perlu dikembangkan dan 

disesuaikan dengan kebutuhan ketrampilan abad dua satu. Ketrampilan abad 

dua satu membutuhkan pebelejaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

dapat memecahkan masalah-masalah yang semakin kompleks melalui project 

based learning, problem based learning, inquiri, discovery dan cooperative 

learning. 

Pembelajaran abad dua puluh satu berorientasi pada gaya hidup digital, 

alat berpikir, penelitian pembelajaran dan cara kerja pengetahuan. Tiga dari 

empat orientasi pembelajaran abad dua puluh satu sangat dekat dengan 

pendidikan kejuruan yaitu cara kerja pengetahuan, penguatan alat berpikir, 

dan gaya hidup digital. Cara kerja pengetahuan merupakan kemampuan 

berkolaborasi dalam tim dengan lokasi yang berbeda dan dengan alat yang 

berbeda, penguatan alat berpikir merupakan kemampuan menggunakan 

teknologi, alat digital, dan layanan, dan gaya hidup digital merupakan 

kemampuan untuk menggunakan dan menyesuaikan dengan era digital 

(Trilling & Fadel, 2009 dalam Yahya, 2018: 13). Gambar 2.2 menunjukkan 

orientasi pembelajaran pada abad dua puluh satu. 
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Gambar 2.2 Pembelajaran Abad 21  

(Trillling dan Fadel, 2009 dalam Yahya, 2018: 13) 

 

Menurut Sudana, (2018: 20) dalam bukunya yang berjudul Metodologi 

Pembelajaran Vokasional Abad XXI Inovasi, Teori, dan Praksis menyatakan 

bahwa terdapat tujuh tekanan luar biasa yang dapat mendorong kebutuhan 

perubahan pembelajaran vokasional abad dua puluh satu yaitu: (1) 

Pengetahuan dan wawasan kerja; (2) Ketrampilan kerja; (3) Sikap kerja; (4) 

Perangkat berfikir; (5) Gaya hidup digital; (6) Penelitian dan pengembangan 

pembelajaran; dan  (7) Mental dan moral kerja. Ketujuh tekanan ini secara 

simultan mendorong adanya kebutuhan model baru pembelajaran vokasional 

di abad dua puluh satu. Gambar 2.3 menunjukkan konvergensi pembelajaran 

vokasional abad dua puluh satu. Gambar 2.3 menunjukkan model 

konvergensi pembelajaran vokasional abad dua puluh satu. 
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Gambar 2.3 Model Konvergensi Pembelajaran Abad Dua Puluh Satu  

(Sudira, 2018: 20) 

 

Pembelajaran abad dua puluh satu yang berkualitas adalah 

pembelajaran yang bersifat konvergensi dari variabel-variabel pengetahuan 

kerja, skill kerja, sikap kerja, perangkat berfikir, gaya hidup digital, penelitian 

dan pengembangan pembelajaran, mental dan moral kerja, (Sudira, 2018: 20). 

Pembelajaran abad dua puluh satu menuntut pendidik agar dapat 

mengembangkan model-model pembelajaran yang menghasilkan lulusan siap 

kerja, memiliki ketrampilan berfikir dan memecahkan masalah, kreatif dan 

bisa menggunakan perangkat TIK/digital sebagai sarana dan prasarana 

penunjang. 
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Pengetahuan kerja semakin mudah dikembangkan melalui berbagai 

sumber belajar digital. Gaya hidup digital menjadi kebutuhan peserta didik 

dalam proses kegiatan pembelajaran sistem abad dua puluh satu. 

Perkembangan komputer/laptop/smart phone yang semakin terjangkau 

harganya dapat mendukung kebutuhan akan perangkat berfikir. Laptop atau 

smart phone sangat baik digunakan sebagai perangkat berfikir yang 

membantu manusia dalam belajar. Informasi telah banyak dan menjadi 

kebutuhan pada suatu hal. Sikap moral juga menjadi pedorong perubahan 

pembelajaran sistem abad dua puluh satu.  

Pembelajaran akan terus berkembang dengan adanya kegiatan 

penelitian dan pengembangan pembelajaran dilakukan secara terus menerus 

sekaligus untuk meningkatkan relevansi pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri. Skill kerja, moral dan sikap 

kerja juga tetap menjadi pendorong pembelajaran abad dua puluh satu bagi 

peningkatan kualitas pembelajaran vokasional/kejuruan abad dua puluh satu. 

Penguatan disiplin, kejujuran, kerja keras, kerja tuntas, inisiatif, kemandirian, 

tanggungjawab, menghargai prestasi sangat penting dikembangkan sebagai 

karakter peserta didik. Kendati tuntutan kompetensi kerja telah berkembang 

pesat maka skills kerja (motorik maupun kognitif) tetap terus dilatih. Skills 

menggunakan perangkat IT menjadi syarat mutlak peningkatan kompetensi 

dalam belajar. Skills dalam pemanfaatan sumber daya pembelajaran juga 

menjadi bagian penting bagi peserta didik untuk mendorong perubahan pola 

pembelajaran vokasional/kejuruan abad dua puluh satu. Menurut Sudira 
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(2018: 21-22) banyak orang kehilangan pekerjaan karena tidak memiliki 

skills dan kesiapan menggunakan cara-cara kerja baru yang lebih inovatif dan 

produktif berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 

melakukan pekerjaan. Peryataan tersebut merupakan salah satu tantangan 

nyata dalam pengembangan pembelajaran vokasional/kejuruan abad dua 

puluh satu. 

2.1.4 Karakteristik 4C Sistem Pembelajaran Abad Dua Puluh Satu 

Model-model skills kunci yang sangat dibutuhkan dalam bekerja di 

abad dua puluh satu sudah banyak dirumuskan. Rumusan skills abad dua 

puluh satu cukup banyak modelnya. Terdapat empat model skills abad dua 

puluh satu yang cukup terkenal yaitu: (1) Model 7 Survival Skills; (2) Career 

Skills; (3) Key Competence; dan (4) Skills 2020 seperti yang terdapat pada 

Tabel 2.1 berikut ini. Model-model rumusan skills ini diperkirakan akan 

memperkuat abilitas seseorang dalam bekerja dan berkarir. Rumusan skills 

kunci untuk pekerja di abad dua puluh satu menarik untuk dikaji. 

Tabel 2.2 Empat Model Skills Abad Dua Puluh Satu 

(Wagner, 2008: 14 dalam Sudira 2018: 30) 

7 Survival Skills Career Skills Key Competencies Skills 2020 

1. Critical thingking 

and problem 

solving 

1. Basic 

skills 

1. Ability to relate 

well others 

1. Complex 

problem 

solving 

2. Collaboration 

across networks 

and leading by 

influence 

2. Thinking 

skills 

2. Ability to 

cooperate 

2. Critical 

thingking 
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3. Agility and 

adaptability 

3. Personal 

qualities 

3. Abality to 

manage and 

resolve conflict 

3. Creativity 

4. Initiative and 

entrepreneurialism 

4. Generic 

work skills 

4. Ability to act 

within the big 

picture 

4. People 

management 

5. Efective oral and 

written 

communication 

5. Industry 

specific 

skills 

5. Ability to form 

and conduct life 

plans and 

personal 

projects 

5. Coordinating 

with others 

6. Accessing and 

analyzing 

information 

6. Employer 

specific 

skills 

6. Ability to defend 

and assert 

one’srights, 

interests, limits 

and needs 

6. Emotional 

intelligence 

7. Curiosity and 

imagionation 

 7. Ability to used 

language, 

symbols, and 

text 

interactively 

7. Judgement 

and decition 

making 

  8. Ability to used 

knowledge and 

information 

interactively 

8. Service 

orientation 

  9. Ability to use 

new technology 

interactively 

9. Negotiation 

   10. Cognitive 

flexibility 

 

Menurut Sudira, (2018: 30) Skills abad dua puluh satu populer dikenal 

dengan 4C ( Critical thinking, Creativity, Communication, Collaboration). 

Rumusan 4C perlu ditambah C lagi yaitu Cellebration sehingga menjadi 5C. 

Rumusan 5C masih perlu dioperasionalkan seperti rumusan Tabel 2.1. 
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Formula skills abad dua puluh satu penting sekali maknanya dalam proses 

pengembangan pembelajaran vokasional/kejuruan sebagai investasi masa 

depan. Keberhasilan karir kerja dan kemampuan lulusan pendidikan 

vokasi/kejuruan untuk bisa hidup survive dimasa depan sangat ditentukan 

oleh kapasitas skills abad dua puluh satu yang dimilikinya. Kurikulum dan 

pembelajaran vokasional/kejuruan abad dua puluh satu wajib memasukkan 

aspek-aspek skills abad dua puluh satu dalam proses pembelajaran sehingga 

lulusan pendidikan kejuruan/SMK memiliki kompetensi sebagai kunci untuk 

hidup survive dan berkembang karirnya secara kuat di dunia kerja maupun 

dunia industri. 

Konsep baru pembelajaran pendidikan vokasi/kejuruan abad dua puluh 

satu untuk dunia kerja berbasis pengetahuan mengarah pada kompetensi 

pemecahan masalah. Pemecahan masalah dalam era sistem pembelajaran abad 

dua puluh satu membutuhkan  Learning and Innovations Skills “5C” (LIS-5C) 

yang meliputi: (1) Creativity; (2) Critical Thinking; (3) Communication; (4) 

Collaboration; dan (5) Cellebration (Chinien dan Sigh, 2009; Wagner, 2008 

dalam Sudira 2017: 2015). LIS-5C merupakan skills dan inovasi dalam 

pembelajaran vokasional yang sangat esensial dalam pengembangan 

kreativitas, kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkesajasama dengan 

orang lain dan merayakan hasil-hasil belajar terbaik dalam setiap proses 

pemecahan masalah.  

Konsep pembelajaran abad dua puluh satu LIS-5C masih dalam proses 

pengkajian sehingga karakteristik sistem pembelajaran abad dua puluh satu 
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masih memakai 4C, yaitu: (1) Communication; (2) Collaboration; (3) 

Crtitical Thinking and Problem Solving; dan (4) Creativity and Innovation 

(Arifin 2017: 93). Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Prihadi (2017: 45); Pannen (2017: 1); dan Zubaidah (2017: 1). 

Terdapat dua point perbedaan antara LIS-5C dengan 4C. Pertama yaitu pada 

karakteristik LIS-5C Cellebration dihapuskan di karakteristik 4C. Kedua 

karakteristik LIS-5C Creativity dan Critical Thinking pada 4C menjadi 

Creativity and Innovation serta Crtitical Thinking and Problem Solving. 

1. Communication 

Dalam perkembangannya, banyak para ahli yang mendefinisikan 

mengenai teori komunikasi. Salah satu yang sering menjadi rujukan adalah 

pendapat Borman, ia berpendapat bahwa teori komunikasi adalah suatu 

istilah atau perkataan yang merupakan seluruh perbincangan dan analisis 

dan dibuat secara berhati-hati, sistematik dan sadar. Selain Borman, Little 

John juga merupakan ilmuan yang tertarik pada studi ini. Menurutnya, teori 

komunikasi merupakan sutu teori atau pemikiran kolektif. Di dalamnya, 

terdapat keseluruhan teori terutama yang berkaitan tentang proses 

komunikasi. 

Sementara itu Cargan dan Shield berpendapat bahwa teori 

komunikasi adalah hubungan diantara konsep teoritikal yang memberi 

secara keseluruhan maupun sebagian keterangan, penjelasan, penilanian, 

maupun perkiraan tindakan manusia berdasarkan komunikator (orang) yang 

berkomunikasi (berbicara, membaca, mendengar, menonton) untuk jangka 
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waktu tertentu melalui media (perantara). Selain itu menurut Harold 

Lasswell, Teoritikus ternama yang banyak menyumbangkan ide dan 

fikirannya terkait cabang ilmu sosial dan komunikasi. Di tahun 1948, ia 

mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan hingga kini masih 

diterapkan sebagai model komunikasi dasar. Model tersebut yakni Siapa 

(Who), Berbicara apa (Says What), Dengan media apa (In Which Channel), 

Kepada Siapa (To Whom) dan dengan Efek apa (With What Effect). 

Sementara menurut Ncneil (1977) yang diilhami oleh perkembangan 

psikologi humanisme. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan 

dalam dunia pendidikan melalui humanistic curriculum. Isi teori lebih 

menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama 

antar peserta didik. Dengan harapan, nantinya peserta didik dapat 

menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat. 

Kemampuan komunikasi yang baik merupakan keterampilan yang 

sangat berharga di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Kemampuan 

komunikasi mencakup keterampilan dalam menyampaikan pemikiran 

dengan jelas dan persuasif secara oral maupun tertulis, kemampuan 

menyampaikan opini dengan kalimat yang jelas, menyampaikan perintah 

dengan jelas, dan dapat memotivasi orang lain melalui kemampuan 

berbicara (Zubaidah, 2017: 4). 

Pada communication skills, peserta didik dituntut untuk memiliki 

keterampilan atau kemampuan dalam: (1) memahami; (2) mengelola; dan 

(3) menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi 
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secara lisan, tulisan, dan multimedia. Siswa diberikan kesempatan 

menggunakan kemampuannya untuk mengutarakan ide-idenya, baik itu 

pada saat berdiskusi dengan teman-temannya maupun ketika menyelesaikan 

masalah dari gurunya. 

Menurut buku Implementasi Pengembangan Kecakapan Abad 21 

dalam Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tahun 2017, indikator 

kecakapan berkomunikasi (communication skills) meliputi: 

1. Memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif 

dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan, dan multimedia 

(ICT Literacy).  

2. Menggunakan kemampuan untuk mengutarakan ide-idenya, baik itu 

pada saat berdiskusi, di dalam dan di luar kelas, maupun tertuang 

pada tulisan. 

3. Menggunakan bahasa lisan yang sesuai konten dan konteks 

pembicaraan dengan lawan bicara atau yang diajak berkomunikasi.   

4. Selain itu dalam komunikasi lisan diperlukan juga sikap untuk dapat 

mendengarkan, dan menghargai pendapat orang lain, selain 

pengetahuan terkait konten dan konteks pembicaraan. 

5. Menggunakan alur pikir yang logis, terstruktur sesuai dengan kaidah 

yang berlaku. 

6. Pada Abad dua puluh satu komunikasi tidak terbatas hanya pada satu 

bahasa, tetapi kemungkinan multi-bahasa. 

2. Collaboration 
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Secara etimologi kerjasama berasal dari bahasa Inggris 

“Cooperation” yang memiliki arti kerjasama. Pada kamus besar bahasa 

Indonesia,  kerjasama di artikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan 

oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk 

mencapai tujuan bersama. Teori-teori berhubungan dengan kerjasama 

dikemukakan oleh Pamudji, menyebutkan kerja sama adalah pekerjaan 

yang dilakukan dua orang atau lebih dengan melibatkan interaksi antar 

individu untuk bekerja bersama-sama sampai terwujud tujuan yang dinamis. 

Lebih lanjut dia berpendapat bahwa unsur utama kerjasama ada tiga yakni 

adanya individu individu, adanya interaksi dan adanya tujuan yang sama. 

Charles H. Cooley, berpendapat bahwa kerjasama akan timbul jika orang 

menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama dan sekaligus 

memiliki pengetahuan yang cukup serta kesadaran atas diri sendiri untuk 

memenuhi kepentingan kepentingan tersebut. Thomson dan perry, 

kerjasama merupakan kegiatan yang mempunyai tingkatan berbeda dimulai 

dari tahapan koordinasi juga kooperasi sampai terjadinya kolaborasi dalam 

suatu kegiatan kerjasama. 

Kolaborasi dan kerjasama tim dapat dikembangkan melalui 

pengalaman yang ada di dalam sekolah, antar sekolah, dan di luar sekolah. 

Siswa dapat bekerja bersama-sama secara kolaboratif pada tugas berbasis 

proyek yang autentik dan mengembangkan keterampilannya melalui 

pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok (Zubaidah, 2017: 4). Pada dunia 

kerja di masa depan, keterampilan berkolaborasi juga harus diterapkan 
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ketika menghadapi rekan kerja yang berada pada lokasi yang saling 

berjauhan. Keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang efektif disertai 

dengan keterampilan menggunakan teknologi dan sosial media akan 

memungkinkan terjadinya kolaborasi dengan kelompok-kelompok 

internasional. 

Pada collaboration skills, peserta didik dituntut untuk mempunyai 

keterampilan atau kemampuannya dalam: (1) kerjasama berkelompok dan 

kepemimpinan; (2) beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggungjawab; 

(3) bekerja secara produktif dengan yang lain; (4) menempatkan empati 

pada tempatnya; (5) menghormati perspektif berbeda. Siswa juga 

menjalankan tanggungjawab pribadi dan fleksibitas secara pribadi, pada 

tempat kerja, dan hubungan masyarakat; menetapkan dan mencapai standar 

dan tujuan yang tinggi untuk diri sendiri dan orang lain; memaklumi 

kerancuan. 

Menurut buku Implementasi Pengembangan Kecakapan Abad 21 

dalam Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tahun 2017, indikator 

kecakapan bekerjasama (collaboration skills) meliputi: 

1. Memiliki kemampuan dalam kerjasama berkelompok. 

2. Beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggungjawab, bekerja 

secara produktif dengan yang lain. 

3. Memiliki empati dan menghormati perspektif berbeda. 

4. Mampu berkompromi dengan anggota yang lain dalam kelompok 

demi tercapainya tujuan yangbtelah ditetapkan. 
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3. Crtitical Thinking and Problem Solving 

Sukmadinata (2004) berpikir kritis adalah suatu kecakapan nalar 

secara teratur, kecakapan sistematis dalam menilai, memecahkan masalah, 

menarik keputusan, memberikan keyakinan, menganalisis asumsi, dan 

pencarian ilmiah. Berpikir kritis juga bisa diartikan sebagai proses mental 

untuk menganalisis atau mengevaluasi informasi. Informasi bisa didapatkan 

dari hasil pengamatan, pengalaman, akal sehat atau komunikasi (Nurcahyo, 

2005). Menurut Setyowati (2011) kemampuan berpikir kritis adalah 

kemampuan yang dimiliki peserta didik untuk membuat perbandingan 

terhadap dua informasi atau masalah dengan tujuan untuk memperoleh 

pengetahuan baru melalui pengujian terhadap gejala-gejala menyimpang 

dan kebenaran ilmiah. Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut bisa di 

simpulkan bahwa berpikir kritis itu adalah suatu upaya sadar yang dilakukan 

manusia dengan cara terlebih dahulu mengetahui, bertanya, menjawab, dan 

mampu memberikan atau membuat suatu gagasan baru hasil dari perpaduan 

pengetahuan yang didapatkan. 

Keterampilan ini merupakan keterampilan fundamental pada 

pembelajaran di abad dua puluh satu. Keterampilan berpikir kritis 

mencakup kemampuan mengakses, menganalisis, mensintesis informasi 

yang dapat dibelajarkan, dilatihkan dan dikuasai (Zubaidah, 2017: 3). 

Keterampilan berpikir kritis juga menggambarkan keterampilan lainnya 
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seperti keterampilan komunikasi dan informasi, serta kemampuan untuk 

memeriksa, menganalisis, menafsirkan, dan mengevaluasi bukti. 

Menurut Abdurrohman dan Djuniadi (2016) dalam penelitianya 

yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Melalui 

Station Learning Berpendekatan Metaphorical Thinking, menyatkan bahwa 

“Pembelajaran station learning berpendekatan metaphorical thinking 

efektif terhadap KBKM siswa dan Siswa dengan KBKM tinggi akan 

menginterpretasi, menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan 

permasalahan dengan langkah-langkah yang tepat, detail dan jelas. Siswa 

memecahkan masalah mengawalinya dengan memahami masalah, 

menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Siswa dengan 

kemampuan berpikir kritis tinggi memahami masalah dengan lebih detail. 

Sedangkan siswa dengan kemampuan berpikir kritis rendah memahami 

masalah dengan kurang teliti”. 

Pada era literasi digital dimana arus informasi sangat berlimpah, 

siswa perlu memiliki kemampuan untuk memilih sumber dan informasi 

yang relevan, menemukan sumber yang berkualitas dan melakukan 

penilaian terhadap sumber dari aspek objektivitas, reliabilitas, dan 

kemutahiran. 

Keterampilan memecahkan masalah mencakup keterampilan lain 

seperti identifikasi dan kemampuan untuk mencari, memilih, mengevaluasi, 

mengorganisir, dan mempertimbangkan berbagai alternatif dan menafsirkan 

informasi (Zubaidah, 2017: 4). Seseorang harus mampu mencari berbagai 
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solusi dari sudut pandang yang berbeda-beda, dalam memecahkan masalah 

yang kompleks.  

Pemecahan masalah memerlukan kerjasama tim, kolaborasi efektif 

dan kreatif dari guru dan siswa untuk dapat melibatkan teknologi, dan 

menangani berbagai informasi yang sangat besar jumlahnya, dapat 

mendefinisikan dan memahami elemen yang terdapat pada pokok 

permasalahan, mengidentifikasi sumber informasi dan strategi yang 

diperlukan dalam mengatasi masalah. Pemecahan masalah tidak dapat 

dilepaskan dari keterampilan berpikir kritis karena keterampilan berpikir 

kritis merupakan keterampilan fundamental dalam memecahkan masalah. 

Siswa juga harus mampu menerapkan alat dan teknik yang tepat secara 

efektif dan efisien untuk menyelesaikan permasalahan. 

Pada crtitical thinking and problem solving skills, peserta didik 

dituntut untuk mempunyai keterampilan atau kemampuannya dalam: (1) 

berusaha untuk memberikan penalaran yang masuk akal dalam memahami 

dan membuat pilihan yang rumit; (2) memahami interkoneksi antara sistem; 

(3) menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mandiri; (4) 

memiliki kemampuan untuk menyusun dan mengungkapkan; (5) 

menganalisa; dan (6) menyelesaikan masalah. 

Menurut buku Implementasi Pengembangan Kecakapan Abad 21 

dalam Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tahun 2017, indikator 
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kecakapan berpikir kritis dan pemecahan masalah (critical thinking and 

problem solving skill) meliputi: 

1. Menggunakan berbagai tipe pemikiran/penalaran atau alasan, baik 

induktif maupun deduktif dengan tepat dan sesuai situasi. 

2. Memahami interkoneksi antara satu konsep dengan konsep yang lain 

dalam suatu mata pelajaran, dan keterkaitan antar konsep antara 

suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. 

3. Melakukan penilaian dan menentukan keputusan secara efektif 

dalam mengolah data dan menggunakan argumen. 

4. Menguji hasil dan membangun koneksi antara informasi dan 

argumen. 

5. Mengolah dan menginterpretasi informasi yang diperoleh melalui 

simpulan awal dan mengujinya lewat analisis terbaik. 

6. Membuat solusi dari berbagai bermasalahan non-rutin, baik dengan 

cara yang umum, maupun  dengan caranya sendiri.  

7. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha 

menyelesaikan permasalahan. 

8. Menyusun dan mengungkapkan, menganalisa, dan menyelesaikan 

suatu masalah. 

4. Creativity and Innovation 

Kreativitas sering dihubungkan dengan seni seperti menulis novel, 

komik, melukis, atau menciptakan  lagu.  Memang hal – hal tersebut 

merupakan kreativitas, namun tidak semua orang kreatif adalah seorang 
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novelist, komikus, seniman atau komposer. Kreativitas bukan hanya “seni” 

tetapi merupakan kemampuan untuk membuat / mencipta suatu ide yang 

baru. Creative thinking adalah berpikir tentang hal baru dengan cara yang 

baru pula. Sering diartikan dengan istilah “thinking outside the box”. 

Kreativitas juga sering dihubungkan dengan pemikiran lateral atau 

kemampuan untuk melihat pola yang tidak biasa. 

Menurut Pehkonen (1997) memandang berpikir kreatif sebagai 

suatu kombinasi dari berpikir logis dan berpikir divergen yang didasarkan 

pada intuisi tetapi masih dalam kesadaran. Sedangkan menurut Maxwell 

(2004) berpikir kreatif adalah kemampuan individu untuk memikirkan apa 

yang telah dipikirkan semua orang, sehingga individu tersebut mampu 

mengerjakan apa yang belum pernah dikerjakan oleh semua orang. Wijaya 

(2007) menjelaskan bahwa berpikir kreatif adalah kegiatan menciptakan 

model-model tertentu, dengan maksud untuk menambah agar lebih kaya dan 

menciptakan yang baru. Munandar (2009) menjelaskan bahwa berpikir 

kreatif adalah kemampuan untuk melihat bermacam-macam kemungkinan 

penyelesaian terhadap suatu masalah. 

Pencapaian kesuksesan profesional dan personal, memerlukan 

keterampilan berinovasi dan semangat berkreasi. Kreativitas dan inovasi 

akan semakin berkembang jika siswa memiliki kesempatan untuk berpikir 

divergen (Zubaidah, 2017: 4). Siswa harus dipicu untuk berpikir di luar 

kebiasaan yang ada, melibatkan cara berpikir yang baru, memperoleh 

kesempatan untuk menyampaikan ide-ide dan solusi-solusi baru, 
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mengajukan pertanyaan yang tidak lazim, dan mencoba mengajukan dugaan 

jawaban. Kesuksesan individu akan didapatkan oleh siswa yang memiliki 

keterampilan kreatif. Individu-individu yang sukses akan membuat dunia 

ini menjadi tempat yang lebih baik bagi semuanya. 

Pada creativity and innovation skills, peserta didik dituntut untuk 

mempunyai keterampilan atau kemampuannya dalam: (1) mengembangkan; 

(2) melaksanakan; (3) menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang 

lain dan (4) bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan 

berbeda. 

Menurut buku Implementasi Pengembangan Kecakapan Abad 21 

dalam Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tahun 2017, indikator 

kecakapan kreatifitasdan inovasi (Creativity and Innovation skills) meliputi: 

1. Memiliki kemampuan dalam mengembangkan, melaksanakan, dan 

menyampaikan gagasan-gagasan baru secara lisan atau tulisan. 

2. Bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan 

berbeda. 

3. Mampu mengemukakan ide-ide kreatif secara konseptual dan 

praktikal. 

4. Menggunakan konsep-konsep atau pengetahuannya dalam situasi 

baru dan berbeda, baik dalam mata pelajaran terkait, antar mata 

pelajaran, maupun dalam persoalan kontekstual. 

5. Menggunakan kegagalan sebagai wahana pembelajaran. 
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6. Memiliki kemampuan dalam menciptakan kebaharuan berdasarkan 

pengetahuan awal yang dimiliki. 

7. Mampu beradaptasi dalam situasi baru dan memberikan kontribusi 

positif terhadap lingkungan. 

 

2.1.5 Evaluasi Penilaian Performance Test (Unjuk Kerja) 

Pada tes bentuk perbuatan (unjuk kerja), umumnya dilakukan dengan 

cara menyuruh peserta tes untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang bersifat 

fisik (praktik). Tes bentuk perbuatan ini sangat cocok untuk melakukan 

penilaian dalam pelajaran praktik/keterampilan atau praktikum di 

laboratorium. Alat yang digunakan untuk melakukan penilaian pada 

umumnya berupa lembar pengamatan (lembar observasi). Tes bentuk 

perbuatan ini pada umumnya dapat digunakan untuk menilai proses maupun 

hasil (produk) dari suatu kegiatan praktik. 

Mengukur dimaksudkan memberi bentuk kuantitatif dari suatu kegiatan 

atau kemampuan yang dimiliki, yaitu dalam bentuk angka. Pada pengukuran 

unjuk kerja yang digunakan adalah lembar pengamatan. Pengukuran unjuk 

kerja dipergunakan untuk mencocokkan kesesuaian antara pengetahuan 

mengenai teori dan keterampilan di dalam praktek sehingga hasil evaluasinya 

menjadi lebih jelas. Penilaian penguasaan kompetensi aspek keterampilan 

atau psikomotor yang dimiliki oleh seseorang atau peserta didik, hanya ada 

satu bentuk tes yang tepat yaitu tes perbuatan (performance assessment). 

Artinya orang yang akan dinilai kemampuan skillsnya harus menampilkan 
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atau melakukan skills yang dimilikinya di bawah persyaratan-persyaratan 

kerja yang berlaku. 

1. Pengertian Penilaian Unjuk Kerja (Performance Assessment) 

Menurut Trespeces (2003) dalam Budiastuti (2018), Performance 

Assessment adalah berbagai macam tugas dan situasi dimana peserta tes 

diminta untuk mendemonstrasikan pemahaman dan mengaplikasikan 

pengetahuan yang mendalam, serta keterampilan di dalam berbagai macam 

konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan.  

Berdasar pendapat Mardjuki (1988) Budiastuti (2018), orang yang 

dinilai kemampuan skillnya harus menampilkan atau melakukan skills yang 

dimiliki dibawah persyaratan-persyaratan kerja yang berlaku. Menurut 

pendapat Zainal (1990) dalam Budiastuti (2018), tes unjuk kerja adalah 

bentuk tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, 

tindakan atau perbuatan. Peserta didik bertindak sesuai dengan apa yang 

diperintahkan atau ditanyakan.  

Jadi Performance Assessment adalah suatu penilaian yang meminta 

peserta tes untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan 

unjuk kerja ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan yang 

diinginkan. Berk (1986) dalam Budiastuti (2018), menyatakan bahwa 

asesmen unjuk kerja adalah proses mengumpulkan data dengan cara 

pengamatan yang sistematik untuk membuat keputusan tentang individu. 

 

2. Karakteristik Penilaian Unjuk Kerja (Performance Assessment) 
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Tes unjuk kerja dapat dilakukan secara kelompok dan juga dapat 

dilakukan secara individual. Dilakukan secara kelompok berarti guru 

menghadapi sekelompok teste, sedangkan secara individual berarti seorang 

guru seorang testee. Tes unjuk kerja dapat digunakan untuk mengevaluasi 

mutu suatu pekerjaan yang telah selesai dikerjakan, keterampilan, 

kemampuan merencanakan sesuatu pekerjaan dan mengidentifikasikan 

bagian-bagian sesuatu piranti mesin misalnya. Hal yang penting dalam 

penilaian unjuk kerja adalah cara mengamati dan menskor kemampuan 

kinerja peserta didik. Guna meminimumkan faktor subyektifitas keadilan 

dalam menilai kemampuan kinerja peserta didik, biasanya rater atau penilai 

jumlahnya lebih dari satu orang sehingga diharapkan hasil penilaian mereka 

menjadi lebih valid dan reliabel. Di samping itu, dalam pelaksanaan 

penilaian diperlukan suatu pedoman penilaian yang bertujuan untuk 

memudahkan penilai dalam menilai, sehingga tingkat subyektifitas bisa 

ditekan. 

Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan 

mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian 

unjuk kerja cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang 

menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti: praktek di 

laboratorium, praktek olah raga, presentasi, diskusi, bermain peran, 

memainkan alat musik, bernyanyi, membaca puisi/ deklamasi, termasuk 

juga membuat busana. Cara penilaian ini dianggap lebih otentik daripada 

tes tertulis karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan peserta 
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didik yang sebenarnya. Tingkat penguasaan terhadap bagian-bagian yang 

sulit dari suatu pekerjaan. Unsur-unsur yang menjadi karakteristik inti dari 

suatu pekerjaan akan menjadi bagian dari suatu tes unjuk kerja. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tes unjuk kerja 

adalah ketersediaan peralatan dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan 

untuk tugas-tugas spesifik, kejelasan, dan kelengkapan instruksi. Secara 

garis besar penilaian pembelajaran keterampilan pada dasarnya dapat 

dilakukan terhadap dua hal, yaitu : (1) proses pelaksanaan pekerjaan, yang 

mencakup : langkah kerja dan aspek personal; dan (2) produk atau hasil 

pekerjaan. 

Penilaian terhadap aspek proses umumnya lebih sulit dibanding 

penilaian terhadap produk atau hasil kerja. Penilaian proses hanya dapat 

dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), dan dilakukan seorang demi 

seorang. Penilaian proses pada umumnya cenderung lebih subyektif 

dibanding penilaian produk, karena tidak ada standar yang baku. Namun 

demikian, penilai dapat lebih meningkatkan obyektivitas penilaiannya 

dengan cara analisis tugas (analisis skills). 

Sementara itu, penilaian produk pada umumnya lebih mudah 

dilakukan daripada penilaian proses, karena dapat dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang lebih valid dan reliabel, seperti alat-alat ukur 

mikrometer, meteran dan sebagainya. Dalam penilaian produk, karakteristik 

yang digunakan sebagai standar biasanya adalah berhubungan dengan 

kemanfaatan, kesesuaian dengan tujuan, dimensi, nampak luar, tingkat 
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penyimpangan, kekuatan dan sebagainya (Ahmad Jaedun, 2010) dalam 

(Budiastuti, 2018). 

1. Validitas Tes Unjuk Kerja 

Validitas suatu alat ukur atau tes atau instrumen dapat diketahui atau 

dapat dicapai dari hasil teoritik atau pemikiran, dan dari hasil empirik 

atau pengalaman. Allen dan Yen (1979) dalam Budiastuti (2018), 

mengemukakan bahwa suatu tes dikatakan valid jika tes tersebut 

mengukur apa yang ingin diukur. Untuk mengetahui apakah tes yang 

digunakan benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk 

diukur, maka dilakukan validasi terhadap tes tersebut. Fernandez 

1984) dalam Budiastuti (2018), mengemukakan bahwa validitas tes 

dikategorikan menjadi tiga, yaitu validitas isi, validitas kriteria, dan 

validitas konstruk. 

Menurut Djemari (1996), dalam Budiastuti (2018), validitas tes unjuk 

kerja adalah penentuan evaluatif secara keseluruhan tentang derajad 

bukti empiris dan rasional teori mendukung ketepatan dan kesesuaian 

penafsiran dan tindakan berdasarkan sekor tes atau bentuk 

pengukuran yang lain. Validitas isi mengacu pada sejauhmana butir-

butir soal tes mencakup keseluruhan isi yang hendak diukur. Hal ini 

berarti isi tes tersebut harus tetap relevan dan tidak menyimpang dari 

tujuan pengukuran. Pengkajian validitas isi khusus pada tes unjuk 

kerja tidak dilakukan melalui analisis statistik, tetapi dengan 
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menggunakan analisis rasional. Yang dianalisis secara rasional adalah 

validitas isi dan validitas konstruk 

Sebuah tes dikatakan mempunyai validitas validitas isi yang tinggi 

apabila tes tersebut berisi materi-materi yang ada pada GBPP, tolok 

ukur yang kedua adalah tujuan instruksional. Jadi tes prestasi belajar 

dapat dinyatakan sebagai tes yang mempunyai validitas isi yang tinggi 

apabila butir-butir soalnya selaras dengan tujuan yang diturunkan 

menjadi butir soal. Dengan kata lain bahwa suatutes dikatakan valid 

apabila materi tes tersebut betul-betul merupakan bahan-bahan yang 

representatif terhadap bahan pelajaran yang diberikan. 

 

2. Reliabilitas Tes Unjuk Kerja 

Pengertian reliabilitas tes adalah berhubungan dengan konsistensi, 

kestabilan atau ketetapan. Reliabilitas adalah derajad keajegan yang 

menunjukkan hasil yang sama dalam waktu yang berlainan atau orang 

yang berbeda dalam waktu yang sama. Tes demikian dapat dipercaya 

atau dapat diandalkan (Sumadi, 1992) dalam (Budiastuti, 2018). 

Berdasar pendapat Djemari Mardapi (1996) dalam Budiastuti (2018), 

pada reliabilitas suatu alat ukur, bukti yang perlu ditunjukkan adalah 

besarnya konsistensi antar penilai (inter-rater). Misalnya suatu tugas 

yang dikerjakan seseorang diamati atau dinilai oleh tiga orang, hasil 

tiga perangkat skor tersebut dikorelasikan, bila harganya tinggi berarti 

penilai tersebut bisa dipercaya dalam arti berhak melakukan penilaian. 
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Bila koefisiennya rendah, maka hasil pengukuran mengandung 

kesalahan yang besar. 

 

3. Pengembangan Penilaian Unjuk Kerja  (Performance Assessment) 

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun 

penilaian keterampilan atau penilaian kinerja, yaitu: 

1. Mengidentifikasi semua langkah-langkah penting yang diperlukan 

atau yang akan mempengaruhi hasil akhir (output) yang terbaik. 

2. Menuliskan perilaku kemampuan-kemampuan spesifik yang penting 

dan diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan menghasilkan hasil 

akhir (output) yang terbaik. 

3. Membuat kriteria kemampuan yang akan diukur tidak terlalu banyak 

sehingga semua kriteria tersebut dapat diobservasi selama siswa 

melaksanakan tugas. 

4. Mendefinisikan dengan jelas kriteria kemampuan-kemampuan yang 

akan diukur berdasarkan kemampuan siswa yang bisa diamati 

(observable) atau karakteristik produk yang dihasilkan. 

5. Mengurutkan kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur 

berdasarkan urutan yang dapat diamati. 

Menurut Djemari Mardapi (2008) dalam Budiastuti (2018), ada 

delapan langkah yang perlu ditempuh dalam mengembangkan tes hasil atau 

prestasi, yaitu: 

1. Menyusun spesifikasi tes. 
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2. Menulis soal tes. 

3. Menelaah soal tes. 

4. Melakukan uji coba tes. 

5. Menganalisis butir soal. 

6. Memperbaiki tes. 

7. Merakit tes. 

8. Melaksanakan tes. 

9. Menafsirkan hasil tes. 

Pengembangan penilaian unjuk kerja dilakukan melalui kegiatan 

analisis jabatan, penentuan skala rating numerik, pembuatan tes unjuk kerja, 

analisis manfaat, dan generalisasi validitas. Guna mengevaluasi apakah 

penilaian unjuk kerja sudah dapat dianggap berkualitas, maka berdasar 

pendapat Popham (Sriyono, 2004:5) dalam Budiastuti (2018), maka perlu 

diperhatikan tujuh kriteria, yaitu: 

1. Generalizability, apakah kinerja peserta tes (student performance) 

dalam melakukan tugas yang diberikan tersebut sudah memadai untuk 

digeneralisasikan pada tugas-tugas lain. Apabila tugas-tugas yang 

diberikan dalam rangka penilaian keterampilan atau penilaian unjuk 

kerja sudah dapat digeneralisasikan, maka semakin baik tugas yang 

diberikan. 

2. Authenticity, apakah tugas yang diberikan tersebut sudah serupa 

dengan apa yang sering dihadapinya dalam praktek kehidupan sehari-

hari. 
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3. Multiple foci, apakah tugas yang diberikan kepada peserta tes sudah 

mengukur lebih dari satu kemampuan yang diinginkan. 

4. Teachability, tugas yang diberikan merupakan tugas yang hasilnya 

semakin baik karena adanya usaha pembelajaran. Tugas yang 

diberikan dalam penilaian keterampilan atau penilaian kinerja adalah 

tugas-tugas yang relevan dengan yang dapat diajarkan guru. 

5. Fairness, apakah tugas yang diberikan sudah adil (fair) untuk semua 

peserta tes. 

6. Feasibility, apakah tugas yang diberikan dalam penilaian 

keterampilan atau penilaian kinerja memang relevan untuk dapat 

dilaksanakan, mengingat faktor-faktor biaya, tempat, waktu atau 

peralatan 

7. Scorability, apakah tugas yang diberikan dapat diskor dengan akurat 

dan reliable. 

 

4. Teknik Penilaian Unjuk Kerja (Performance Assessment) 

Hal yang penting dalam pembelajaran keterampilan adalah 

diperolehnya penguasaan keterampilan praktis, serta pengetahuan dan 

perilaku yang berhubungan langsung dengan keterampilan tersebut. 

Sehubungan dengan itu, maka para ahli telah mengembangkan berbagai 

metode pembelajaran keterampilan yang berbeda-beda, tergantung pada 

sasaran atau maksud yang hendak dicapai di dalam pembelajaran tersebut. 
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Model yang sederhana untuk pembelajaran keterampilan kerja 

adalah metode empat tahap TWI (Training Within Industry). Tahap-tahap 

tersebut meliputi: 

1. Persiapan. 

Dalam hal ini, pendidik atau instruktur mengutarakan sasaran-sasaran 

latihan kerja, menjelaskan arti pentingnya latihan, membangkitkan 

minat para peserta pelatihan (peserta didik) untuk menerapkan 

pengetahuan yang sudah dimilikinya dalam situasi yang riil. 

2. Peragaan. 

Pada tahap ini, instruktur memperagakan keterampilan yang dipelajari 

oleh peserta didik, menjelaskan cara kerja dan proses kerja yang 

benar. Dalam hal ini, instruktur harus mengambil posisi sedemikian 

rupa sehingga para peserta pelatihan akan dapat mengikuti 

demonstrasi mengenai proses kerja dengan baik. 

3. Peniruan 

Pada tahap ini, peserta pelatihan menirukan aktivitas kerja yang telah 

diperagakan oleh instruktur. Dalam hal ini, instruktur mengamati 

peniruan yang dilakukan oleh peserta pelatihan, menyuruh 

melakukannya secara berulang-ulang dan membantu serta mendorong 

para peserta pelatihan agar dapat melakukan pekerjaannya dengan 

benar. 
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4. Praktik 

Setelah instruktur yakin bahwa peserta pelatihan telah dapat 

melakukan tugas pekerjaan dengan cara kerja yang benar, maka 

selanjutnya instruktur memberikan tugas kepada peserta pelatihan 

untuk melakukan tugas pekerjaannya. Dalam hal ini, peserta pelatihan 

mengulangi aktivitas kerja yang baru saja dipelajarinya sampai 

keterampilan tersebut dapat dikuasai sepenuhnya. Instruktur 

melakukan pengamatan untuk melakukan penilaian baik terhadap 

aktivitas atau cara kerja peserta pelatihan maupun hasil-hasil 

pekerjaan atau produk yang dihasilkannya. 

Metode empat tahap ini mempunyai keterbatasan, karena hanya 

cocok untuk pembelajaran keterampilan yang bertujuan membuat barang 

(fabrikasi), sedangkan pembelajaran keterampilan yang memiliki 

karakteristik yang berbeda (seperti: trouble shooting, layanan/jasa) tidak 

tepat menggunakan langkah-langkah pembelajaran tersebut (Jaedun, 2010) 

dalam (Budiastuti, 2018). 

Permasalahan yang sering dihadapi dalam penilaian unjuk kerja. 

Menurut Popham (1995) dalam Budiastuti (2018), terdapat tiga sumber 

kesalahan (sources of error) dalam performance assessment, yaitu: 

1. Scoring Instrument Flaws 

Instrumen pedoman pensekoran tidak jelas sehingga sukar untuk 

digunakan oleh penilai, umumnya karena komponen-komponennya 

sukar untuk diamati (unobservable). 
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2. Procedural Flaws 

Prosedur yang digunakan dalam performance assessment tidak baik 

sehingga juga mempengaruhi hasil pensekoran. 

3. Teachers Personal-Bias Error. 

Penskor (rater) cenderung sukar menghilangkan masalah personal 

bias, yakni ada kemungkinan penskor mempunyai masalah generosity 

error, artinya rater cenderung memberi nilai yang tinggi-tinggi, 

walaupun kenyataan yang sebenarnya hasil pekerjaan peserta tes tidak 

baik atau sebaliknya. Masalah lain adalah adanya kemungkinan 

terjadinya subyektifitas penskor sehingga sukar baginya untuk 

memberi nilai yang obyektif. 

Dengan menerapkan pedoman penilaian, merupakan salah satu 

cara yang baik dalam memberikan penilaian pada pekerjaan siswa secara 

obyektif. Seorang guru tidak menggunakan format penilaian, maka 

penilaiannya akan mengada-ngada, menerka-nerka, sehingga dia tidak bisa 

memberikan penilaian yang objektif kepada pekerjaan siswa. 

 

2.1.6 Model Pembelajaran PjBL 

Pembelajaran berbasis proyek (PjBL) adalah suatu pendekatan 

pembelajaran inovatif yang menerapkan berbagai strategi yang mengarah 

pada peningkatan keterampilan abad dua puluh satu. PjBL merupakan 

pendekatan pembelajaran yang dikendalikan oleh peserta didik melalui 

bantuan guru. Dalam hal ini, peserta didik memperoleh pemahamannya 
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melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjawab rasa penasaran mereka 

(Bell, 2010) dalam (Dewi, 2015), selanjutnya menjelaskan bahwa siswa 

menentukan pertanyaan penelitian mereka sendiri kemudian dipandu oleh 

guru untuk melakukan penelitian, kemudian hasil dari proyek ini 

dipresentasikan kepada audiens yang sudah ditentukan sebelumnya.  

Bucks Institute of Education (BIE) Team dalam buku “Handbook of 

Project Based Learning” (2008) dalam (Dewi, 2015), menguraikan 5 prinsip 

dari pembelajaran berbasis proyek seperti terlihat pada ilustrasi di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari ilustrasi ini dapat terlihat bahwa sebuah pembelajaran berbasis 

proyek harus dimulai dengan suatu tujuan yang nyata atas produk yang akan 

dihasilkan pada akhir proyek. Selanjutnya guru harus menentukan driving 

question dari proyek tersebut sebelum mengajukan proyek ini kepada peserta 

Principle 1 

Begin witd the end 

mind 

Principle 2 

Craft the driving 

question 

Principle 3 

Plan the assessment 

Principle 4 

Map the project 

Principle 5 

Manage the process 

Gambar 2.4 Prinsip-Prinsip Pembelajaran Berbasis Proyek 

Handbook of Project Based Learning” (2008) dalam (Dewi, 2015) 
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didik. Selain itu, jenis penilaian dan alur penelitian perlu ditentukan sejak 

awal untuk memastikan arah dari proyek yang akan dilaksanakan oleh peserta 

didik. Prinsip terakhir yang perlu diperhatikan adalah bagaimana guru akan 

mengelola pelaksanaan proyek tersebut agar berjalan lancar sesuai dengan 

tujuan yang sudah ditentukan (BIE, 2008) dalam (Dewi, 2015). 

PBL memiliki beragam tujuan diantaranya pengembangan sikap positif 

siswa, keterampilan berpikir kritis, kerja sama, dan kemampuan belajar 

mandiri (Pestrosino, 2007) dalam (Dewi, 2015). Dalam hal ini, peserta didik 

dirangsang untuk menggunakan kemampuan berpikir kritis yang akan 

membantu mereka dalam membangun sebuah komunitas pembelajar yang 

menguasai konten pembelajaran secara kolaboratif. Diterapkannya PjBL, 

peserta didik dibekali dengan kemampuan life skills yang nantinya akan 

berguna untuk kehidupannya di masa datang. Sejalan dengan pendapat 

Pestrosino (2007) dalam (Dewi, 2015), menjelaskan bahwa melalui PjBL 

peserta didik belajar untuk bekerja sama dan mengembangkan keterampilan-

keterampilan yang langsung berhubungan dengan kebutuhan mereka secara 

pribadi, dimana mereka diharuskan untuk memecahkan masalah nyata yang 

secara kontekstual sangat penting untuk mereka. 

Pelaksanaan PjBL menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada 

peserta didik dan menempatkan guru sebagai fasilitator, sementara peserta 

didik bekerja secara aktif di dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling 

mengajarkan dan membantu temannya dan membentuk pengetahuannya 

sendiri (Eng, 2000) dalam (Dewi, 2015). Pada model pembelajaran PjBL 
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peserta didik melakukan interaksi yang bermakna dan kerja sama yang 

berakar dari dunia nyata di luar kelas sehingga dapat meningkatkan motivasi 

peserta didik untuk terus berkolaborasi dalam memecahkan masalah dan 

menyelesaikan proyek mereka (Jeon- Ellis, Debski & Wigglesworth, 2005) 

dalam (Dewi, 2015). 

Bucks Institute of Education (BIE) (2008) dalam (Dewi, 2015) 

menguraikan bahwa dalam pembelajaran berbasis proyek, peserta didik 

melewati sebuah proses panjang yang mengharuskan mereka untuk merespon 

pada pertanyaan-pertanyaan kompleks, masalah atau tantangan. Peserta didik 

diberikan kebebasan untuk memilih dan mengajukan pendapatnya dalam 

menentukan alur pelaksanaan proyek. Sebuah proyek perlu direncanakan, 

dikelola dan diukur secara hati-hati untuk membantu peserta didik untuk 

mempelajari kompetensi inti dari pelaksanaan proyek tersebut, sambil 

melatih keterampilan abad dua puluh satu mereka yaitu kolaborasi 

(collaboration), komunikasi (communication), kreatifitas dan inovasi 

(creativity and innovation), dan berpikir kritis dapat menyelesaikan masalah 

(crtitical thinking and problem solving). Model pembelajaran berbasis proyek 

ini diharapkan terciptanya suatu produk yang berkualitas (high-quality) dan 

otentik dari peserta didik.  

Model pemebelajaran merupakan komponen penting dalam kegiatan 

belajar, dalam hal ini tidak semua karakteristik dari model pembelajaran 

tersebut cocok dengan karakteristik yang dimiliki peserta didik. Model 

pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning), yaitu:  
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1. Peserta didik sebagai pembuat keputusan, dan membuat kerangka 

kerja. 

2. Terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan 

sebelumnya. 

3. Peserta didik sebagai perancang proses untuk mencapai hasil. 

4. Peserta didik bertanggung jawab untuk mendapatkan dan 

mengelola informasi yang dikumpulkan. 

5. Melakukan evaluasi secara kontinue. 

6. Peserta didik secara teratur melihat kembali apa yang mereka 

kerjakan. 

7. Hasil akhir berupa produk dan evaluasi kualitasnya. 

8. Kelas memiliki atmosfer yang memberi toleransi kesalahan dan 

perubahan. 

 

2.2 Kerangka Teoritis 

Muatan pembelajaran abad 21 harus selalu menyesuaikan dengan 

perubahan termasuk di era industri 4.0. Muatan pembelajaran diharapkan 

mampu memenuhi ketrampilan abad dua puluh satu (21st century skills); (1) 

Pembelajaran dan keterampilan inovasi meliputi penguasan pengetahuan dan 

keterampilan yang beraneka ragam, pembelajaran dan inovasi, berpikir kritis 

dan penyelesaian masalah, komunikasi dan kolaborasi, dan kreatifitas dan 

inovasi; (2) Keterampilan literasi digital meliputi literasi informasi, literasi 

media, dan literasi ICT; (3) Karir dan kecakapan hidup meliputi fleksibilitas 
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dan adaptabilitas, inisiatif, interaksi sosial dan budaya, produktifitas dan 

akuntabilitas, dan kepemimpinan dan tanggung jawab (Trilling & Fadel, 2009 

dalam Yahya, 2018: 18). 

Konsep baru pembelajaran TVET (Technical and Vocational 

Education Training) untuk dunia kerja berbasis pengetahuan dan mengarah 

pada pemecahan masalah. Pemecahan masalah dalam era pembelajaran abad 

dua puluh satu membutuhkan Learning and Innovations Skills (LIS-5C) yang 

meliputi: (1) Creativity; (2) Critical Thinking; (3) Communication; (4) 

Collaboration; dan (5) Cellebration. LIS-5C merupakan skills dan inovasi 

dalam pembelajaran vokasional yang sangat esensial dalam pengembangan 

kreativitas, kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkesajasama dengan 

orang lain dan merayakan hasil-hasil belajar terbaik dalam setiap proses 

pemecahan masalah (Chinie dan Sign, 2009; Wagner, 2008 dalam Sudira, 

2017: 215).  

Menurut Djemari Mardapi (2008) dalam Budiastuti (2018), ada delapan 

langkah yang perlu ditempuh dalam mengembangkan tes hasil atau prestasi, 

yaitu: (1) Menyusun spesifikasi tes; (2) Menulis soal tes; (3) Menelaah soal tes; 

(4) Melakukan uji coba tes; (5) Menganalisis butir soal; (6) Memperbaiki tes; 

(7) Merakit tes; (8) Melaksanakan tes; dan (9) Menafsirkan hasil tes. 

Pembelajaran berbasis proyek (PjBL) adalah suatu pendekatan 

pembelajaran inovatif yang menerapkan berbagai strategi yang mengarah pada 

peningkatan keterampilan abad dua puluh satu. PjBL merupakan pendekatan 
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pembelajaran yang dikendalikan oleh peserta didik melalui bantuan guru. 

Dalam hal ini, peserta didik memperoleh pemahamannya melalui pertanyaan-

pertanyaan yang dapat menjawab rasa penasaran mereka (Bell, 2010 dalam 

Dewi, 2015). Sesuai dengan penjabaran di atas, maka penulis membuat skema 

alur atau diagram alur dari kerangka teoritis yang terdapat pada gambar 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Pembelajaran Abad Dua Puluh Satu 

Muatan Pembelajaran Abad Dua Puluh Satu 

1. Keterampilan 

literasi digital 

2. Pembelajaran 

dengan karakteristik 

abad 21 

3. Karir dan 

kecakapan 

hidup 

Learning and Innovations Skills (LIS-5C) yang 

meliputi: (1) Creativity; (2) Critical Thinking; 

(3) Communication; (4) Collaboration; dan (5) 

Cellebration 

Pengembangan evaluasi tes dengan tahapan : (1) Menyusun 

spesifikasi tes; (2) Menulis soal tes; (3) Menelaah soal tes; 

(4) Melakukan uji coba tes; (5) Menganalisis butir soal; (6) 

Memperbaiki tes; (7) Merakit tes; (8) Melaksanakan tes; 

dan (9) Menafsirkan hasil tes 

Model pembelajaran PjBL merupakan 

pendekatan pembelajaran yang dikendalikan 

oleh peserta didik melalui bantuan guru 

Gambar 2.5 Bagan Kerangka Teoritis 

Trilling & Fadel, 

(2009) 

Chinie dan Sign, 

(2009); Wagner, 

(2008) 

Djemari 

Mardapi, (2008) 

Bell, (2010) 
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2.3 Kerangka Berfikir 

Perkembangan revolusi industri 4.0 menyebabkan perubahan tuntutan 

kebutuhan SDM untuk menjadi tenaga kerja yang terpercaya sehingga 

menyebabkan jumlah pengangguran yang berasal dari Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) menduduki peringkat teratas yaitu sebesar 9,27% dari 131,55 

juta orang angkatan kerja. Sistem pembelajaran SMK yang masih 

mengutamakan hard skills menyebabkan soft skills pada peserta didik menjadi 

kurang menyebabkan lulusan SMK tidak mudah terserap pada dunia kerja 

maupun industri. Masih minimnya model instrumen penilaian dalam mengukur 

karakteristik 4C sistem pembelajaran abad dua pulu satu pada SMK 

menyebabkan tujuan pembelajaran sistem tersebut belum terukur dengan 

maksimal. Sehingga Pengembangan model instrumen penilaian untuk 

mengukur ranah kognitif (pengetahuan) afektif (sikap) dan psikomotorik 

(keterampilan) karakteristik 4C sistem pembelajaran abad dua puluh satu pada 

SMK belum maksimal sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut. 

Posisi penulis disini untuk menjawab beberapa permasalahan tersebut 

akan mengembangkan instrumen penilaian untuk mengukur karakteristik 4C 

sistem pembelajaran abad dua puluh satu kemudian akan diaplikasikan dalam 

bentuk tes dan non tes. Penilaian tes berbentuk soal pilihan ganda berbasis 

HOTS (Higher Order Thinking Skill) sedangkan penilaian non tes berbentuk 

tes unjuk kerja (performance test). Hasil pengembangan instrumen penilaian 

tersebut untuk mengukur kevalidan dan keefektivan akan diterapkan pada 

Model Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL) di Sekolah Menengah Kejuruan 
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(SMK). Sesuai dengan penjabaran di atas, maka penulis membuat skema alur 

atau diagram alur dari kerangka berfikir yang terdapat pada gambar 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengidentifikasi Masalah 

- Pengangguran lulusan SMK 

sebesar 9,27 % dari 131,55 juta 

orang angkatan kerja. 

- Sistem pembelajaran SMK masih 

mengutamakan hard skills 

menyebabkan soft skills pada 

peserta didik menjadi kurang. 

- Minimnya model instrumentasi 

penilaian karakteristik sistem 

pembelajaran abad 21. 

- Pengembangan model instrumen 

penilaian untuk mengukur ranah 

kognitif (pengetahuan) afektif 

(sikap) dan psikomotorik 

(keterampilan) pada SMK perlu 

dikembangkan lebih lanjut. 

Menganalisis Masalah 

- Bagaimana kondisi faktual dari 

penerapan instrumen penilaian untuk 

mengukur aspek karakteristik 4C pada 

sistem pembelajaran abad dua puluh 

satu di SMK pada saat ini ? 

- Bagaimana model pengembangan 

instrumen penilaian berbentuk tes dan 

non tes untuk mengukur karakteristik 

4C sistem pembelajaran abad dua 

puluh satu yang valid ? 

- Bagaimana efektifitas hasil 

pengukuran karakteristik 4C sistem 

pembelajaran abad dua puluh satu 

pada model PjBL dengan 

menggunakan pengembangan 

instrumen penilaian berbentuk tes dan 

non tes ? 

Perancangan pengembangan instrumen 

penilaian 

Impelentasi pengembangan instrumen 

penilaian pada model pembelajaran PjBL 

Pengujian pengembangan instrumen 

penilaian  

Analisis hasil pengukuran karakteristik 

4C sistem pembelajaran abad 21 pada 

model pembelajaran PjBL 

Gambar 2.6 Bagan Kerangka Berfikir 
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BAB V 

PENUTUP 

 

6.1 Simpulan 

1. Kondisi faktual di SMK terkait dengan instrumen penilaian yang digunakan 

instrumen tes masih menggunakan soal berbasis level kognitif C1 

(pengetahuan), C2 (pemahaman) dan C3 (aplikasi) dan instrumen non tes 

masih umum hanya menilai persiapan, proses kerja dan hasil kerja, sikap 

kerja dan waktu. Belum ada indikator secara rinci yang mengarah pada 

penilaian karakteristik 4C sistem pembelajaran abad dua puluh satu.  

2. Pengembangan produk perangkat instrumen penilaian 4C (creativity, 

critical thinking, communication, dan collaboration) sistem pembelajaran 

abad dua satu dalam pengajaran bidang produktif SMK mengarah pada 

penerapan pembuatan soal berbasis level kognitif C4 (analisis), C5 

(evaluasi) dan C6 (kreasi) atau berbasis Higher Order Thinking Skills 

(HOTS) dan pembuatan instrumen performance test berbasis karakteristik 

4C (creativity, critical thinking, communication, dan collaboration) 

berbasis level afektif A1 (menerima), A2 (menanggapi), A3 (menilai), A4 

(mengolah) dan A5 (menghayati) dan level psikomotorik P1 (menirukan) P2 

(memanipulasi) P3 (pengalamiahan) dan P4 (artikulasi). 

3. Setelah dilakukan uji terbatas maka produk perangkat instrumen penilaian 

4C (creativity, critical thinking, communication, dan collaboration) sistem 

pembelajaran abad dua satu dalam pengajaran bidang produktif SMK 
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memiliki tingkat Efektifitas 81% artinya bahwa produk perangkat instrumen 

ini dinyatakan efektif diterapkan pada penilaian mata pelajaran produktif di 

SMK Ibu Kartini Semarang. 

 

6.2 Implikasi 

Produk perangkat instrumen penilaian 4C (creativity, critical thinking, 

communication, dan collaboration) sistem pembelajaran abad dua satu dalam 

pengajaran bidang produktif SMK ini dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran menghadapi era revolusi industri 4.0. Produk ini dapat membantu 

guru dalam menilai siswanya selama proses pembelajaran mulai dari ranah 

kognitif, afektif dan psikomotorik terutama aspek 4C pada sistem pembelajaran 

abad dua puluh satu. Seluruh kegiatan siswa KBM dapat dievaluasi atau dinilai 

menggunakan produk instrumen penilaian ini. 

 

6.3 Saran 

Berdasarkan temuan-temuan yang sudah diuraikan pada bagian hasil 

dan pembahasan tersebut maka riset atau penelitian ini hanya bersifat kasuistis 

saja karena disini peneliti hanya melibatkan sampel penelitian pada satu 

sekolahan yaitu di SMK Ibu Kartini Semarang. Kelemahan dari produk 

instrumen ini belum tentu bisa atau cocok untuk diterapkan pada sekolah/SMK 

lain. Perlunya penelitian lebih lanjut untuk dapat diperluas pengujian dari 

produk instrumen penilaian ini agar dapat diterapkan di SMK yang lain.  
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LEMBAR PENELITIAN PENDAHULUAN 

RESEARCH AND DEVELOPMENT 

PROGRAM STUDI S2-PENDIDIKAN KEJURUAN 

PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 

 

BIODATA RESPONDEN 

Nama    : _____________________________________________________ 

Institusi Tepat Kerja : _____________________________________________________ 

Mata Pelajaran yang Diampu  : ______________________________________________ 

       ______________________________________________ 

PETUNJUK PENGISIAN : 

Isilah kuisioner di bawah ini sesuai dengan pengetahuan Bapak/Ibu masing-masing. Hasil dari 

pengisian kuisioner ini digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya untuk pengembangan 

instrumen penilaian karakteristik 4C Sistem Pembelajaran Abad Dua Puluh Satu pada Mata 

Pelajaran Produktif di SMK. 

Pertanyaan 1 

Bagaimana sistem evaluasi yang Anda terapkan selaku guru pengampu mata pelajaran produktif 

kejuruan pada saat ini ? 

Jawab : ______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

Pertanyaan 2 

Bagaimana metode penilaian yang Anda terapkan selaku guru pengampu mata pelajaran produktif 

kejuruan pada saat ini ? 

Jawab : ______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

Lampiran 1 
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Pertanyaan 3 

Bagaimana teknik penilaian yang Anda terapkan selaku guru pengampu mata pelajaran produktif 

kejuruan pada saat ini ? 

Jawab : ______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

Pertanyaan 4 

Bagaimana prosedur penyusunan instrumen penilaian yang Anda terapkan selaku guru pengampu 

mata pelajaran produktif kejuruan pada saat ini ? 

Jawab : ______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

Pertanyaan 5 

Bagaimana pendapat anda terkait dengan sistem evaluasi, metode dan teknik penilaian yang baik 

untuk di terapkan di SMK kedepannya ? 

Jawab : ______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

Pertanyaan 6 

Apakah Anda mengetahui/memahami sistem pembelajaran abad dua puluh satu ? 

Jawab :    Jelas   Kurang Jelas   Tidak Jelas (pilih salah satu) 

CATATAN : Jika anda menjawab Tidak Jelas maka tidak perlu mengisi pertanyaan 7 s.d. 12 
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Pertanyaan 7 

Bagaimana pendapat Anda terkait dengan sistem pembelajaran abad dua puluh satu ? 

Jawab : ______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

Pertanyaan 8 

Bagaimana pendapat Anda jika sistem pembelajaran abad dua puluh satu di terapkan pada jenjang 

pendidikan SMK ? 

Jawab : ______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

Pertanyaan 9 

Bagaimana pendapat Anda selaku guru mata pelajaran produktif kejuruan terkait sistem evaluasi 

yang tepat pada sistem pembelajaran abad dua puluh satu di SMK ? 

Jawab : ______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

Pertanyaan 10 

Bagaimana pendapat Anda selaku guru mata pelajaran produktif kejuruan terkait metode penilaian 

yang tepat pada sistem pembelajaran abad dua puluh satu di SMK ? 

Jawab : ______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 



 
 

186 
 

Pertanyaan 11 

Bagaimana pendapat Anda selaku guru mata pelajaran produktif kejuruan terkait teknik penilaian 

yang tepat pada sistem pembelajaran abad dua puluh satu di SMK ? 

Jawab : ______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

Pertanyaan 12 

Bagaimana pendapat Anda selaku guru mata pelajaran produktif kejuruan terkait prosedur 

penyusunan perangkat penilaian yang tepat pada sistem pembelajaran abad dua puluh satu di SMK ? 

Jawab : ______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

         

 

Semarang, __ April 2019 

        Responden 

 

 

 

        _____________________ 
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KISI-KISI 

KEGIATAN PENELITIAN PENDAHULUAN 

PENILAIAN KARAKTERISTIK 4C SISTEM PEMBELAJARAN ABAD DUA PULUH SATU 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 

 

 

Tempat Penelitian  : SMK Ibu Kartini Semarang 

Objek Penelitian  : Beberapa guru produktif Kompetensi Keahlian RPL, Kuliner dan Tata Busana. 

Tujuan Penelitian  : Mengetahui sistem penilaian yang diterapkan beberapa guru pada mata pelajaran produktif 

 

NO. INDIKATOR KEBERHASILAN PERTANYAAN 

1. 
Mengetahui sistem evaluasi yang diterapkan oleh guru produktif 

di SMK pada saat ini. 

Bagaimana sistem evaluasi yang Anda terapkan selaku guru 

pengampu mata pelajaran produktif kejuruan pada saat ini ? 

2. 
Mengetahui metode penilaian yang diterapkan oleh guru 

produktif di SMK pada saat ini. 

Bagaimana metode penilaian yang Anda terapkan selaku guru 

pengampu mata pelajaran produktif kejuruan pada saat ini ? 

3. 
Mengetahui teknik penilaian yang diterapkan oleh guru produktif 

di SMK pada saat ini. 

Bagaimana teknik penilaian yang Anda terapkan selaku guru 

pengampu mata pelajaran produktif kejuruan pada saat ini ? 

4. 
Mengetahui prosedur penyusunan instrumen penilaian yang 

diterapkan oleh guru produktif di SMK pada saat ini 

Bagaimana prosedur penyusunan instrumen penilaian yang 

Anda terapkan selaku guru pengampu mata pelajaran produktif 

kejuruan pada saat ini ? 

Lampiran 2 
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5. 

Mengetahui pendapat guru mata pelajaran produktif terkait 

dengan sistem evaluasi, metode dan teknik penilaian yang baik 

untuk di terapkan di SMK kedepannya 

Bagaimana pendapat anda terkait dengan sistem evaluasi, 

metode dan teknik penilaian yang baik untuk di terapkan di 

SMK kedepannya ? 

6. 
Mengetahui pendapat guru mata pelajaran produktif kejuruan 

terkait dengan sistem pembelajaran abad dua puluh satu di SMK 

Apakah Anda mengetahui sistem pembelajaran abad dua puluh 

satu ? 

Bagaimana pendapat Anda terkait dengan sistem pembelajaran 

abad dua puluh satu ? 

Bagaimana pendapat Anda jika sistem pembelajaran abad dua 

puluh satu di terapkan pada jenjang pendidikan SMK ? 

7. 

Mengetahui pendapat guru mata pelajaran produktif kejuruan 

terkait sistem evaluasi yang tepat pada sistem pembelajaran abad 

dua puluh satu di SMK 

Bagaimana pendapat Anda selaku guru mata pelajaran 

produktif kejuruan terkait sistem evaluasi yang tepat pada 

sistem pembelajaran abad dua puluh satu di SMK ? 

8. 

Mengetahui pendapat guru mata pelajaran produktif kejuruan 

terkait metode penilaian yang tepat pada sistem pembelajaran 

abad dua puluh satu di SMK 

Bagaimana pendapat Anda selaku guru mata pelajaran 

produktif kejuruan terkait metode penilaian yang tepat pada 

sistem pembelajaran abad dua puluh satu di SMK ? 

9.  

Mengetahui pendapat guru mata pelajaran produktif kejuruan 

terkait teknik penilaian yang tepat pada sistem pembelajaran 

abad dua puluh satu di SMK 

Bagaimana pendapat Anda selaku guru mata pelajaran 

produktif kejuruan terkait teknik penilaian yang tepat pada 

sistem pembelajaran abad dua puluh satu di SMK ? 

10. 

Mengetahui pendapat guru mata pelajaran produktif kejuruan 

terkait prosedur penyusunan perangkat penilaian yang tepat pada 

sistem pembelajaran abad dua puluh satu di SMK 

Bagaimana pendapat Anda selaku guru mata pelajaran 

produktif kejuruan terkait prosedur penyusunan perangkat 



189 
 

penilaian yang tepat pada sistem pembelajaran abad dua puluh 

satu di SMK ?  

 

CATATAN : 

Hasil penelitian pendahuluan selain ditunjukkan dengan hasil pengisian kuisioner juga dilakukan pendokumentasian berupa : 

1. Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang diterapkan responden 

2. Perangkat Penilaian yang diterapkan responden 
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FORMAT INSTRUMEN PENILAIAN KARAKTERISTIK 4C 

SISTEM PEMBELAJARAN ABAD DUA PULUH SATU 

MATA PELAJARAN PRODUKTIF 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 

 

 

KARAKTERISTIK 

4C  
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

RANAH 

PENILAIAN 

BENTUK 

PENILAIAN 

1. Komunikasi 

(Communication) 

Komunikasi 

merupakan 

pengiriman dan 

penerimaan pesan 

atau berita dari dua 

orang atau lebih agar 

pesan yang 

dimaksud dapat 

dipahami. 

Pada karakter ini, peserta didik 

dituntut untuk memahami, 

mengelola, dan menciptakan 

komunikasi yang efektif serta 

efisien dalam berbagai bentuk 

dan isi secara lisan, tulisan, 

dan multimedia. Peserta didik 

diberikan kesempatan 

menggunakan kemampuannya 

untuk mengutarakan ide-

idenya, baik itu pada saat 

berdiskusi dengan teman 

temannya maupun ketika 

1. Peserta didik mampu memahami, mengelola, dan menciptakan 

komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara 

lisan, tulisan, dan multimedia (ICT Literacy). 

Kognitif Tes 

2. Peserta didik mampu memahami kegunaan komunikasi dalam 

kegiatan pembelajaran. 
Kognitif Tes 

3. Peserta didik mampu menerapkan prinsip-prinsip komunikasi 

dalam kegiatan pembelajaran. 
Kognitif Tes 

4. Peserta didik mampu menilai dan mengevaluasi kegiatan-

kegiatan komunikasi yang efektif pada waktu pembelajaran. 
Kognitif Tes 

5. Peserta didik mampu menganalisis manfaat kegiatan komunikasi 

pada kegiatan pembelajaran. 
Kognitif Tes 

6. Peserta didik mampu memiliki sikap untuk dapat mendengarkan 

dan menghargai pendapat orang lain, selain pengetahuan terkait 

konten dan konteks pembicaraan. 

Afektif Non Tes 

Lampiran 4 
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menyelesaikan masalah pada 

waktu kegiatan pembelajaran. 

7. Peserta didik mampu memiliki sikap percaya diri dalam 

berkomunikasi dan mengutarakan ide gagasan yang dimiliki 

dengan baik. 

Afektif Non Tes 

8. Peserta didik mampu memiliki sikap jujur dan tanggungjawab 

atas ide atau gagasan yang telah dikemukakan 
Afektif Non Tes 

9. Peserta didik mampu untuk mengutarakan ide-idenya, baik itu 

pada saat berdiskusi, di dalam dan di luar kelas, maupun 

tertuang pada tulisan pada kegiatan pembelajaran. 

Psikomotorik Non Tes 

10. Peserta didik mampu menggunakan bahasa lisan dan tulisan 

yang sesuai konten dan konteks pembicaraan dengan lawan 

bicara atau yang diajak berkomunikasi. 

Psikomotorik Non Tes 

11. Peserta didik mampu menggunakan alur pikir yang logis, 

terstruktur sesuai dengan kaidah yang berlaku. 
Psikomotorik Non Tes 

  12. Peserta didik mampu berkomunikasi tidak terbatas hanya 

pada satu bahasa, tetapi kemungkinan multi-bahasa. 
Psikomotorik Non Tes 
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KARAKTERISTIK 

4C  
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

RANAH 

PENILAIAN 

BENTUK 

PENILAIAN 

2. Kerjasama 

(Collaboration) 

Sebuah usaha yang 

dilakukan oleh 

beberapa orang atau 

kelompok untuk 

mencapai tujuan 

bersama. 

Pada karakter ini, peserta didik 

menunjukkan kemampuannya 

dalam kerjasama berkelompok 

dan kepemimpinan, 

beradaptasi dalam berbagai 

peran dan tanggungjawab, 

bekerja secara produktif 

dengan yang lain, 

menempatkan empati pada 

tempatnya, menghormati 

perspektif berbeda. 

1. Peserta didik mampu memahami makna kerjasama dalam 

penerapan kegiatan pembelajaran. 
Kognitif Tes 

2. Peserta didik mampu memahami kegunaan kerjasama kegiatan 

pembelajaran. 
Kognitif Tes 

3. Peserta didik mampu menerapkan prinsip-prinsip kerjasama 

dalam kegiatan pembelajaran. 
Kognitif Tes 

4. Peserta didik mampu menilai dan mengevaluasi kegiatan-

kegiatan kerjasama yang efektif pada waktu pembelajaran. 
Kognitif Tes 

5. Peserta didik mampu menganalisis manfaat kegiatan kerjasama 

pada kegiatan pembelajaran. 
Kognitif Tes 

6. Peserta didik mampu memiliki kemampuan dalam kerjasama 

atau mengkoordinir anggota kelompok. 
Afektif Non Tes 

7. Peserta didik mampu beradaptasi dalam berbagai peran dan 

tanggungjawab serta bekerja secara produktif dengan orang lain. 
Afektif Non Tes 

8. Peserta didik mampu memiliki rasa empati dan menghormati 

perspektif berbeda orang lain dalam bekerja secara berkelompok. 
Afektif Non Tes 

9. Peserta didik mampu berkompromi dengan anggota yang lain 

dalam kelompok demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Afektif Non Tes 



217 
 

  10. Peserta didik mampu melakukan prinsip-prinsip kerjasama 

dalam kegiatan berkelompok. 
Psikomotorik Non Tes 

  11. Peserta didik mampu mengaplikatifkan konsep kerjasama 

dalam kegiatan berkelompok. 
Psikomotorik Non Tes 

  12. Peserta didik mampu melakukan kerjasama antar kelompok 

dengan baik. 
Psikomotorik Non Tes 

  13. Peserta didik mampu menganalisis kemampuan kerjasama di 

dalam dirinya untuk menjadi pemimpin di dalam kelompoknya. 
Psikomotorik Non Tes 
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KARAKTERISTIK 

4C  
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

RANAH 

PENILAIAN 

BENTUK 

PENILAIAN 

3. Berpikir Kritis dan 

Pemecahan 

Masalah (Critical 

Thinking and 

Problem Solving) 

Sebuah kemampuan 

untuk menyusun, 

mengungkapkan, 

menganalisa, dan 

menyelesaikan 

masalah yang 

dihadapi. 

Pada karakter ini, peserta didik 

berusaha untuk memberikan 

penalaran yang masuk akal 

dalam memahami dan 

membuat pilihan yang rumit, 

memahami interkoneksi antara 

sistem. Peserta didik juga 

menggunakan kemampuan 

yang dimilikinya untuk 

berusaha menyelesaikan 

permasalahan yang 

dihadapinya dengan mandiri, 

peserta didik juga memiliki 

kemampuan untuk menyusun, 

mengungkapkan, menganalisa, 

dan menyelesaikan masalah. 

1. Peserta didik mampu memahami interkoneksi antara satu konsep 

dengan konsep yang lain dalam suatu mata pelajaran, dan 

keterkaitan antar konsep antara suatu mata pelajaran dengan 

mata pelajaran lainnya. 

Kognitif Tes 

2. Peserta didik mampu memahami alur fikir dari semua konsep 

mata pelajaran atau dalam sebuah judul materi/sub materi. 
Kognitif Tes 

3. Peserta didik mampu menganalogikan konsep-konsep di dalam 

mata pelajaran atau dalam sebuah judul materi/sub materi. 
Kognitif Tes 

4. Peserta didik mampu memahami suatu sebab dan akibat dari 

suatu permasalahan yang timbul secara kompleks. 
Kognitif Tes 

5. Peserta didik mampu memahami alur kerja dari solusi 

penyelesaian suatu permasalahan yang ada. 
Kognitif Tes 

6. Peserta didik mampu memiliki sikap kritis dalam melihat kondisi 

yang ada di sekitar. 
Afektif Non Tes 

7. Peserta didik mampu memiliki sikap peka/respek terhadap 

kondisi yang ada di sekitar. 
Afektif Non Tes 

8. Peserta didik mampu memiliki karakter mandiri dalam 

menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. 
Afektif Non Tes 

9. Peserta didik mampu memiliki karakter percaya diri dan optimis 

dalam menyikapi kondisi di sekitar. 
Afektif Non Tes 
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10. Peserta didik mampu menggunakan berbagai tipe 

pemikiran/penalaran atau alasan, baik induktif maupun deduktif 

dengan tepat dan sesuai situasi. 

Psikomotorik Non Tes 

11. Peserta didik mampu melakukan penilaian dan menentukan 

keputusan secara efektif dalam mengolah data dan menggunakan 

argumen. 

Psikomotorik Non Tes 

12. Peserta didik mampu menguji hasil dan membangun koneksi 

antara informasi dan argumen. 
Psikomotorik Non Tes 

13. Peserta didik mampu mengolah dan menginterpretasi 

informasi yang diperoleh melalui simpulan awal dan mengujinya 

lewat analisis terbaik. 

Psikomotorik Non Tes 

14. Peserta didik mampu membuat solusi dari berbagai 

bermasalahan, baik dengan cara yang umum maupun dengan 

caranya sendiri. 

Psikomotorik Non Tes 

15. Peserta didik mampu menggunakan kemampuan yang 

dimilikinya untuk berusaha menyelesaikan permasalahan. 
Psikomotorik Non Tes 

16. Peserta didik mampu menyusun dan mengungkapkan, 

menganalisa, dan menyelesaikan suatu masalah. 
Psikomotorik Non Tes 
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KARAKTERISTIK 

4C  
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

RANAH 

PENILAIAN 

BENTUK 

PENILAIAN 

4. Kreatifitas dan 

Inovasi (Creativity 

and Innovation) 

Sebuah kemampuan 

untuk 

mengembangkan, 

melaksanakan, dan 

menyampaikan 

gagasan-gagasan 

baru kepada yang 

lain 

Pada karakter ini, peserta didik 

memiliki kemampuan untuk 

mengembangkan, 

melaksanakan, dan 

menyampaikan gagasan-

gagasan baru kepada yang lain, 

bersikap terbuka dan responsif 

terhadap perspektif baru dan 

berbeda. 

1. Peserta didik mampu memahami makna karakter kreativitas dan 

inovasi dalam penerapan kegiatan pembelajaran. 
Kognitif Tes 

2. Peserta didik mampu memahami kegunaan karakter kretivitas 

dan inovasi kegiatan pembelajaran. 
Kognitif Tes 

3. Peserta didik mampu menerapkan prinsip-prinsip karakter 

kreativitas dan inovasi dalam kegiatan pembelajaran. 
Kognitif Tes 

4. Peserta didik mampu menilai dan mengevaluasi karakter 

kreativitas dan inovasi yang efektif pada waktu pembelajaran. 
Kognitif Tes 

5. Peserta didik mampu menganalisis manfaat karakter kreativitas 

dan inovasi pada kegiatan pembelajaran. 
Kognitif Tes 

6. Peserta didik mampu bersikap terbuka dan responsif terhadap 

perspektif baru dan berbeda. 
Afektif Non Tes 

7. Peserta didik mampu mempuyai sikap percaya diri dalam 

menyampaikan ide gagasan baru kepada orang lain. 
Afektif Non Tes 

8. Peserta didik mampu mempunyai sikap tanggungjawan atas ide 

gagasan baru yang disampaikan kepada orang lain. 
Afektif Non Tes 

9. Peserta didik mampu mengemukakan ide-ide kreatif secara 

konseptual dan praktikal. 
Psikomotorik Non Tes 
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10. Peserta didik mampu memiliki kemampuan dalam 

mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-

gagasan baru secara lisan atau tulisan. 

Psikomotorik Non Tes 

11. Peserta didik mampu menggunakan konsep-konsep atau 

pengetahuannya dalam situasi baru dan berbeda, baik dalam 

mata pelajaran terkait, antar mata pelajaran, maupun dalam 

persoalan kontekstual. 

Psikomotorik Non Tes 

12. Peserta didik mampu menggunakan kegagalan sebagai 

wahana pembelajaran. 
Psikomotorik Non Tes 

13. Peserta didik mampu memiliki kemampuan dalam 

menciptakan kebaharuan berdasarkan pengetahuan awal yang 

dimiliki. 

Psikomotorik Non Tes 

14. Peserta didik mampu beradaptasi dalam situasi baru dan 

memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan. 
Psikomotorik Non Tes 
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LEMBAR PENILAIAN 

PERFORMANCE TEST / TES UNJUK KERJA SISWA 

MATA PELAJARAN PRODUKTIF 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 

 

 

BIODATA RESPONDEN/PESERTA DIDIK 

Nama  : _____________________________________________________ 

Kelas   : _____________________________________________________ 

NIS   : _____________________________________________________ 

 

PETUNJUK : 

1. Isilah biodata responden/peserta didik terlebih dahulu dengan benar. 

2. Isilah lembar penilaian ini secara objektif berdasarkan dengan indikator ketercapaian 

kompetensi karakteristik 4C sistem pembelajaran abad dua puluh satu masing-masing. 

3. Centang salah satu dari empat jenis prosentase penilaian yang Anda anggap sesuai. 

4. Penilaian dilakukan secara berkala selama kegiatan pembelajaran pada kompetensi dasar 

mata pelajaran yang sudah ditentukan sebelumnya. 

5. SK = Sangat Kompeten, K = Kompeten, KK = Kurang Kompeten, TK = Tidak Kompeten 

 

NO 
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI KARAKTERISTIK 

4C SISTEM PEMBELAJARAN ABAD 21 

PROSENTASE 

PENILAIAN 

SK K KK TK 

Komunikasi (Communication) 

1. 
Memiliki sikap untuk dapat mendengarkan dan menghargai pendapat 

orang lain. 
    

2. 
Memiliki sikap percaya diri dalam berkomunikasi dan mengutarakan ide 

gagasan yang dimiliki. 
    

3. 
Memiliki sikap jujur dan tanggungjawab atas ide atau gagasan yang 

telah dikemukakan. 
    

4. 
Mampu untuk mengutarakan ide-ide atau gagasan yang dimiliki di 

depan umum. 
    

5. 
Mampu menggunakan bahasa lisan dan tulisan yang sesuai konten 

dengan lawan bicara atau yang diajak berkomunikasi. 
    

6. 
Mampu berkomunikasi menggunakan alur pikir yang logis dan 

terstruktur. 
    

Lampiran 5 
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7. 
Mampu berkomunikasi tidak terbatas hanya pada satu bahasa, tetapi 

dengan multi-bahasa. 
    

Kerjasama (Collaboration) 

1. 
Mampu memiliki kemampuan dalam kerjasama atau mengkoordinir 

anggota kelompok. 
    

2. 
Mampu beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggungjawab serta 

bekerja secara produktif dengan orang lain. 
    

3. 
Mampu memiliki rasa empati dan menghormati perspektif berbeda 

orang lain dalam bekerja secara berkelompok. 
    

4. 
Mampu berkompromi dengan anggota yang lain dalam kelompok demi 

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
    

5. 
Mampu melakukan prinsip-prinsip kerjasama dalam kegiatan 

berkelompok. 
    

6. 
Mampu mengaplikatifkan konsep kerjasama dalam kegiatan 

berkelompok. 
    

7. Mampu melakukan kerjasama antar kelompok     

8. 
Mampu menganalisis kemampuan kerjasama di dalam dirinya untuk 

menjadi pemimpin di dalam kelompoknya. 
    

Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah (Critical Thinking and Problem Solving) 

1. Mampu memiliki sikap kritis dalam melihat kondisi di sekitar.     

2. Mampu memiliki sikap peka/respek terhadap kondisi di sekitar.     

3. 
Mampu memiliki karakter mandiri dalam menyelesaikan sebuah 

permasalahan di sekitar 
    

4. 
Mampu memiliki karakter percaya diri dan optimis dalam menyikapi 

kondisi di sekitar. 
    

5. Mampu menggunakan berbagai tipe pemikiran/penalaran atau alasan     

6. 
Mampu melakukan penilaian dan menentukan keputusan secara efektif 

dalam mengolah data dan menggunakan argumen. 
    

7. 
Mampu menguji hasil dan membangun koneksi antara informasi dan 

argumen. 
    

8. 
Mampu mengolah dan menginterpretasi informasi yang diperoleh 

melalui simpulan awal dan mengujinya lewat analisis terbaik. 
    

9. 
Mampu membuat solusi dari berbagai bermasalahan baik dengan cara 

yang umum maupun dengan caranya sendiri. 
    

10. 
Mampu menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha 

menyelesaikan permasalahan. 
    

11. 
Mampu menyusun dan mengungkapkan, menganalisa, dan 

menyelesaikan suatu masalah. 
    

Kreatifitas dan Inovasi (Creativity and Innovation) 

1. 
Mampu bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan 

berbeda. 
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2. 
Mampu mempuyai sikap percaya diri dalam menyampaikan ide gagasan 

baru kepada orang lain. 
    

3. 
Mampu mempunyai sikap tanggungjawan atas ide gagasan baru yang 

disampaikan kepada orang lain. 
    

4. Mampu mengemukakan ide-ide kreatif secara konseptual dan praktikal.     

5. 
Mampu memiliki kemampuan dalam mengembangkan, melaksanakan, 

dan menyampaikan gagasan-gagasan baru secara lisan atau tulisan. 
    

6. 

Mampu menggunakan konsep-konsep atau pengetahuannya dalam 

situasi baru dan berbeda, baik dalam mata pelajaran terkait, antar mata 

pelajaran, maupun dalam persoalan kontekstual. 

    

7. Mampu menggunakan kegagalan sebagai wahana pembelajaran.     

8. 
Mampu memiliki kemampuan dalam menciptakan kebaharuan 

berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki. 
    

9. 
Mampu beradaptasi dalam situasi baru dan memberikan kontribusi 

positif terhadap lingkungan. 
    

 

 

         

Semarang, ___ April 2019 

        Evaluator 

 

 

 

        _____________________ 
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RUBIK PENILAIAN 

PERFORMANCE TEST / TES UNJUK KERJA SISWA 

MATA PELAJARAN PRODUKTIF 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 

 

 

NO 

INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

KARAKTERISTIK 4C SISTEM 

PEMBELAJARAN ABAD 21 

KETERANGAN RUBIK PENILAIAN 

SANGAT KOMPETEN KOMPETEN 
KURANG 

KOMPETEN 
TIDAK KOMPETEN 

Komunikasi (Communication) 

1. 

Memiliki sikap untuk dapat 

mendengarkan dan menghargai 

pendapat orang lain. 

Mendengarkan dan 

menanggapi pendapat 

orang lain 

Mendengarkan dan 

tidak menanggapi 

pendapat orang lain 

Tidak mendengarkan 

dan menanggapi 

pendapat orang lain 

Tidak Mendengarkan dan 

tidak menanggapi pendapat 

orang lain 

2. 

Memiliki sikap percaya diri dalam 

berkomunikasi dan mengutarakan 

ide gagasan yang dimiliki. 

Berkomunikasi dengan 

lantang dan intonasi yang 

jelas 

Berkomunikasi 

dengan lantang 

intonasi kurang jelas 

Berkomunikasi 

dengan intonasi yang 

terbata-bata 

Tidak berkomunikasi/diam 

saja 

3. 

Memiliki sikap jujur dan 

tanggungjawab atas ide atau 

gagasan yang telah dikemukakan. 

Memberikan dasar-dasar 

yang jelas dan runtut 

dalam berkomunikasi 

Memberikan dasar 

dengan jelas namun 

kurang runtut 

Memberikan dasar 

namun tidak runtut 

Tidak memberikan dasar 

sama sekali dalam 

berkomunikasi 

4. 

Mampu untuk mengutarakan ide-

ide atau gagasan yang dimiliki di 

depan umum. 

Mengutarakan ide-ide 

atau gagasan dengan 

jelas dan runtut 

Mengutarakan ide-

ide atau gagasan 

Mengutarakan ide-ide 

atau gagasan dengan 

Tidak mengutarakan sama 

sekali ide-ide atau gagasan 

Lampiran 6 
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dengan jelas kurang 

runtut 

jelas kurang tidak 

runtut 

5. 

Mampu menggunakan bahasa lisan 

dan tulisan yang sesuai konten 

dengan lawan bicara atau yang 

diajak berkomunikasi. 

Berkomunikasi dengan 

diikuti gerak 

tubuh/gestur dengan baik 

Berkomunikasi 

dengan baik namun 

gerak tubuh/gestur 

masih kurang 

Berkomunikasi tanpa 

diikuti dengan gerak 

tubuh/gestur 

Tidak berkomunikasi sama 

sekali 

6. 

Mampu berkomunikasi 

menggunakan alur pikir yang logis 

dan terstruktur. 

Berkomunikasi dengan 

alur pokok yang teratur 

Berkomunikasi 

dengan alur pokok 

yang kurang teratur 

Berkomunikasi 

dengan alur pokok 

yang tidak teratur 

Tidak berkomunikasi sama 

sekali 

7. 

Mampu berkomunikasi tidak 

terbatas hanya pada satu bahasa, 

tetapi dengan multi-bahasa. 

Berkomunikasi dengan 

mengggunakan bahasa 

Indonesia dan asing 

Berkomunikasi 

dengan 

menggunakan 

bahasa indonesia 

Berkomunikasi 

dengan campuran 

bahasa Indonesia dan 

bahasa lokal/daerah 

Berkomunikasi dengan 

campuran bahasa 

lokal/daerah 

Kerjasama (Collaboration) 

1. 

Mampu memiliki kemampuan 

dalam kerjasama atau 

mengkoordinir anggota kelompok. 

Bisa menjadi pemimpin 

kelompok dan 

mengkoordinir anggota 

kelompok  

Bisa menjadi 

pemimpin kelompok 

namun anggota 

kelompok kurang 

terkoordinir 

Menjadi pemimpin 

namun anggota 

kelompok tidak 

terkoordinir 

Tidak mampu menjadi 

pemimpin kelompok dan 

anggota kelompok tidak 

terkoordinir 
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2. 

Mampu beradaptasi dalam berbagai 

peran dan tanggungjawab serta 

bekerja secara produktif dengan 

orang lain. 

Bisa berbaur dan 

berkomunikasi dengan 

orang lain secara cepat 

Bisa berbaur dengan 

orang lain namun 

kurang menjaga 

komunikasi 

Bisa berbaur dengan 

orang lain namun 

tidak berkomunikasi 

sama sekali 

Tidak bisa berbaur dengan 

orang lain namun tidak 

berkomunikasi sama sekali 

3. 

Mampu memiliki rasa empati dan 

menghormati perspektif berbeda 

orang lain dalam bekerja secara 

berkelompok. 

Mendengarkan dan 

memberikan masukan 

terhadap pendapat orang 

lain 

Mendengarkan 

namun kurang 

memberikan 

masukan terhadap 

pendapat orang lain 

Mendegarkan saja 

pendapat orang lain 

Tidak mendengarkan 

pendapat orang lain 

4. 

Mampu berkompromi dengan 

anggota yang lain dalam kelompok 

demi tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Bisa berinteraksi antar 

anggota kelompok dan 

menghasilkan sebuah 

kesepakatan 

Bisa berinteraksi 

dengan anggota 

kelompok namun 

kurang 

menghasilkan 

kesepakatan 

Kurang bisa 

berinteraksi dengan 

anggota kelompok 

Tidak bisa berinteraksi antar 

anggota kelompok 

5. 

Mampu melakukan prinsip-prinsip 

kerjasama dalam kegiatan 

berkelompok. 

Bisa saling mendukung 

dan melengkapi 

kekurangan dan 

kelemahan anggota 

kelompok 

Saling mendukung 

namun kurang bisa 

melengkapi 

kekurangan dan 

kelemahan anggota 

kelompok 

Saling mendukung 

namun tidak bisa 

melengkapi 

kekurangan dan 

kelemahan anggota 

kelompok 

Tidak bisa saling 

mendukung antar anggota 

kelompok 
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6. 

Mampu mengaplikatifkan konsep 

kerjasama dalam kegiatan 

berkelompok. 

Menjalin kekompakan 

dan kebersamaan antar 

anggota kelompok 

Menjalin 

kebersamaan namun 

kurang kompak antar 

anggota kelompok 

Menjalin kebersamaan 

namun tidak kompak 

di dalam anggota 

kelompak 

Tidak menjalin 

kebersamaan dan anggota 

kelompak tidak kompak 

7. 
Mampu melakukan kerjasama antar 

kelompok 

Bisa membagi tugas 

antar anggota kelompok 

dengan sama rata sesuai 

dengan kemampuan 

anggota 

Bisa membagi tugas 

antar anggota 

kelompok dengan 

baik 

Kurang dapat 

membagi tugas antar 

anggota kelompok 

dengan baik 

Tidak dapat membagi tugas 

antar anggota kelompok 

dengan baik 

8. 

Mampu menganalisis kemampuan 

kerjasama di dalam dirinya untuk 

menjadi pemimpin di dalam 

kelompoknya. 

Bisa menjadi pemimpin 

kelompok dan 

mengkoordinir anggota 

kelompok  

Bisa menjadi 

pemimpin kelompok 

namun anggota 

kelompok kurang 

terkoordinir 

Menjadi pemimpin 

namun anggota 

kelompok tidak 

terkoordinir 

Tidak mampu menjadi 

pemimpin kelompok dan 

anggota kelompok tidak 

terkoordinir 

Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah (Critical Thinking and Problem Solving) 

1. 
Mampu memiliki sikap kritis dalam 

melihat kondisi di sekitar. 

Menanggapi dan 

merespon terkait kondisi 

di lingkungan sekitar 

Menanggapi dan 

kurang merespon 

terkait kondisi di 

lingkungan sekitar 

Menanggapi namun 

tidak merespon terkait 

kondisi di lingkungan 

sekitar 

Tidak menanggapi dan tidak 

merespon terkait kondisi di 

lingkungan sekitar 



229 

 

2. 
Mampu memiliki sikap peka/respek 

terhadap kondisi di sekitar. 

Mengetahui, 

memperhatian dan 

memahami kondisi 

disekitar dengan baik 

Mengetahui dan 

memahami kondisi 

disekitar 

Mengetahui kondisi di 

sekitar 

Tidak mengetahui, 

memperhatikan dan 

memahami kondisi di 

sekitar 

3. 

Mampu memiliki karakter mandiri 

dalam menyelesaikan sebuah 

permasalahan di sekitar 

Bisa memahami, 

menganalisis dan 

membuat solusi dari 

permasalahan yang 

dihadapi 

Bisa memahami dan 

membuat solusi dari 

permasalahan yang 

dihadapi 

Bisa memahami, dari 

permasalahan yang 

dihadapi namun 

kurang bisa membuat 

solusinya 

Tidak bisa memahami, 

menganalisis dan membuat 

solusi dari permasalahan 

yang dihadapi 

4. 

Mampu memiliki karakter percaya 

diri dan optimis dalam menyikapi 

kondisi di sekitar. 

Tampil dengan tegas dan 

berbicara dengan bahasa 

yang tertata serta logis di 

hadapan orang umum 

Tampil dengan tegas 

dan berbicara 

dengan logis di 

hadapan orang 

umum 

Tampil dengan tegas 

akan tetapi belum bisa 

berbicara di depan 

umum dengan baik 

Tidak dapat tampil dengan 

tegas, tidak bisa berbicara 

dengan bahasa yang tertata 

serta logis di hadapan orang 

umum 

5. 
Mampu menggunakan berbagai tipe 

pemikiran/penalaran atau alasan 

Bisa dengan sangat cepat 

memahami, menganalisis 

dan menyimpulkan suatu 

permasalahan yang 

dihadapi 

Bisa dengan cepat 

memahami, 

menganalisis dan 

menyimpulkan suatu 

permasalahan yang 

dihadapi 

Bisa memahami, 

menganalisis namun 

kurang tepat dalam 

menyimpulkan suatu 

permasalahan yang 

dihadapi 

Tidak bisa memahami, 

menganalisis dan 

menyimpulkan suatu 

permasalahan yang dihadapi 
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6. 

Mampu melakukan penilaian dan 

menentukan keputusan secara 

efektif dalam mengolah data dan 

menggunakan argumen. 

Bisa dengan sangat cepat 

memahami, menganalisis 

dan menyimpulkan 

ketika dihadapkan 

dengan data-data atau 

informasi 

Bisa dengan cepat 

memahami, 

menganalisis dan 

menyimpulkan 

ketika dihadapkan 

dengan data-data 

atau informasi 

Bisa memahami, 

menganalisis namun 

kurang bisa 

menyimpulkan ketika 

dihadapkan dengan 

data-data atau 

informasi 

Tidak bisa memahami, 

menganalisis dan 

menyimpulkan ketika 

dihadapkan dengan data-

data atau informasi 

7. 

Mampu menguji hasil dan 

membangun koneksi antara 

informasi dan argumen. 

Bisa menilai argument 

orang lain dan 

memberikan tanggapan 

serta respon dengan cepat 

Bisa menilai 

argument orang lain 

dan memberikan 

tanggapan serta 

respon 

Bisa menilai argument 

orang lain namun 

tidak memberikan 

tanggapan serta 

respon dengan baik 

Tidak bisa menilai argument 

orang lain dan memberikan 

tanggapan serta respon 

8. 

Mampu mengolah dan 

menginterpretasi informasi yang 

diperoleh melalui simpulan awal 

dan mengujinya lewat analisis 

terbaik. 

Bisa mengolah informasi 

yang didapat serta 

menganalisis dan 

memberikan kesimpulan 

dengan baik 

Bisa mengolah 

informasi yang 

didapat serta 

menganalisis dan 

memberikan 

kesimpulan 

Bisa mengolah 

informasi yang 

didapat serta 

menganalisis namun 

tidak bisa membuat 

kesimpulan dengan 

baik 

Tidak bisa mengolah 

informasi yang didapat serta 

menganalisis dan 

memberikan kesimpulan 

9. 
Mampu membuat solusi dari 

berbagai bermasalahan baik dengan 

Mampu memecahkan 

masalah dengan 

Mampu 

memecahkan 

Mampu memecahkan 

masalah dengan 

Tidak bisa memecahkan 

masalah dengan 
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cara yang umum maupun dengan 

caranya sendiri. 

memberikan simpulan 

serta masukan atau saran 

solusi dari permasalahan 

yang dihadapi dengan 

baik 

masalah dengan 

memberikan 

simpulan serta 

masukan atau saran 

solusi dari 

permasalahan yang 

dihadapi 

memberikan simpulan 

namun belum bisa 

membuat solusi dari 

permasalahan yang 

dihadapi 

memberikan simpulan serta 

masukan atau saran solusi 

dari permasalahan yang 

dihadapi 

10. 

Mampu menggunakan kemampuan 

yang dimilikinya untuk berusaha 

menyelesaikan permasalahan. 

Mampu memanajemen 

potensi pada diri sendiri 

untuk memecahkan atau 

mencari solusi dari 

permasalahan yang 

dihadapi dengan baik 

Mampu 

memanajemen 

potensi pada diri 

sendiri untuk 

memecahkan atau 

mencari solusi dari 

permasalahan yang 

dihadapi 

Mampu 

memanajemen potensi 

pada diri sendiri untuk 

memecahkan atau 

mencari solusi dari 

permasalahan yang 

dihadapi namun tidak 

terstruktur dengan 

baik 

Tidak mampu 

memanajemen potensi pada 

diri sendiri untuk 

memecahkan atau mencari 

solusi dari permasalahan 

yang dihadapi 

11. 

Mampu menyusun dan 

mengungkapkan, menganalisa, dan 

menyelesaikan suatu masalah. 

Mampu memahami, 

menganalisis, 

memaparkan hasil 

analisis yang sudah 

dihasilkan dengan baik 

Mampu memahami, 

menganalisis, 

memaparkan hasil 

analisis yang sudah 

dihasilkan 

Mampu memahami, 

menganalisis namun 

tidak bisa 

menyampaikan hasil 

Tidak mampu memahami, 

menganalisis, memaparkan 

hasil analisis yang sudah 

dihasilkan 
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analisis secara 

terstruktur 

Kreatifitas dan Inovasi (Creativity and Innovation) 

1. 

Mampu bersikap terbuka dan 

responsif terhadap perspektif baru 

dan berbeda. 

Bisa memahami 

pendapat orang lain yang 

berbeda dan memberikan 

respon balik yang positif 

dengan cepat 

Bisa memahami 

pendapat orang lain 

yang berbeda dan 

memberikan respon 

balik yang positif 

Bisa memahami 

pendapat orang lain 

yang berbeda namun 

belum bisa 

memberikan respon 

balik yang positif 

Tidak bisa memahami 

pendapat orang lain yang 

berbeda dan memberikan 

respon balik yang positif 

2. 

Mampu mempuyai sikap percaya 

diri dalam menyampaikan ide 

gagasan baru kepada orang lain. 

Tampil dengan tegas dan 

berbicara dengan bahasa 

yang tertata serta logis di 

hadapan orang umum 

Tampil dengan tegas 

dan berbicara 

dengan logis di 

hadapan orang 

umum 

Tampil dengan tegas 

akan tetapi belum bisa 

berbicara di depan 

umum dengan baik 

Tidak dapat tampil dengan 

tegas, tidak bisa berbicara 

dengan bahasa yang tertata 

serta logis di hadapan orang 

umum 

3. 

Mampu mempunyai sikap 

tanggungjawan atas ide gagasan 

baru yang disampaikan kepada 

orang lain. 

Memberikan dasar-dasar 

yang jelas dan runtut 

dalam berkomunikasi 

Memberikan dasar 

dengan jelas namun 

kurang runtut 

Memberikan dasar 

namun tidak runtut 

Tidak memberikan dasar 

sama sekali dalam 

berkomunikasi 

4. 

Mampu mengemukakan ide-ide 

kreatif secara konseptual dan 

praktikal. 

Mampu memahami, 

menganalisis, 

memaparkan hasil ide-

Mampu memahami, 

menganalisis, 

memaparkan hasil 

Mampu memahami, 

menganalisis hasil 

ide-ide gagasan kreatif 

Tidak bisa memahami, 

menganalisis, memaparkan 
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ide gagasan kreatif secara 

logis dan runtut dengan 

cepat 

ide-ide gagasan 

kreatif secara logis 

dan runtut 

secara logis namun 

kurang bisa 

memaparkan dengan 

runtut 

hasil ide-ide gagasan kreatif 

secara logis dan runtut 

5. 

Mampu memiliki kemampuan 

dalam mengembangkan, 

melaksanakan, dan menyampaikan 

gagasan-gagasan baru secara lisan 

atau tulisan. 

Bisa mengembangkan, 

melaksanakan, dan 

menyampaikan gagasan-

gagasan baru secara lisan 

dan tulisan dengan cepat 

Bisa 

mengembangkan, 

melaksanakan, dan 

menyampaikan 

gagasan-gagasan 

baru secara lisan dan 

tulisan 

Bisa mengembangkan, 

melaksanakan, dan 

menyampaikan 

gagasan-gagasan baru 

secara lisan saja atau 

tulisan saja. 

Tidak bisa 

mengembangkan, 

melaksanakan, dan 

menyampaikan gagasan-

gagasan baru secara lisan 

dan tulisan 

6. 

Mampu menggunakan konsep-

konsep atau pengetahuannya dalam 

situasi baru dan berbeda, baik 

dalam mata pelajaran terkait, antar 

mata pelajaran, maupun dalam 

persoalan kontekstual. 

Bisa 

menginterprestasikan 

konsep atau pengetahuan 

di luar dengan mata 

pelajaran yang didaptkan 

untuk mengatasi 

persoalan kontekstual 

dengan cepat 

Bisa 

menginterprestasika

n konsep atau 

pengetahuan di luar 

dengan mata 

pelajaran yang 

didaptkan untuk 

mengatasi persoalan 

kontekstual 

Kurag bisa 

menginterprestasikan 

konsep atau 

pengetahuan di luar 

dengan mata pelajaran 

yang didaptkan untuk 

mengatasi persoalan 

kontekstual 

Tidak bisa 

menginterprestasikan 

konsep atau pengetahuan di 

luar dengan mata pelajaran 

yang didaptkan untuk 

mengatasi persoalan 

kontekstual 
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7. 
Mampu menggunakan kegagalan 

sebagai wahana pembelajaran. 

Bisa belajar menilai dan 

menganalisis kegagalan 

yang dilakukan sebagai 

pembelajaran diri dan 

tidak mengulangi 

kesalahan yang 

dilakukan 

Bisa belajar dari 

kegagalan yang 

dilakukan sebagai 

pembelajaran diri 

dan tidak 

mengulangi 

kesalahan yang 

dilakukan 

Bisa memahami 

kegagalan yang 

dilakukan sebagai 

pembelajaran diri dan 

masih mengulangi 

kesalahan yang 

dilakukan 

Tidak bisa memahami 

kegagalan yang dilakukan 

sebagai pembelajaran diri 

dan masih mengulangi 

kesalahan yang dilakukan 

8. 

Mampu memiliki kemampuan 

dalam menciptakan kebaharuan 

berdasarkan pengetahuan awal 

yang dimiliki. 

Bisa menciptakan ide-ide 

atau gagasan baru 

berdasarkan pengetahuan 

yang didapatkan dengan 

cepat 

Bisa menciptakan 

ide-ide atau gagasan 

baru berdasarkan 

pengetahuan yang 

didapatkan 

Kurang bisa 

memciptakan ide-ide 

atau gagasan baru 

berdasarkan 

pengetahuan yang 

didapatkan 

Tidak bisa memciptakan 

ide-ide atau gagasan baru 

berdasarkan pengetahuan 

yang didapatkan 

9. 

Mampu beradaptasi dalam situasi 

baru dan memberikan kontribusi 

positif terhadap lingkungan. 

Bisa berbaur dan 

berkomunikasi dengan 

orang lain secara cepat 

Bisa berbaur dengan 

orang lain namun 

kurang menjaga 

komunikasi 

Bisa berbaur dengan 

orang lain namun 

tidak berkomunikasi 

sama sekali 

Tidak bisa berbaur dengan 

orang lain namun tidak 

berkomunikasi sama sekali 
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PENILAIAN KOGNITIF SISWA 

BERBASIS HOTS (HIGHER ORDER THINKING SKILL) 

MATA PELAJARAN PRODUKTIF DASAR DESAIN GRAFIS 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 

  

 

PETUNJUK UMUM : 

1. Tulislah lebih dahulu identitas Anda pada lembar jawaban yang disediakan sesuai 

petunjuk yang diberikan menggunakan pena/ballpoint. 

2. Untuk menjawab Soal Pilihan Ganda, gunakan pena/ballpoint untuk menyilang pada 

huruf A, B, C, D atau E pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

3. Selama tes tidak diperkenankan bertanya atau minta penjelasan mengenai jawaban 

soal yang diujikan kepada siapapun. 

4. Dilarang menggunakan kalkulator, HP, Kamus dan alat bantu lain dalam menjawab 

soal tes. 

5. Periksa dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum anda menjawabnya 

6. Laporkan kepada penguji bila terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau jumlah 

soal kurang 

7. Jumlah soal sebanyak 32 butir pilihan ganda. 

8. Dahulukan mengerjakan soal-soal yang Anda anggap mudah. 

9. Periksa pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada penguji dan keluar ruangan. 

 

PETUNJUK KHUSUS : 

Soal Pilihan Ganda 

1. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada 

salah satu pilihan jawaban A,B,C,D,E pada lembar jawab yang disediakan! 

2. Apabila ada jawaban yang Anda anggap salah, dan Anda ingin memperbaikinya tidak 

diperbolehkan menggunakan correction pen (tipe-x) atau penghapus, melainkan 

dengan cara seperti di bawah ini 

 

Semula  : A B C D E 

Dibetulkan : A B C D E 

 

 

Lampiran 8 



248 

 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat ! 

 

1. Suatu hari Anda sedang dihadapkan untuk mengerjakan soal mata pelajaran matematika, 

dalam soal tersebut terdapat sebuah gambar dua dimensi berbentuk belah ketupat. Jika 

gambar tersebut dihasilkan dari software aplikasi desain grafis, maka gambar tersebut 

merupakan jenis gambar.... 

A. Bitmap  

B. Vektor 

C. Raster 

D. Grafis 

E. Ilustrator 
 

2. Seorang fotografer sedang melakukan sebuah kegiatan pemotretan dengan menggunakan 

sebuah alat digital yang bernama kamera. Kamera tersebut mampu menghasilkan sebuah 

gambar dengan resolusi yang cukup tinggi sehingga gambar nambah bagus. Hasil 

gambar pemotretan yang dilakukan fotografer tersebut merupakan jenis gambar…. 

A. Raster                               

B. Grafis 

C. Ilustrator 

D. Vektor 

E. Image 
 

3. Pada saat ini Anda sedang melaksanakan kegiatan praktikum mata pelajaran dasar 

desain grafis di laboratorium komputer. Guru Anda meminta untuk membuat desain 

gambar grafis dalam bentuk dua dimensi berbasiskan persamaan perhitungan matematis 

yang menggabungkan titik dan garis untuk menjadi sebuah objek. Software aplikasi yang 

tepat digunakan untuk mengerjakan tugas tersebut yaitu…. 

A. Adobe Photoshop  

B. Corel Photo Paint 

C. Microsoft Photo Editor 

D. CorelDraw 

E. Macromedia Fireworks 
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4. Sebuat tempat studio foto mempunyai karyawan. Salah satu karyawan di studio foto 

tersebut diminta untuk mengolah atau mengedit sebuah hasil gambar yang dihasilkan 

seorang fotografer yang merupakan salah satu karyawan dari studio foto juga. Agar hasil 

olahan atau editan maksimal dalam menyelesaikan tugas dari karyawan studio foto 

tersebut maka software aplikasi yang tepat digunakan yaitu.... 

A. Adobe Ilustrator  

B. Macromedia Free Hand 

C. Micrografx Designer 

D. CorelDraw 

E. Adobe Photoshop 
 

5. Perhatikan ciri-ciri gambar grafis berikut : 

• Gambar tetap jelas ketika di perbesar atau diperkecil 

• Ukuran File yang dihasilkan kecil 

• Tersusun oleh garis dan kurva 

• Kualitas grafis tidak bergantung dari banyaknya pixel   

Berdasarkan ciri-ciri gambar grafis tersebut, maka dapat digolongkan kedalam jenis 

gambar grafis….                          

A. Bitmap  

B. Raster 

C. Vektor 

D. Grafis 

E. Ilustrator 
 

6. Kerapatan titik-titik pada gambar grafis dinamakan resolusi. Resolusi menunjukkan 

seberapa tajam gambar ditampilkan dan direpresentasikan dengan jumlah baris dan 

kolom. Resolusi juga diartikan sebagai banyaknya warna atau titik warna dalam satuan 

ukuran tertentu. Jenis gambar grafis yang dipengaruhi oleh sebuah resolusi yaitu…. 

A. Bitmap                               

B. Grafis 

C. Ilustrator 

D. Vektor 

E. Image 
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7. Beberapa siswa Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) kelas 10 diminta gurunya mencari 

gambar jenis-jenis komputer di Internet. Ketika sudah mendapatkan gambar-gambar 

tersebut ketika di klik kanan pada gambar, kemudian pilih menu properties didapatkan 

jenis type file yaitu ada yang berbentu JPG, PCX, JPEG, dan BMP. Berdasarkan jenis-

jenis type file tersebut termasuk dalam jenis gambar grafis.... 

A. Image                               

B. Grafis 

C. Ilustrator 

D. Vektor 

E. Raster 
 

8. Perhatikan ciri-ciri gambar grafis berikut : 

• Gambar kurang jelas ketika di perbesar 

• Ukuran File yang dihasilkan besar 

• Tersusun atas titik-titik/dot 

• Kualitas grafis bergantung dari banyaknya pixel 

Berdasarkan ciri-ciri gambar grafis di atas, maka gambar grafis tersebut dapat dibuat 

dengan menggunakan software aplikasi…. 

A. Adobe Ilustrator  

B. Adobe Photoshop 

C. Micrografx Designer 

D. CorelDraw 

E. Macromedia Free Hand 

 

 

 

 

 

 

 
 

9. Perhatikan gambar grafis berikut ini, untuk menjawab nomor sembilan dan sepuluh : 
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Berdasarkan gambar tersebut, gambar yang berada di posisi sebelah kiri termasuk dalam 

jenis gambar grafis… 

A. Image                           

B. Grafis                           

C. Ilustrator 

D. Bitmap                           

E. Vektor 
 

10. Berdasarkan pada gambar nomor soal sembilan tersebut. Gambar pada posisi sebelah 

kanan dapat dibuat menggunakan mesin komputer dengan bantuan software aplikasi.... 

A. Corel Connect 

B. Corel Photo Paint 

C. CorelDraw 

D. Microsoft Photo Editor 

E. Macromedia Fireworks 
 

11. Perhatikan gambar berikut ini : 

 

Jika Anda amati gambar tersebut, untuk mencapi bentuk gambar pada nomor tiga, maka 

menu yang digunakan pada program aplikasi coreldraw yaitu.... 

A. Weld 

B. Trim 

C. Intersect 

D. Simplify 

E. Combine 

12. Garis merupakan gabungan dari beberapa titik-titik yang memiliki jumlah kerapatan 

tertentu. Garis memiliki jenis-jenisnya antara lain garis lurus, zik-zak, lengkung, spiral, 

vertical dan horizontal. Jika anda diminta membuat garis spiral menggunakan program 

aplikasi coreldraw maka tool yang Anda gunakan adalah.... 

A. Basic Shapes Tool 

B. Freehand Tool 
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C. Shape Tool 

D. Ellipse Tool 

E. Text Tool 
 

13. Perhatikan gambar berikut ini : 

 

Jika Anda amati gambar tersebut, untuk mencapi bentuk gambar pada nomor tiga, maka 

menu yang digunakan pada program aplikasi coreldraw yaitu.... 

A. Weld 

B. Intersect 

C. Trim 

D. Simplify 

E. Combine 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14. Perhatikan gambar berikut ini : 

 

Jika Anda amati pada gambar tersebut, untuk merubah bentuk gambar dua dimensi pada 

gambar satu menjadi gambar tiga dimensi pada gambar dua, maka tool yang digunakan 

pada program aplikasi coreldraw yaitu.... 

A. Blend Tool 

B. Contour Tool 

C. Envelope Tool 
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D. Drop Shadow Tool 

E. Extrude Tool 
 

15. Suatu hari kamu dihadapkan suatu permasalahan dimana temanmu meminta tolong 

untuk membuka file hasil mendesain sebelumnya dengan menggunakan program 

aplikasi coreldraw. Temanmu bingung, langkah yang tepat untuk membantu temanmu 

yaitu…. 

A. Klik file > Pilih New > Open File > Klik Open 

B. Klik file > Pilih New > Cari File > Klik OK 

C. Klik file > Pilih New > Cari File > Klik Open 

D. Klik file > Pilih Open > Cari File > Klik OK 

E. Klik file > Pilih Open > Cari File > Klik Open 

 

 

 

 

 

 

 
 

16. Perhatikan gambar berikut ini : 

 

Jika Anda amati pada gambar tersebut, ada teknik penggabungan bentuk antara bentuk 

bangun pada gambar satu dan bentuk bangun pada gambar dua sehingga menghasilkan 

bentuk bangun pada gambar tiga, maka tool yang digunakan pada program aplikasi 

coreldraw untuk menggabungkan dua bentuk bangun yang berbeda yaitu.... 

A. Blend Tool 

B. Contour Tool 

C. Envelope Tool 

D. Extrude Tool 
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E. Drop Shadow Tool 
 

17. Perhatikan gambar berikut ini : 

 

Jika Anda amati pada gambar tersebut, terdapat perbedaan antara gambar pada nomor 

satu dan dua. Pada gambar nomor dua terdapat beberapa garis-garis bentuk yang sama 

namun warna yang berbeda. Tool pada program aplikasi coreldraw apakah yang dapat 

digunakan agar bisa membuat gambar pada nomor dua tersebut… 

A. Blend Tool 

B. Contour Tool 

C. Envelope Tool 

D. Extrude Tool 

E. Drop Shadow Tool 

 

 

 
 

18. Suatu perusahaan ingin membuat desain brand sebuah produk yang dihasilkan. Produk 

tersebut akan dipasarkan secara luas pada masyarakat umum. Pihak perusahaan 

menginginkan di dalam desain brand tersebut terdapat beberapa kata. Jika Anda diminta 

mendesainkan brand produk dari perusahaan tersebut supaya bisa menambahkan 

beberapa kata/huruf , tool apakah yang bisa digunakan pada program aplikasi 

coreldraw.... 

A. Freehand Tool 

B. Basic Shapes Tool 

C. Shape Tool 

D. Ellipse Tool 

E. Text Tool 
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19. Pada kali ini kamu sedang melihat teman mu di kelas bingung untuk memotong sebuah 

gambar yang berhasil di import ke dalam program aplikasi coreldraw. Gambar tersebut 

sudah berulang kali dicoba untuk dipotong temanmu namun tidak berhasil. Tool apakah 

yang dapat memotong gambar pada program aplikasi coreldraw.... 

A. Smart Fill Tool 

B. Crop Tool 

C. Text Tool 

D. Shape Tool 

E. Interactive Fiil Tool 
 

20. Hari ini Anda sedang melakukan finalisasi desain produk sebuah logo. Guru mata 

pelajaran dasar desain grafis meminta Anda untuk merubah format desain produk logo 

Anda sehingga dapat dibuka secara langsung tanpa melalui program aplikasi coreldraw. 

Langkah tepat yang Anda lakukan yaitu…. 

A. Klik file > Pilih import > Beri nama file dan pilih type file > Klik import                          

B. Klik file > Pilih import > Beri nama file dan pilih type file > Klik OK 

C. Klik file > Pilih export > Beri nama file dan pilih type file > Klik export 

D. Klik file > Pilih export > Beri nama file dan pilih type file > Klik OK 

E. Klik file > Pilih export > Beri nama file dan pilih type file > klik import 
 

21. Pada waktu ujian kompetensi keahlian mata pelajaran dasar desain grafis di dalam soal 

Anda diminta membuat beberapa desain pada lembar kerja file yang berbeda. Pada 

waktu itu anda sudah menyelesaikan desain yang pertama kemudian ingin membuat 

desain yang kedua. Langkah yang tepat untuk membuat lembar kerja file baru pada 

program aplikasi coreldraw yaitu.... 

A. Klik file > Pilih new > Klik open > Setting sesuai dengan kebutuhan > Klik OK 

B. Klik file > Pilih new > Klik open > Setting sesuai dengan kebutuhan > Klik new 

C. Klik file > Pilih new > Setting sesuai dengan kebutuhan > Klik OK 

D. Klik file > Pilih new > Setting sesuai dengan kebutuhan > Klik new 

E. Klik file > Pilih new > Setting sesuai dengan kebutuhan > Klik new > Klik OK 
 

22. Perhatikan gambar berikut ini : 
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Jika Anda amati pada gambar tersebut, terdapat perbedaan antara gambar nomor satu 

dan gambar nomor dua. Pada gambar nomor dua objek memiliki efek bayangan hitam 

sedangkan pada gambar nomor satu objek tidak memiliki efek banyang. Teknik 

pemberian efek bayangan dapat dilakukan dengan menggunakan program aplikasi 

coreldraw menggunakan tool…. 

A. Blend Tool 

B. Contour Tool 

C. Envelope Tool 

D. Extrude Tool 

E. Drop Shadow Tool 

 

 

 

 

 

 
 

23. Garis merupakan gabungan dari beberapa titik-titik yang memiliki jumlah kerapatan 

tertentu. Salah satu jenis garis yaitu garis lengkung. Garis lengkung dapat dibuat dengan 

membuat garis lurus kemudian dilengkungkan. Apakah tool yang tepat digunakan untuk 

melengkungkan garis lurus pada program aplikasi coreldraw…. 

A. Freehand Tool                          

B. Basic Shapes Tool                    

C. Shape Tool 

D. Ellipse Tool 

E. Text Tool 
 

24. Pada kesempatan kali ini, Anda diminta untuk menduplikasi atau menggandakan 

beberapa objek hasil desain anda pada program aplikasi coreldraw. Langkah yang efisien 

dalam menduplikasi atau menggandakan beberapa objek selain menggunakan perintah 

klik copy lalu klik paste yaitu…. 

A. Select objek menggunakan Pick Tool > Ctrl + V > Ctrl + C 

B. Klik objek menggunakan Shape Tool > Ctrl + C > Ctrl + V 

C. Klik objek menggunakan Shape Tool > Ctrl + V > Ctrl + C 

D. Klik objek menggunakan Freehand Tool > Ctrl + C > Ctrl + V 
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E. Select objek menggunakan Pick Tool > Ctrl + C > Ctrl + V 
 

25. Membuat desain suatu objek perlu diperhatikan kerapian dan kedetailan dari bentuk 

objek itu sendiri. Pada waktu itu objek yang Anda buat kurang begitu besar sehingga 

perlu diperbesar untuk melihat kerapian dan kedetailan dari bentuk objek apakah sudah 

sesuai dengan rancangan desain atau belum. Tool apakah yang dapat Anda gunakan 

pada program aplikasi coreldraw untuk memperbesar objek…. 

A. Freehand Tool 

B. Shape Tool 

C. Ellipse Tool 

D. Text Tool 

E. Zoom Tool 
 

26. Warna merupakan salah satu unsur dalam desain grafis. Warna memiliki pengaruh yang 

signifikan dalam mendesain sebuah gambar grafis. Salah dalam pemilihan warna dapat 

mengakibatkan hasil desain tidak menjadi maksimal, bahkan pesan dan kesan pada 

gambar tidak bisa tersampaikan. Di dalam program aplikasi desain grafis coreldraw 

pemilihan warna dapat dilihat pada tool…. 

A. Freehand Tool 

B. Text Tool 

C. Shape Tool 

D. Interactive Fill Tool 

E. Smart Fill Tool 

 

27. Ketika hasil desain sudah selesai maka langkah selanjutnya biasanya mencetaknya untuk 

melihat apakah hasil desain sudah sesuai dengan yang direncanakan atau belum. Hasil 

desain biasanya dapat dicetak menggunakan mesin printer. Sebelum dicetak tentunya 

Anda harus memastikan apakah hasil desain sudah sesuai dengan ukuran layout yang 

sebelumnya di tentukan. Untuk melihat ukuran sudah sesuai atau belum pada layout 

menggunakan program aplikasi coreldraw. Urutan langkah yang tepat yaitu…. 

A. Klik file > pilih print image 

B. Klik file > Pilih print objek 

C. Klik file > Pilih print preview 

D. Klik file > Pilih print 
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E. Klik file > Pilih print merger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Anda pasti sudah mengenal istilah barcode. Barcode digunakan sebagai identitas sebuah 

produk-produk baik produk makanan maupun barang yang lain. Barcode produk 

digunakan sebagai identitas makanan di dalam mesin komputer ketika kalian berada di 

swalayan-swalayan. Kasir dengan mudah menggunakan mesin scan untuk mencari harga 

produk melalui barcode. Pada program aplikasi coreldraw Anda bisa membuat barcode 

dengan ketentuan yang diinginkan. Pada menu bar apakah barcode bisa Anda 

temukan…. 

A. View 

B. Window 

C. Effects 

D. Object 

E. Layout 

 

29. Ukuran layout desain sangat penting untuk diperhatian. Karena ukuran layout akan 

mempengaruhi besar kecilnya objek yang akan kita desain untuk di cetak. Jenis-jenis 

ukuran layout pada program aplikasi coreldraw antara lain ada custom, F4, A3, A4, 

legal, letter, dst. Pada menu bar apakah di dalam program aplikasi coreldraw kita bisa 

memilih jenis-jenis ukuran layout yang sesuai dengan kebutuhan Anda…. 

A. Page Size 

B. Page dimensions 

C. All page 

D. Current page 

E. Number page 
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30. Dalam pelajaran matematika Anda mungkin sering menjumpai bangun datar yaitu 

persegi maupun persegi panjang. Kedua bangun tersebut memiliki panjang dan lebar. 

Jika pada mata pelajaran dasar desain grafis kedua bangun tersebut termasuk dalam 

gambar dua dimensi. Pada program aplikasi coreldraw, apakah nama tool yang 

digunakan untuk membuat kedua bangun tersebut…. 

A. Freehand Tool 

B. Rectangel Tool 

C. Shape Tool 

D. Ellipse Tool 

E. Text Tool 

 

31. Lingkaran merupakan salah satu bangun yang tidak memiliki ukuran panjang dan lebar. 

Dalam pelajaran matematika Anda mengetahui istilah ukuran jari-jari dan diameter. 

Ukuran tersebut hanya dimiliki bangun lingkaran saja. Pada mata pelajaran dasar desain 

grafis lingkaran termasuk dalam gambar dua dimensi. Pada program aplikasi coreldraw, 

apakah nama tool yang digunakan untuk membuat bangun lingkaran…. 

A. Freehand Tool 

B. Rectangel Tool 

C. Shape Tool 

D. Text Tool 

E. Ellipse Tool 

 

32. Pada program aplikasi coreldraw sudah menyediakan berbagai template desain sesuai 

dengan kategori atau jenisnya masing-masing. Templet tersebut berada pada sub menu 

bar New From Template. Anda dapat memanfaat berbagai template sederhana untuk 
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memulai mendesain. Sub menu bar New From Template berada pada menu bar…. 

A. Object 

B. Layout 

C. File 

D. View 

E. Edit 

 

*** Selamat Mengerjakan *** 
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KISI-KISI PENILAIAN KOGNITIF SISWA 

BERBASIS HOTS (HIGHER ORDER THINKING SKILL) 

MATA PELAJARAN PRODUKTIF DASAR DESAIN GRAFIS 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 

 

 

No. 

Soal 
Lingkup Materi Kompetensi Dasar Indikator Ketercapaian 

Aspek 

Kognitif 

Tingkat 

Kesukaran 

1. 
Gambar grafis bitmap 

(raster) dan vektor 

Mendiskusikan dan menempatkan 

berbagai format gambar grafis 

Siswa dapat menganalisis jenis gambar grafis 

dari program aplikasi desain grafis yang 

digunakan (Menganalisis) 

C4 

Analisis 
Mudah 

2. 
Gambar grafis bitmap 

(raster) dan vektor 

Mendiskusikan dan menempatkan 

berbagai format gambar grafis 

Siswa dapat menganalisis jenis gambar grafis 

dari perangkat digital yang digunakan untuk 

mengambil gambar (Menganalisis) 

C4 

Analisis 
Mudah 

3. 

Software aplikasi 

pengolah gambar grafis 

bitmap (raster) dan 

vektor 

Mendiskusikan dan menempatkan 

berbagai software aplikasi pengolah 

gambar grafis bitmap (raster) dan 

vektor 

Siswa dapat menyimpulkan berbagai software 

aplikasi pengolah gambar grafis bitmap (raster) 

dan vektor yang digunakan (Menyimpulkan) 

C5 

Evaluasi 
Mudah 

4. 

Software aplikasi 

pengolah gambar grafis 

bitmap (raster) dan 

vektor 

Mendiskusikan dan menempatkan 

berbagai software aplikasi pengolah 

gambar grafis bitmap (raster) dan 

vektor 

Siswa dapat menyimpulkan berbagai software 

aplikasi pengolah gambar grafis bitmap (raster) 

dan vektor yang digunakan (Menyimpulkan) 

C5 

Evaluasi 
Mudah 

Lampiran 9 
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5. 

Ciri-ciri atau 

karakteristik gambar 

grafis bitmap (raster) 

dan vektor 

Mendiskusikan dan menempatkan 

berbagai karakteristik gambar 

grafis bitmap (raster) dan vektor 

Siswa dapat menganalisis berbagai karakteristik 

grafis bitmap (raster) dan vektor (Menganalisis) C4 

Analisis 
Sedang 

6. 

Ciri-ciri atau 

karakteristik gambar 

grafis bitmap (raster) 

dan vektor 

Mendiskusikan dan menempatkan 

berbagai karakteristik gambar 

grafis bitmap (raster) dan vektor 

Siswa dapat menganalisis berbagai karakteristik 

grafis bitmap (raster) dan vektor (Menganalisis) C4 

Analisis 
Mudah 

7. 

Format gambar grafis 

bitmap (raster) dan 

vektor 

Mendiskusikan dan menempatkan 

berbagai format gambar grafis 

bitmap (raster) dan vektor 

Siswa dapat menyimpulkan berbagai format 

gambar grafis bitmap (raster) dan vektor dari 

kasus praktikum yang sudah disediakan 

(Menyimpulkan) 

C5 

Evaluasi 
Sedang 

8. 

Ciri-ciri atau 

karakteristik gambar 

grafis bitmap (raster) 

dan vektor 

Mendiskusikan dan menempatkan 

berbagai karakteristik gambar 

grafis bitmap (raster) dan vektor 

Siswa dapat menganalisis berbagai karakteristik 

grafis bitmap (raster) dan vektor (Menganalisis) C4 

Analisis 
Sedang 

9. 

Karakteristik Visual 

gambar grafis bitmap 

(raster) dan vektor 

Mendiskusikan dan menempatkan 

karakteristik gambar grafis bitmap 

(raster) dan vektor secara visual 

Siswa dapat menilai karakteristik visual gambar 

grafis bitmap (raster) dan vektor secara visual 

(Menilai) 

C4 

Analisis 
Sedang 
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10. 

Karakteristik Visual 

gambar grafis bitmap 

(raster) dan vektor 

Mendiskusikan karakteristik dan 

menempatkan gambar grafis bitmap 

(raster) dan vektor secara visual 

Siswa dapat menilai karakteristik visual gambar 

grafis bitmap (raster) dan vektor secara visual 

(Menilai) 

C4 

Analisis 
Sedang 

11. 

Menu bar pada program 

aplikasi desain grafis 

coreldraw 

Mendiskusikan dan menempatkan 

fungsi-fungsi menu bar pada 

program aplikasi desain grafis 

coreldraw  

Siswa dapat menganalisis fungsi-fungsi menu 

bar pada program aplikasi desain grafis 

coreldraw berdasarkan gambar yang sudah 

disediakan (Menganalisis) 

C4 

Analisis 
Sedang 

12. 

Tool-tool bar pada 

program aplikasi desain 

grafis coreldraw 

Mendiskusikan dan menempatkan 

fungsi tool-tool pada program 

aplikasi desain grafis coreldraw 

Siswa dapat menyimpulkan fungsi tool-tool pada 

program aplikasi desain grafis coreldraw 

berdasarkan kasus yang ada (Menyimpulkan)  

C5 

Evaluasi 
Sedang 

13. 

Menu bar pada program 

aplikasi desain grafis 

coreldraw 

Mendiskusikan dan menempatkan 

fungsi-fungsi menu bar pada 

program aplikasi desain grafis 

coreldraw  

Siswa dapat menganalisis fungsi-fungsi menu 

bar pada program aplikasi desain grafis 

coreldraw berdasarkan gambar yang sudah 

disediakan (Menganalisis) 

C4 

Analisis 
Sedang 

14. 

Tool-tool bar pada 

program aplikasi desain 

grafis coreldraw 

Mendiskusikan dan menempatkan 

fungsi tool-tool pada program 

aplikasi desain grafis coreldraw 

Siswa dapat menyimpulkan fungsi tool-tool pada 

program aplikasi desain grafis coreldraw 

berdasarkan kasus yang ada (Menyimpulkan)  

C5 

Evaluasi 
Mudah 

15. 

Langkah-langkah 

manajemen pengolahan 

desain grafis 

Mendiskusikan dan menempatkan 

dalam memanajemen pengolahan 

desain grafis menggunakan 

program aplikasi coreldraw 

Siswa dapat menyusun langkah-langah 

memanajemen pengolahan desain grafis 

menggunakan program aplikasi coreldraw 

C6 

Kreasi 
Sukar 
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menggunakan program 

aplikasi coreldraw 

berdasarkan kasus yang sudah disediakan 

(Menyusun) 

16. 

Tool-tool bar pada 

program aplikasi desain 

grafis coreldraw 

Mendiskusikan dan menempatkan 

fungsi tool-tool pada program 

aplikasi desain grafis coreldraw 

Siswa dapat menyimpulkan fungsi tool-tool pada 

program aplikasi desain grafis coreldraw 

berdasarkan kasus yang ada (Menyimpulkan)  

C5 

Evaluasi 
Mudah 

17. 

Tool-tool bar pada 

program aplikasi desain 

grafis coreldraw 

Mendiskusikan dan menempatkan 

fungsi tool-tool pada program 

aplikasi desain grafis coreldraw 

Siswa dapat menyimpulkan fungsi tool-tool pada 

program aplikasi desain grafis coreldraw 

berdasarkan kasus yang ada (Menyimpulkan)  

C5 

Evaluasi 
Mudah 

18. 

Tool-tool bar pada 

program aplikasi desain 

grafis coreldraw 

Mendiskusikan dan menempatkan 

fungsi tool-tool pada program 

aplikasi desain grafis coreldraw 

Siswa dapat menyimpulkan fungsi tool-tool pada 

program aplikasi desain grafis coreldraw 

berdasarkan kasus yang ada (Menyimpulkan)  

C5 

Evaluasi 
Mudah 

19. 

Tool-tool bar pada 

program aplikasi desain 

grafis coreldraw 

Mendiskusikan dan menempatkan 

fungsi tool-tool pada program 

aplikasi desain grafis coreldraw 

Siswa dapat menyimpulkan fungsi tool-tool pada 

program aplikasi desain grafis coreldraw 

berdasarkan kasus yang ada (Menyimpulkan)  

C5 

Evaluasi 
Mudah 

20. 

Langkah-langkah 

manajemen pengolahan 

desain grafis 

menggunakan program 

aplikasi coreldraw 

Mendiskusikan dan menempatkan 

dalam memanajemen pengolahan 

desain grafis menggunakan 

program aplikasi coreldraw 

Siswa dapat menyusun langkah-langah 

memanajemen pengolahan desain grafis 

menggunakan program aplikasi coreldraw 

berdasarkan kasus yang sudah disediakan 

(Menyusun) 

C6 

Kreasi 
Sukar 

21. 
Langkah-langkah 

manajemen pengolahan 

Mendiskusikan dan menempatkan 

dalam memanajemen pengolahan 

Siswa dapat menyusun langkah-langah 

memanajemen pengolahan desain grafis 

C6 

Kreasi 
Sukar 
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desain grafis 

menggunakan program 

aplikasi coreldraw 

desain grafis menggunakan 

program aplikasi coreldraw 

menggunakan program aplikasi coreldraw 

berdasarkan kasus yang sudah disediakan 

(Menyusun) 

22. 

Tool-tool bar pada 

program aplikasi desain 

grafis coreldraw 

Mendiskusikan dan menempatkan 

fungsi tool-tool pada program 

aplikasi desain grafis coreldraw 

Siswa dapat menyimpulkan fungsi tool-tool pada 

program aplikasi desain grafis coreldraw 

berdasarkan kasus yang ada (Menyimpulkan)  

C5 

Evaluasi 
Mudah 

23. 

Tool-tool bar pada 

program aplikasi desain 

grafis coreldraw 

Mendiskusikan dan menempatkan 

fungsi tool-tool pada program 

aplikasi desain grafis coreldraw 

Siswa dapat menyimpulkan fungsi tool-tool pada 

program aplikasi desain grafis coreldraw 

berdasarkan kasus yang ada (Menyimpulkan)  

C5 

Evaluasi 
Mudah 

24. 

Langkah-langkah 

manajemen pengolahan 

desain grafis 

menggunakan program 

aplikasi coreldraw 

Mendiskusikan dan menempatkan 

dalam memanajemen pengolahan 

desain grafis menggunakan 

program aplikasi coreldraw 

Siswa dapat menyusun langkah-langah 

memanajemen pengolahan desain grafis 

menggunakan program aplikasi coreldraw 

berdasarkan kasus yang sudah disediakan 

(Menyusun) 

C6 

Kreasi 
Sukar 

25. 

Tool-tool bar pada 

program aplikasi desain 

grafis coreldraw 

Mendiskusikan dan menempatkan 

fungsi tool-tool pada program 

aplikasi desain grafis coreldraw 

Siswa dapat menyimpulkan fungsi tool-tool pada 

program aplikasi desain grafis coreldraw 

berdasarkan kasus yang ada (Menyimpulkan)  

C5 

Evaluasi 
Mudah 

26. 

Tool-tool bar pada 

program aplikasi desain 

grafis coreldraw 

Mendiskusikan dan menempatkan 

fungsi tool-tool pada program 

aplikasi desain grafis coreldraw 

Siswa dapat menyimpulkan fungsi tool-tool pada 

program aplikasi desain grafis coreldraw 

berdasarkan kasus yang ada (Menyimpulkan)  

C5 

Evaluasi 
Mudah 
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27. 

Langkah-langkah 

manajemen pengolahan 

desain grafis 

menggunakan program 

aplikasi coreldraw 

Mendiskusikan dan menempatkan 

dalam memanajemen pengolahan 

desain grafis menggunakan 

program aplikasi coreldraw 

Siswa dapat menyusun langkah-langah 

memanajemen pengolahan desain grafis 

menggunakan program aplikasi coreldraw 

berdasarkan kasus yang sudah disediakan 

(Menyusun) 

C6 

Kreasi 
Sukar 

28. 
Menu bar pada program 

aplikasi coreldraw 

Mendiskusikan dan menempatkan 

ruang lingkup menu dan sub menu 

bar pada program aplikasi 

coreldraw beserta fungsinya 

Siswa dapat menyimpulkan ruang lingkup menu 

dan sub menu bar pada program aplikasi 

coreldraw beserta fungsinya 

C5 

Evaluasi 
Sedang 

29. 
Menu bar pada program 

aplikasi coreldraw 

Mendiskusikan dan menempatkan 

ruang lingkup menu dan sub menu 

bar pada program aplikasi 

coreldraw beserta fungsinya 

Siswa dapat menyimpulkan ruang lingkup menu 

dan sub menu bar pada program aplikasi 

coreldraw beserta fungsinya 

C5 

Evaluasi 
Sedang 

30. 

Tool-tool bar pada 

program aplikasi desain 

grafis coreldraw 

Mendiskusikan dan menempatkan 

fungsi tool-tool pada program 

aplikasi desain grafis coreldraw 

Siswa dapat menyimpulkan fungsi tool-tool pada 

program aplikasi desain grafis coreldraw 

berdasarkan kasus yang ada (Menyimpulkan)  

C5 

Evaluasi 
Mudah 

31. 

Tool-tool bar pada 

program aplikasi desain 

grafis coreldraw 

Mendiskusikan dan menempatkan 

fungsi tool-tool pada program 

aplikasi desain grafis coreldraw 

Siswa dapat menyimpulkan fungsi tool-tool pada 

program aplikasi desain grafis coreldraw 

berdasarkan kasus yang ada (Menyimpulkan)  

C5 

Evaluasi 
Mudah 
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32. 
Menu bar pada program 

aplikasi coreldraw 

Mendiskusikan dan menempatkan 

ruang lingkup menu dan sub menu 

bar pada program aplikasi 

coreldraw beserta fungsinya 

Siswa dapat menyimpulkan ruang lingkup menu 

dan sub menu bar pada program aplikasi 

coreldraw beserta fungsinya 

C5 

Evaluasi 
Sedang 
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FORM TELAAH SOAL PENILAIAN KOGNITIF SISWA 

BERBASIS HOTS (HIGHER ORDER THINKING SKILL) 

MATA PELAJARAN PRODUKTIF DASAR DESAIN GRAFIS 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 

  

 

BIODATA PENELAAH 

Nama    : _____________________________________________________ 

Institusi Tepat Kerja : _____________________________________________________ 

Jabatan   : _____________________________________________________ 

 

PETUNJUK : 

1. Isilah biodata Anda sebagai penelaah terlebih dahulu dengan benar. 

2. Isilah lembar penilaian ini secara objektif berdasarkan dengan rubik telaah soal penilaian 

kognitif siswa yang sudah disediakan. 

3. Centang salah satu dari empat jenis prosentase penilaian yang Anda anggap sesuai. 

4. SB = Sangat Bagus, B = Bagus, C = Cukup, K = Kurang. 

5. Berilah kesimpulan setelah melakukan penilaian pada bagian akhir lembar form telaah 

soal penilaian kognitif siswa. 

NO KRITERIA PENILAIAN 
PENILAIAN 

SB B C K 

A. MATERI 

1. Soal sesuai dengan indikator     

2. Soal berbasis aplikatif dan korelatif dalam mapel lain     

3. Soal berbasis HOTS (C4 s.d C6)     

B. KONSTRUKSI 

4. Pokok soal dirumuskan secara jelas dan tegas     

5. 
Rumusan soal dan rumusan jawaban hanya merupakan pernyataan yang 

diperlukan saja 

    

6. Pokok soal tidak menunjuk ke arah jawaban yang benar     

7. Pokok soal tidak mengandung pernyataan negatif ganda     

8. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari sisi materi     

9. Panjang rumusan jawaban relatif sama      

Lampiran 10 
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10. 
Pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan “semua jawaban di atas 

benar atau semua jawaban di atas salah”.  

    

11. 

Pilihan jawaban yang berbentuk angka disusun berdasarkan urutan, 

sedangkan pilihan jawaban yang berbentuk waktu kejadian disusun secara 

kronologis  

    

12. 
Grafik, gambar, tabel dan diagram yang terdapat pada soal jelas dan 

berfungsi 

    

13. Butir soal tidak tergantung pada jawaban sebelumnya     

C. BAHASA 

14. Soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia     

15. Bahasa yang digunakan komunikatif     

16. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat     

17. 
Pilihan jawaban tidak mengulang kata/frasa yang bukan merupakan satu 

kesatuan pengertian 

    

 

Kesimpulan terhadap hasil telaah : 

 

 

 

 

 

 

Catatan : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

         

Semarang, ___ April 2019 

        Penelaah 

 

 

 

        ______________________ 

  Dapat digunakan tanpa revisi   

   

  Dapat digunakan dengan revisi sedikit   

   

  Dapat digunakan dengan revisi banyak   

   

  Tidak dapat digunakan   
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RUBIK TELAAH SOAL PENILAIAN KOGNITIF SISWA 

BERBASIS HOTS (HIGHER ORDER THINKING SKILL) 

MATA PELAJARAN PRODUKTIF DASAR DESAIN GRAFIS 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 

  

 

NO KRITERIA PENILAIAN 
KETERANGAN RUBIK PENILAIAN 

SANGAT BAIK BAIK CUKUP KURANG 

A. MATERI 

1. Soal sesuai dengan indikator 

100 % pertanyaan pada 

soal sesuai dengan 

indikator soal yang 

sudah disusun dengan 

baik 

90 % pertanyaan pada 

soal sesuai dengan 

indikator soal yang 

sudah disusun 

50 % pertanyaan pada 

soal yang tidak sesuai 

dengan indikator soal 

yang sudah disusun 

Semua pertanyaan pada 

soal tidak sesuai dengan 

indikator soal yang sudah 

disusun 

2. 
Soal berbasis aplikatif dan korelatif 

dalam mapel lain 

100 % pertanyaan pada 

soal bersifat aplikatif 

dan korelatif dalam 

mapel lain 

80 % pertanyaan pada 

soal bersifat aplikatif 

dan korelatif dalam 

mapel lain 

50 % pertanyaan pada 

soal bersifat aplikatif 

dan korelatif dalam 

mapel lain 

Semua pertanyaan pada 

soal tidak bersifat 

aplikatif dan korelatif 

dalam mapel lain 

3. Soal berbasis HOTS (C4 s.d C6) 

100 % pertanyaan pada 

soal berbasis HOTS 

(C4 s.d C6) 

80 % pertanyaan pada 

soal berbasis HOTS 

(C4 s.d C6) 

50 % pertanyaan pada 

soal berbasis HOTS 

(C4 s.d C6) 

 

 

Semua pertanyaan pada 

soal tidak berbasis HOTS 

(C4 s.d C6) 
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B. KONTRUKSI 

4. 
Pokok soal dirumuskan secara jelas 

dan tegas 

Pokok rumusan 

pertanyaan soal 

difahami dengan jelas 

dan baik 

Pokok rumusan 

pertanyaan soal 

difahami dengan jelas 

Kurang begitu jelas 

rumusan pertanyaan 

pada soal sehingga 

kurang bisa difahami 

Tidak jelas rumusan 

pertanyaan pada soal 

sehingga tidak bisa 

difahami dengan baik 

5. 

Rumusan soal dan rumusan jawaban 

hanya merupakan pernyataan yang 

diperlukan saja 

Rumusan jawaban 

singkat dan jelas sesuai 

dengan apa yang 

ditanyakan pada 

pertanyaan di dalam 

soal 

Rumusan jawaban 

singkat sesuai dengan 

apa yang ditanyakan 

pada pertanyaan di 

dalam soal 

Rumsan jawaban 

panjang dan kurang 

begitu difahami dengan 

baik  

Rumsan jawaban panjang 

dan tidak bisa difahami 

dengan baik karena tidak 

sesuai dengan apa yang 

ditanyakan pada 

pertanyaan di dalam soal 

6. 
Pokok soal tidak menunjuk ke arah 

jawaban yang benar 

0 % pertanyaan pada 

soal tidak menunjukkan 

ke arah jawaban yang 

benar 

95 % pertanyaan pada 

soal tidak menunjukkan 

ke arah jawaban yang 

benar 

50 % pertanyaan pada 

soal tidak menunjukkan 

ke arah jawaban yang 

benar 

100 % pertanyaan pada 

soal tidak menunjukkan 

ke arah jawaban yang 

benar 

7. 
Pokok soal tidak mengandung 

pernyataan negatif ganda 

Semua soal tidak 

mengandung 

pertanyaan negative 

ganda sehingga mudah 

difahami 

Beberapa soal tidak 

mengandung 

pertanyaan negative 

ganda sehingga mudah 

difahami 

Hampir setengah 

jumlah soal soal tidak 

mengandung 

pertanyaan negative 

ganda 

Semua soal mengandung 

pertanyaan negative 

ganda sehingga sulit 

difahami 
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8. 
Pilihan jawaban homogen dan logis 

ditinjau dari sisi materi 

Semua pilihan jawaban 

pada setiap pertanyaan 

dalam soal bersifat 

homogen dan logis 

ditinjau dari sisi materi 

Beberapa pilihan 

jawaban pada setiap 

pertanyaan dalam soal 

bersifat homogen dan 

logis ditinjau dari sisi 

materi 

Beberapa pilihan 

jawaban pada 50 % 

pertanyaan dalam soal 

bersifat homogen dan 

logis ditinjau dari sisi 

materi 

Semua pilihan pilihan 

jawaban pada setiap 

pertanyaan dalam soal 

tidak bersifat homogen 

dan logis ditinjau dari 

sisi materi 

9. 
Panjang rumusan jawaban relatif 

sama 

Seluruh panjang 

rumusan pada setiap 

pertanyaan dalam soal 

relatif sama 

Beberapa panjang 

rumusan pada setiap 

pertanyaan dalam soal 

relatif sama 

Hampir semua panjang 

rumusan pada setiap 

pertanyaan dalam soal 

tidak relatif sama 

Semua panjang rumusan 

pada setiap pertanyaan 

dalam soal tidak relatif 

sama 

10. 

Pilihan jawaban tidak mengandung 

pernyataan “semua jawaban di atas 

benar atau semua jawaban di atas 

salah”. 

Semua pilihan jawaban 

pertanyan dalam soal 

tidak mengandung 

pernyataan “semua 

jawaban di atas benar 

atau semua jawaban di 

atas salah”. 

Beberapa pertanyaan 

dalam soal tidak 

mengandung 

pernyataan “semua 

jawaban di atas benar 

atau semua jawaban di 

atas salah”. 

60 % pertanyaan dalam 

soal tidak mengandung 

pernyataan “semua 

jawaban di atas benar 

atau semua jawaban di 

atas salah”. 

100 % mengandung 

pernyataan “semua 

jawaban di atas benar 

atau semua jawaban di 

atas salah”. 

11. 

Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka disusun berdasarkan urutan, 

sedangkan pilihan jawaban yang 

Semua pilihan jawaban 

pertanyan dalam soal 

berbentuk angka 

disusun berdasarkan 

Beberapa pertanyaan 

dalam soal berbentuk 

angka disusun 

berdasarkan urutan, 

60 % pertanyaan dalam 

soal berbentuk angka 

disusun berdasarkan 

urutan, sedangkan 

Semua % pertanyaan 

dalam soal berbentuk 

angka tidak disusun 

berdasarkan urutan, 
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berbentuk waktu kejadian disusun 

secara kronologis 

urutan, sedangkan 

pilihan jawaban yang 

berbentuk waktu 

kejadian disusun secara 

kronologis 

sedangkan pilihan 

jawaban yang 

berbentuk waktu 

kejadian disusun secara 

kronologis 

pilihan jawaban yang 

berbentuk waktu 

kejadian disusun secara 

kronologis 

sedangkan pilihan 

jawaban yang berbentuk 

waktu kejadian tidak 

disusun secara 

kronologis 

12. 

Grafik, gambar, tabel dan diagram 

yang terdapat pada soal jelas dan 

berfungsi 

100 % Grafik, gambar, 

tabel dan diagram yang 

terdapat pada 

pertanyaan di dalam 

soal jelas dan berfungsi 

90 % Grafik, gambar, 

tabel dan diagram yang 

terdapat pada 

pertanyaan di dalam 

soal jelas dan berfungsi 

50 % Grafik, gambar, 

tabel dan diagram yang 

terdapat pada 

pertanyaan di dalam 

soal jelas dan berfungsi 

0 % Grafik, gambar, 

tabel dan diagram yang 

terdapat pada pertanyaan 

di dalam soal jelas dan 

berfungsi 

13. 
Butir soal tidak tergantung pada 

jawaban sebelumnya 

Semua butir soal tidak 

tergantung pada 

jawaban sebelumnya 

Beberapa butir soal 

tidak tergantung pada 

jawaban sebelumnya 

Separuh butir soal tidak 

tergantung pada 

jawaban sebelumnya 

Semua butir soal 

tergantung pada jawaban 

sebelumnya 

C. BAHASA 

14. 

Soal menggunakan bahasa yang 

sesuai dengan kaidah bahasa 

Indonesia 

Semua pertanyaan 

dalam soal 

menggunakan bahasa 

yang sesuai dengan 

kaidah bahasa 

Indonesia 

Hanya beberapa 

pertanyaan dalam soal 

menggunakan bahasa 

yang sesuai dengan 

kaidah bahasa 

Indonesia 

Separuh jumlah 

pertanyaan dalam soal 

menggunakan bahasa 

yang sesuai dengan 

kaidah bahasa 

Indonesia 

Semua pertanyaan dalam 

soal tidak menggunakan 

bahasa yang sesuai 

dengan kaidah bahasa 

Indonesia 
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15. Bahasa yang digunakan komunikatif 

Semua pertanyaan 

dalam soal 

menggunakan bahasa 

komunikatif dengan 

baik dan jelas 

Semua pertanyaan 

dalam soal 

menggunakan bahasa 

komunikatif dengan 

baik 

Beberapa pertanyaan 

dalam soal 

menggunakan bahasa 

komunikatif dengan 

baik 

Semua pertanyaan dalam 

soal tidak menggunakan 

bahasa komunikatif 

dengan baik 

16. 
Tidak menggunakan bahasa yang 

berlaku setempat 

Semua pertanyaan 

dalam soal tidak 

menggunakan bahasa 

yang berlaku setempat 

dan jelas 

Semua pertanyaan 

dalam soal tidak 

menggunakan bahasa 

yang berlaku setempat 

Beberapa pertanyaan 

dalam soal 

menggunakan bahasa 

yang berlaku setempat 

Semua pertanyaan dalam 

soal menggunakan 

bahasa yang berlaku 

setempat 

17. 

Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/frasa yang bukan merupakan 

satu kesatuan pengertian 

Semua pilihan jawaban 

tidak mengulang 

kata/frasa yang bukan 

merupakan satu 

kesatuan pengertian 

Beberapa pilihan 

jawaban tidak 

mengulang kata/frasa 

yang bukan merupakan 

satu kesatuan 

pengertian 

Hampir semua pilihan 

jawaban mengulang 

kata/frasa yang bukan 

merupakan satu 

kesatuan pengertian 

Semua pilihan jawaban 

mengulang kata/frasa 

yang bukan merupakan 

satu kesatuan pengertian 
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LEMBAR UJI VALIDITAS 

PERFORMANCE TEST / TES UNJUK KERJA SISWA 

MATA PELAJARAN PRODUKTIF 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 

  

 

BIODATA VALIDATOR 

Nama    : _____________________________________________________ 

Institusi Tepat Kerja : _____________________________________________________ 

Jabatan   : _____________________________________________________ 

 

PETUNJUK : 

1. Isilah biodata Anda sebagai validator terlebih dahulu dengan benar. 

2. Isilah lembar penilaian ini secara objektif berdasarkan dengan rubik uji validitas 

performance test yang sudah disediakan. 

3. Centang salah satu dari empat jenis prosentase penilaian yang Anda anggap sesuai. 

4. SB = Sangat Bagus, B = Bagus, C = Cukup, K = Kurang. 

5. Berilah kesimpulan setelah melakukan penilaian pada bagian akhir lembar uji validitas. 

 

NO KRITERIA PENILAIAN 
PENILAIAN 

SB B C K 

A. MATERI 

1. Lembar penilaian sesuai dengan kisi-kisi     

2. Lembar penilaian mempunyai rubik (penjelasan skala penilaian)     

3. Terdapat skala penilaian pada lembar penilaian yang jelas     

B. KONSTRUKSI 

4. 
Lembar penilaian mencangkup bidang karakteristik 4C sistem 

pembelajaran abad dua puluh satu 

    

5. Lembar penilaian memiliki petunjuk penilaian yang jelas     

6. Lembar penilaian mencakup ranah afektif dan psikomotrik     

7. 
Lembar penilaian mempunayai unsur-unsur evaluative performance 

test/ uji unjuk kerja 

    

C. BAHASA 

8. 
Lembar penilaian menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah 

bahasa Indonesia 
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9. Bahasa yang digunakan komunikatif     

10. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat     

 

 

Kesimpulan terhadap validasi : 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Semarang, ___ April 2019 

        Validator 

 

 

 

        ______________________ 

  Dapat digunakan tanpa revisi   

   

  Dapat digunakan dengan revisi sedikit   

   

  Dapat digunakan dengan revisi banyak   

   

  Tidak dapat digunakan   
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RUBIK UJI VALIDITAS 

PENILAIAN PERFORMANCE TEST / TES UNJUK KERJA SISWA 

MATA PELAJARAN PRODUKTIF 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 

  

 

NO KRITERIA PENILAIAN 
KETERANGAN RUBIK PENILAIAN 

SANGAT BAIK BAIK CUKUP KURANG 

A. MATERI 

1. 
Lembar penilaian sesuai dengan kisi-

kisi 

Sesuai antara lembar 

penilaian performance 

test dengan kisi-kisi 

yang dibuat 

Sesuai antara lembar 

penilaian performance 

test dengan kisi-kisi 

yang dibuat akan tetapi 

kurang jelas 

Ada beberapa kriteria 

penilaian yang tidak 

sesuai dengan kisi-kisi 

pada lembar penilaian 

performance test 

Semua kriteria penilaian 

yang tidak sesuai dengan 

kisi-kisi pada lembar 

penilaian performance test 

2. 
Lembar penilaian mempunyai rubik 

(penjelasan skala penilaian) 

Rubik penilaian 

performance test dapat 

mudah difahami dengan 

cepat dan baik 

Rubik penilaian 

performance test dapat 

difahami 

Ada beberapa point di 

dalam rubik penilaian 

performance test yang 

sulit difahami 

Semua point point di 

dalam rubik penilaian 

performance test yang 

sulit difahami 

3. 
Terdapat skala penilaian pada lembar 

penilaian yang jelas 

Memiliki empat kriteria 

skala pada lembar 

penilaian performance 

test 

Memiliki tiga kriteria 

skala pada lembar 

penilaian performance 

test 

Memiliki dua kriteria 

skala pada lembar 

penilaian performance 

test 

Tidak memiliki kriteria 

skala pada lembar 

penilaian performance test 
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B. KONTRUKSI 

4. 

Lembar penilaian mencangkup 

bidang karakteristik 4C sistem 

pembelajaran abad dua puluh satu 

Memiliki empat bidang 

karakteristik 4C pada 

lembar penilaian 

performance test 

Memiliki tiga bidang 

karakteristik 4C pada 

lembar penilaian 

performance test 

Memiliki dua bidang 

karakteristik 4C pada 

lembar penilaian 

performance test 

Memiliki satu bidang 

karakteristik 4C pada 

lembar penilaian 

performance test 

5. 
Lembar penilaian memiliki petunjuk 

penilaian yang jelas 

Petunjuk penilaian pada 

lembar penilaian 

performance test dapat 

mudah difahami dengan 

cepat dan baik 

Petunjuk penilaian pada 

lembar penilaian 

performance test dapat 

dipahami 

Terdata beberapa 

Petunjuk penilaian 

pada lembar penilaian 

performance test yang 

sulit difahami 

Semua Petunjuk penilaian 

pada lembar penilaian 

performance test yang 

sulit difahami 

6. 
Lembar penilaian mencakup ranah 

afektif dan psikomotrik 

Lembar penilaian 

performance test 

mencakup ranah afektif 

dan psikomotrik 

Lembar penilaian 

performance test 

mencakup ranah 

psikomotrik 

Lembar penilaian 

performance test 

mencakup ranah 

afektif 

Lembar penilaian 

performance test tidak 

mencakup semua ranah 

baik afektif maupun 

psikomotrik 

7. 

Lembar penilaian mempunayai 

unsur-unsur evaluative performance 

test/ uji unjuk kerja 

Semua kriteria dalam 

lembar penilaian 

performance test dapat 

menilai dengan jelas 

Semua kriteria dalam 

lembar penilaian 

performance test dapat 

menilai 

Terdapat beberapa 

kriteria dalam lembar 

penilaian performance 

test yang tidak bisa 

menilai 

 

Semua kriteria dalam 

lembar penilaian 

performance test yang 

tidak bisa menilai 
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C. BAHASA 

8. 

Lembar penilaian menggunakan 

bahasa yang sesuai dengan kaidah 

bahasa Indonesia 

Lembar penilaian 

performance test 

menggunakan kaidah 

EYD dengan sempurna 

Lembar penilaian 

performance test 

menggunakan kaidah 

EYD dengan baik 

Terdapat beberapa 

kreteria penilaian pada 

Lembar penilaian 

performance test tidak 

menggunakan kaidah 

EYD yang tidak benar 

Semua kreteria penilaian 

pada Lembar penilaian 

performance test tidak 

menggunakan kaidah EYD 

yang tidak benar 

9. Bahasa yang digunakan komunikatif 

Lembar penilaian 

performance test 

menggunakan bahasa 

yang mudah difahami 

dengan cepat 

Lembar penilaian 

performance test 

menggunakan bahasa 

yang mudah difahami 

dengan baik 

Terdapat beberapa 

kreteria penilaian pada 

Lembar penilaian 

performance test yang 

kurang di fahami 

Terdapat beberapa kreteria 

penilaian pada Lembar 

penilaian performance test 

yang sulit difahami 

10. 
Tidak menggunakan bahasa yang 

berlaku setempat 

Lembar penilaian 

performance test 

menggunakan bahasa 

nasional 

Lembar penilaian 

performance test 

menggunakan bahasa 

nasional dan daerah 

Lembar penilaian 

performance test 

menggunakan bahasa 

daerah 

Lembar penilaian 

performance test 

menggunakan bahasa 

campuran (asing, nasional 

maupun daerah 
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HASIL UJI VALIDITAS 

PERFORMANCE TEST / TES UNJUK KERJA SISWA 

MATA PELAJARAN PRODUKTIF 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 

  

 

SURAT KETERANGAN VALIDASI 

 

Menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : 

Jabatan Instansi  :  

Nama Instansi  : 

 

Telah memberikan pengamatan dan masukan terhadap produk penelitian yang berupa 

Pengembangan Instrumen Penilaian dengan judul Pengembangan Instrumen Penilaian 4C 

(Creativity, Critical Thinking, Communication, dan Collaboration) Sistem Pembelajaran Abad 

Dua Satu dalam Pengajaran Bidang Produktif di SMK. 

Yang disusun oleh: 

Nama   : Okta Purnawirawan 

NIM  : 0501517005 

Program Studi : S2-Pendidikan Kejuruan 

 

Adapun masukan yang telah diberikan sudah tertera pada lembar uji validitas. 

Seyogyanya masukan tersebut dapat memberikan penilaian positif terhadap pengembangan 

instrumen penilaian yang telah dibuat. 

 

  

Semarang, ___ April 2019 

Validator 

 

 

_____________________ 
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LEMBAR JAWAB PENILAIAN KOGNITIF SISWA 

BERBASIS HOTS (HIGHER ORDER THINKING SKILL) 

MATA PELAJARAN PRODUKTIF DASAR DESAIN GRAFIS 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 

  

 

BIODATA SISWA 

Nama    : _____________________________________________________ 

No. Absen / NIS : _____________________________________________________ 

Kelas     : _____________________________________________________ 

 

1. A B C D E    17. A B C D E 

2. A B C D E    18. A B C D E 

3. A B C D E    19. A B C D E 

4. A B C D E    20. A B C D E 

5. A B C D E    21. A B C D E 

6. A B C D E    22. A B C D E 

7. A B C D E    23. A B C D E 

8. A B C D E    24. A B C D E 

9. A B C D E    25. A B C D E 

10. A B C D E    26. A B C D E 

11. A B C D E    27. A B C D E 

12. A B C D E    28. A B C D E 

13. A B C D E    29. A B C D E 

14. A B C D E    30. A B C D E 

15. A B C D E    31. A B C D E 

16. A B C D E    32. A B C D E 

    

 

  

Lampiran 17 



297 
 

LEMBAR JAWAB PENILAIAN KOGNITIF SISWA 

BERBASIS HOTS (HIGHER ORDER THINKING SKILL) 

MATA PELAJARAN PRODUKTIF DASAR DESAIN GRAFIS 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 

  

 

BIODATA SISWA 

Nama    : _____________________________________________________ 

No. Absen / NIS : _____________________________________________________ 

Kelas     : _____________________________________________________ 

 

1. A B C D E    16. A B C D E 

2. A B C D E    17. A B C D E 

3. A B C D E    18. A B C D E 

4. A B C D E    19. A B C D E 

5. A B C D E    20. A B C D E 

6. A B C D E    21. A B C D E 

7. A B C D E    22. A B C D E 

8. A B C D E    23. A B C D E 

9. A B C D E    24. A B C D E 

10. A B C D E    25. A B C D E 

11. A B C D E          

12. A B C D E          

13. A B C D E          

14. A B C D E          

15. A B C D E          
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Communication Collaboration Critical Thinking Creativity

1 ACHMAD RAFI 36 42 52 41 85,5 76 82,65 Sangat Kompeten

2 ADAM SURYA PRATAMA 39 39 51 42 85,5 72 81,45 Sangat Kompeten

3 ADITYA FAJAR MULYANA 42 44 50 46 91 100 93,7 Sangat Kompeten

4 ADRIAN ALAM FIRMANSYAH 37 39 52 42 85 100 89,5 Sangat Kompeten

5 AFIKA RARA RAHMAWATI 42 42 54 43 90,5 96 92,15 Sangat Kompeten

6 AJENG INTAN KUMALA SARI 37 36 45 42 80 76 78,8 Kompeten

7 AJENG WULANDARI JULIANA 37 42 51 44 87 84 86,1 Sangat Kompeten

8 ALVIN WINAR SAPUTRA 36 42 50 43 85,5 92 87,45 Sangat Kompeten

9 ALVINA AULIA PUTRI 36 40 46 44 83 60 76,1 Kompeten

10 ALVINA WINDI PERTIWI 36 38 52 44 85 68 79,9 Kompeten

11 ALYSSA DINDA RAMADHANI 38 40 50 42 85 68 79,9 Kompeten

12 AMAELIA AYU RAMADHANY 38 38 48 39 81,5 60 75,05 Kompeten

13 AMIRUDIN YAHYA 41 42 52 48 91,5 52 79,65 Kompeten

14 ANANDA SESARIANTI 36 37 45 39 78,5 64 74,15 Kompeten

15 ANGELIA HANA ARSITA 61 40 49 43 96,5 100 97,55 Sangat Kompeten

16 ANITYA RISA AMALIA 35 37 50 62 92 64 83,6 Sangat Kompeten

17 CIKA SUCI DEWI UTAMA 41 42 54 46 91,5 80 88,05 Sangat Kompeten

18 DAFFA HENDRI WARDHANA 41 39 46 42 84 44 72 Kompeten

19 DEA NITA ANGGRAINI 36 38 47 38 79,5 60 73,65 Kompeten

20 DEA NOVITA PUTRI 34 37 51 42 82 56 74,2 Kompeten

21 DIAS AGUNG PRATAMA 39 58 54 44 97,5 76 91,05 Sangat Kompeten

22 DWI WIDIYANTI 31 38 44 36 74,5 40 64,15 Cukup Kompeten

23 ELIYANA AGUSTIN 37 37 51 44 84,5 76 81,95 Sangat Kompeten

24 ENDIH DWI YULIYANTHA 36 41 54 45 88 68 82 Sangat Kompeten

25 FAJAR ADITYA 39 43 49 42 86,5 64 79,75 Kompeten

26 FARIDA AJENG TRIANA 38 42 53 48 90,5 76 86,15 Sangat Kompeten
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Hasil Penilaian Performance Test Karakteristik 4C Sistem Pembelajaran Abad 21

Keterangan Predikat 

Akhir

Nilai 

Akhir

Karakteristik 4C (Afektif dan Psikomotorik)
No Nama Siswa Total Kognitif



27 FICA FEBI DEWANTI 38 49 48 44 89,5 68 83,05 Sangat Kompeten

28 GALANG WICAKSONO 35 42 53 45 87,5 80 85,25 Sangat Kompeten

29 HEFA ANISA ILMA 35 37 48 40 80 60 74 Kompeten

30 IMELDA DESIANA MARYANTO 41 42 52 33 84 64 78 Kompeten

31 IRZA AYODYA 36 40 49 47 86 72 81,8 Sangat Kompeten

32 JOVITA AMELIA PRATAMA 39 40 49 43 85,5 72 81,45 Sangat Kompeten

33 KHARISMA NUR HABITA 31 34 42 38 72,5 42 63,35 Cukup Kompeten

34 LIA MONIKA DEVI 32 35 45 36 74 68 72,2 Kompeten

35 LUCKY ADI HUTOMO 35 28 38 34 67,5 52 62,85 Cukup Kompeten

36 MUHAMAD RAVI 31 32 41 38 71 64 68,9 Cukup Kompeten

37 NAZLA NUR ALINDA 38 41 55 47 90,5 40 75,35 Kompeten

38 NOVA TRI SANTOSO 32 28 34 28 61 24 49,9 Kurang Kompeten

39 NURIL ABI CAHYA 35 42 47 45 84,5 68 79,55 Kompeten

40 PANDU ARI HIDAYAT 27 26 27 30 55 24 45,7 Kurang Kompeten

41 RETNO WULANDARI 29 34 43 38 72 60 68,4 Cukup Kompeten

42 RHAFITO ARZAKY 37 41 56 51 92,5 68 85,15 Sangat Kompeten

43 RIZKY NUR YUDHA 40 38 48 41 83,5 96 87,25 Sangat Kompeten

44 RYAN NUGROHO 31 35 41 37 72 80 74,4 Kompeten

45 SALSABILLA RIZKA KOES MAHARANI 34 42 48 42 83 68 78,5 Kompeten

46 SAVIRA EKA SETYANINGRUM 30 36 43 37 73 48 65,5 Cukup Kompeten

47 SHINTA AMORIZKY 34 35 44 40 76,5 76 76,35 Kompeten

48 SILVIANA FARISKA MATOVANI 38 41 47 43 84,5 52 74,75 Kompeten

49 STEFANI VIONA SARAS ROSSA MIRANDA38 39 46 39 81 76 79,5 Kompeten

50 TARISA ADINDA PUTRI 34 34 45 47 80 96 84,8 Sangat Kompeten

51 TASYA ALIFA PUTRI 32 31 42 38 71,5 48 64,45 Cukup Kompeten

52 UMI ROHAYATI 41 40 53 45 89,5 92 90,25 Sangat Kompeten

53 UMI SYAFAATUL UMAH 37 41 50 42 85 52 75,1 Kompeten

54 WAHYU MARTRININGSIH 31 38 42 39 75 32 62,1 Cukup Kompeten

55 WULAN WAHYUNING SANJAYA 35 34 42 39 75 56 69,3 Cukup Kompeten

56 YULANA WIDIASTUTI 40 43 53 44 90 76 85,8 Sangat Kompeten

57 YULIANA DWI HAPSARI 37 37 49 42 82,5 92 85,35 Sangat Kompeten

309



Total 451 7959

n 17 8 23 25 25 24 6 21 17 8 6 8 13 17 17 20 20 12 6 6 22 17 19 21 23 25 25

p 0,6 0,3 0,8 0,9 0,9 0,8 0,2 0,7 0,6 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,7 0,7 0,4 0,2 0,2 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9

q 0,4 0,7 0,2 0,1 0,1 0,2 0,8 0,3 0,4 0,7 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,6 0,8 0,8 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1

Total p * q 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 Total 5,1

32,59 ST^2

0,875 KR-20

Kesimpulan 1 Butir soal yang valid atau bagus pada nomor 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 dan 32

2 Butir soal yang Mudah pada soal nomor 1,3,4,5,6,10,19,26,30,31 dan 32

Butir soal yang Sedang pada soal nomor 2,11,12,16,17,20,21,22,23,27,28,29

Butri soal yang Sukar pada soal nomor 7,14,24 dan 25

3 Reliabilitas tes dikatakan Tes Reliabel karena reliabilitas 0,875 > 0,3
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

A. Identitas Program Pendidikan, meliputi:   

 

Nama Sekolah   : SMK Ibu Kartini 

Mata Pelajaran   : Teknologi Menjahit 

Komp. Keahlian  : Tata Busana 

Kelas/Semester    : X/1 (Gasal) 

Materi Pokok  : Keselamatan dan tindakan pencegahan kecelakaan kerja 

Tahun Pelajaran  : 2018-2019 

Alokasi Waktu    : 1 x 4 x 45 menit (1 X Pertemuan) 

  

B. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar: 

1. Kompetensi Inti: 

a. Pengetahuan: 

Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasitentang pengetahuan 

faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang 

dan lingkup kerja Tata Busanapada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, 

berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, 

sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional 

b. Keterampilan: 

Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan 

prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan 

bidang kerja Tata Busana. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan 

mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. 

Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, 

kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam 

ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, 

serta mampu melaksbayian tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 

Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, 

gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan 

tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 

 

 

 

Lampiran 25 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  

IBU KARTINI SEMARANG 

Jl. Imam Bonjol 199 Semarang 50141 Telp. 024 – 3543512       



332 
 

2. Kompetensi Dasar: 

a. KD pada KI pengetahuan: 

3.1. Menerapkan keselamatan dan tindakan pencegahan kecelakaan kerja 

b. KD pada KI keterampilan: 

4.1. Melakukan keselamatan dan tindakan pencegahan kecelakaan kerja 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi: 

1. Indikator KD pada KI pengetahuan 

a. Menjelaskan pengertian keselamatan dan tindakan pencegahan kecelakaan kerja 

b. Menjelaskan cara melakukan keselamatan dan tindakan pencegahan kecelakaan 

kerja 

c. Menguraikan prinsip-prinsip keselamatan kerja 

2. Indikator KD pada KI keterampilan 

a. Melakukan keselamatan kerja sesuai dengan prosedur 

b. Melakukan tindakan pencegahan kecelakaan sesuai dengan prosedur kerja 

 

D. Tujuan Pembelajaran: 

1. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian 

keselamatan dan tindakan pencegahan kecelakaan kerja 

2. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan cara melakukan 

keselamatan dan tindakan pencegahan kecelakaan kerja 

3. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menguraikan prinsip-prinsip 

keselamatan kerja 

4. Setelah menerima penugasan, peserta didik dapat melakukan keselamatan kerja sesuai 

dengan prosedur 

5. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat melakukan tindakan 

pencegahan kecelakaan sesuai dengan prosedur kerja 

E. Materi Pembelajaran: 

(Rincian dari Materi Pokok Pembelajaran) 

1. Pengertian keselamatan dan tindakan pencegahan kecelakaan kerja 

2. Cara melakukan keselamatan dan tindakan pencegahan kecelakaan kerja 

3. Prinsip-prinsip keselamatan kerja 

4. Keselamatan kerja sesuai dengan prosedur dengan prosedur 

5. Tindakan pencegahan kecelakaan sesuai prosedur kerja 

F. Pendekatan, Strategi dan Metode 

1. Pendekatan  : Saintifik Learning 

2. Model   : Discovery Learning 

3. Strategi dan Metode : Diskusi, tanya jawab, penugasan, praktik 
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G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pertemuan Kesatu:  

a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (10 menit): 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru: 

1) Mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan; 

2) Mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya 

berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan; 

3) Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan 

sehari-hari; 

4) Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan; 

dan 

5) Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. 

  

b. Kegiatan Inti (140 menit): 

1) Pemberian stimulus terhadap peserta didik 

a) Peserta didik mengamati berbagai jenis keselamatan dan pencegahan 

kecelakaan kerja  melalui bahan tayangan 

 

2) Identifikasi masalah 

a) Peserta didik mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah 

tentang keselamatan dan tindakan pencegahan kecelakaan kerja 

 

3)  Pengumpulan data 

a) Peserta didik mengumpulkan data tentang keselamatan dan tindakan 

pencegahan kecelakaan kerja 

b) Peserta didik latihan melakukan tindakan pencegahan kecelakaan sesuai 

dengan prosedur kerja 

 

4) Pembuktian 

a) Peserta didik mengolah data tentang keselamatan dan tindakan pencegahan 

kecelakaan kerja 

b) Peserta didik mengomunikasikan tentang keselamatan dan tindakan 

pencegahan kecelakaan kerja 

 

5) Menarik kesimpulan / generalisasi 

a) Peserta didik dapat mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan 

masalah tentang keselamatan dan tindakan pencegahan kecelakaan kerja 

b) Peserta didik dapat melakukan tindakan pencegahan kecelakaan sesuai 

dengan prosedur 

c) Peserta didik dapat mengomunikasikan tentang keselamatn dan tindakan 

pencegahan kecelakaan kerja 
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c. Penutup (20 menit): 

Kegiatan penutup terdiri atas: 

1) Kegiatan guru bersama peserta didik yaitu: 

a) Membuat rangkuman/simpulan pelajaran; 

b) Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksbayian; dan 

c) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; dan 

2) Kegiatan guru yaitu: 

a) Melakukan penilaian; 

b) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas 

individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; dan 

c) Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 

H. Alat/Bahan  dan Media Pembelajaran: 

1. Alat : LCD Projector, laptop, peralatan keselamatan kerja  

2. Bahan : Buku tulis 

3. Media : Video tayangan 

I. Sumber Belajar: 

1. Ernawati, dkk. 2008. Tata Busana Jilid 1. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional 

2. Prihati, Sri. 2013. Dasar Teknologi Menjahit I. Jakarta: Tim Penyusun 

3. Media Internet 

J. Penilaian Pembelajaran: 

1. Teknik Penilaian: 

a. Tertulis dan 

b. Tes unjuk kerja 

 

2. Instrumen Penilaian: 

  Instrumen/butir Soal Pengetahuan 

No Soal Kunci Jawaban  Skor 

1. Berikut ini yang bukan merupakan faktor 

kecelakaan kerja di industri garmen adalah … 

. 

A.  Faktor manusia 

B. Faktor peralatan 

C. Faktor lingkungan 

D. Faktor alam 

E. Faktor proses 

Kunci jawaban : D 

Faktor alam bukan 

merupakan faktor 

kecelakaan kerja 

1 

2.  Pengertian kecelakaan kerja adalah … . 

A.  Suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan 

tidak diduga semula yang dapat 

menimbulkan korban manusia dan atau 

harta benda 

Kunci jawaban : A 

Kecelakaan kerja adalah 

suatu kejadian yang tidak 

dikehendaki dan tidak 

1 
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No Soal Kunci Jawaban  Skor 

B. Suatu kejadian yang dikehendaki dan sudah 

diduga semula yang dapat menimbulkan 

korban manusia dan atau harta benda 

C. Suatu kejadian sudah direncanakan dapat 

menimbulkan korban manusia dan atau 

harta benda 

D.  Suatu kejadian yang sudah diduga semula 

yang dapat menimbulkan korban manusia 

dan atau harta benda 

 

E. Suatu kejadian yang diprioritaskan  dapat 

menimbulkan korban manusia dan atau 

harta benda 

diduga semula yang dapat 

menimbulkan korban 

manusia dan atau harta 

benda 

 

3 Kejadian yang tidak diinginkan yang 

menimbulkan kerugian baik bagi manusia 

maupun terhadap harta benda adalah 

pengertian dari … . 

A. Incident 

B. Accident 

C. Near miss 

D. Kecelakaan kerja ringan 

E. Kecelakaan kerja sedang 

 

Kunci jawaban : B 

Pengertian accident 

adalah kejadian yang 

tidak diinginkan yang 

menimbulkan kerugian 

baik bagi manusia 

maupun terhadap harta 

benda 

1 

4 Kecelakaan kerja yang memerlukan 

pengobatan dan perlu istirahat selama >2 hari. 

Contoh: terjepit, luka sampai robek, luka bakar 

adalah pengertian dari … . 

A. Incident 

B. Accident 

C. Near miss 

D. Kecelakaan kerja ringan 

E. Kecelakaan kerja sedang 

Kunci jawaban : E 

Pengertian kecelakaan 

kerja sedang adalah 

kecelakaan kerja yang 

memerlukan pengobatan 

dan perlu istirahat selama 

> 2 hari. Contoh : terjepit, 

luka sampai robek, luka 

bakar 

1 

5 Berikut yang bukan merupakan jenis 

kecelakaan kerja adalah … . 

A. Situasi kerja 

B. Kesalahan orang 

C. kesalahan alam 

D. Tindakan tidak aman 

E. Kecelakaan 

 

Kunci jawaban : C 

Kesalahan alam bukan 

merupakan jenis 

kecelakaan kerja 

 

1 
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Pedoman Penskoran : 

PG : Betul X 20 

       : 5 x 20 = 100 

Instrumen/butir Soal Ketrampilan 

No Soal Kunci Jawaban  Skor 

1. Jelaskan lingkungan kerja 

yang memenuhi 

persyaratan pencegahan 

kecelakaan kerja!  

• Memenuhi syarat aman, 

meliputi higiene umum, 

sanitasi, ventilasi udara, 

pencahayaan dan penerangan 

ditempat kerja dan pengaturan 

suhu udara dari ruang kerja. 

• Memenuhi syarat keselamatan, 

meliputi kondisi gedung dan 

tempat kerja yang dapat 

menjamin keselamatan. 

• Memenuhi penyelenggaraan 

ketata rumah tanggaan meliputi 

pengaturan penyimpanan 

barang, penempatan dan 

pemasangan mesin, 

penggunaan tempat dan 

ruangan. 

Skor 4 : Jika jawaban 

lengkap, benar dan 

berurut (1-6) 

Skor 3 : Jika jawaban 

lengkap, benar (1-6), 

tetapi tidak berurut 

Skor 2 : Jika jawaban 

tidak lengkap, benar 

dan berurut 

Skor 1 : Jika jawaban 

tidak lengkap dan 

salah 

 

2.  Gambarkan slogan 

pencegahan kecelakaan 

kerja! 

Terlampir Terlampir 

 

Lampiran  

Jawaban soal No. 2 Ketrampilan 
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Pengolahan Nilai Keterampilan : 

 Nilai Praktik(NP) 

 Persiapan  Proses dan Hasil Kerja  Sikap Kerja  Waktu ∑ NK 

 1 2 3 5 6 

Skor Perolehan      

Skor Maksimal     

Bobot     

NK     

Keterangan: 

• Skor Perolehan merupakan penjumlahan skor per komponen penilaian 

• Skor Maksimal merupakan skor maksimal per komponen penilaian 

• Bobot diisi dengan persentase setiap komponen. Besarnya persentase dari setiap 

komponen ditetapkan secara proposional sesuai karakteristik kompetensi keahlian. Total 

bobot untuk komponen penilaian adalah 100 

• NK = Nilai Komponen merupakan perkalian dari skor perolehan dengan bobot dibagi 

skor maksimal 

𝐍𝐊 =
∑ 𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐏𝐞𝐫𝐨𝐥𝐞𝐡𝐚𝐧

𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐌𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐚𝐥
× 𝐁𝐨𝐛𝐨𝐭 

• NP = Nilai Praktik merupakan penjumlahan dari NK 

 

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan: 

a. Remidial dilaksanakan apabila pencapaian hasil belajar peserta didik belum mencapai 

Kriteria Ketuntasan Belajar (KKB). 

b. Pengayaan dilaksanakan apabila pencapaian hasil belajar peserta didik sudah 

mencapai KKB, tetapi peserta didik belum puas dengan hasil belajar yang dicapai. 

 

Semarang, 16 Juli 2018 

Mengetahui,      Guru Mata Pelajaran, 

Kepala SMK Ibu Kartini Semarang 

 

 

 

Dra. Sri Utami      Muflihatus Sholihah, S.Pd. 

NIK : 9666 046     NIK: - 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 

A. IDENTITAS PROGRAM PENDIDIKAN, MELIPUTI : 

NAMA SEKOLAH   : SMK IBU KARTINI SEMARANG 

MATA PELAJARAN   : KOMPUTER DAN JARINGAN DASAR 

KOMPETENSI KEAHLIAN  : REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL) 

MATERI POKOK   : K3LH 

KELAS/SEMESTER   : X / 1 

TAHUN PELAJARAN  : 2018/2019 

ALOKASI WAKTU   : PERTEMUAN 1   (@4 Jam Pelajaran) 

 

B. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR 

KOMPETENSI DASAR 

1. KD PADA KI PENGETAHUAN 

- Menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja 

2. KD PADA KI KETERAMPILAN 

- Melaksanakan K3LH dilingkungan kerja 

  

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1. INDIKATOR KD PADA KI PENGETAHUAN 

- Menjelaskan prinsip K3LH 

- Menentukan prosedur K3LH 

2. INDIKATOR KD PADA KI KETERAMPILAN  

- Mengikuti prosedur K3LH 

- Mengimplementasikan K3LH 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Dengan diskusi dan menggali informasi dalam pembelajaran penerapan K3LH disesuaikan 

dengan lingkungan kerja, diharapkan peserta didik dapat melakukan kerjasama, disiplin, 

tekun dan bertanggungjawab dalam proses pembelajaran serta dapat : 

1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang K3LH 

2. Mengumpulkan data tentang K3LH 

3. Mengolah data tentang K3LH 

4. Mengomunikasikan tentang K3LH 

 

1. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Definisi K3LH 

2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur K3LH 

3. Peraturan perundang-undangan K3 

4. Peraturan perundang-undangan keselamatan kerja 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  

IBU KARTINI SEMARANG 

Jl. Imam Bonjol 199 Semarang 50141 Telp. 024 – 3543512       
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5. Peraturan perundang-undangan perlindungan tenaga kerja 

6. Identifikasi pelanggaran prosedur K3 

7. Identifikasi perilaku mencurigakan terhadap K3 

 

2. PENDEKATAN, STRATEGI DAN METODE 

- Pendekatan  : Koperatif (CL, Cooperative Learning) 

- Strategi  : Pemberian stimulus terhadap siswa untuk memahami proses 

- Metode  : Ceramah 

 

3. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1, PERTEMUAN PERTAMA 

 A, PENDAHULUAN/KEGIATAN AWAL (20 MENIT) 

   1, Mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan 

2, Mendiskusikan kompetensi yang telah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya 

terkait dengan kompetensi yang akan dipelajari 

3, Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya bagi kehidupan 

4, Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan 

5, Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan 

 

B, KEGIATAN INTI (120MENIT) 

 1, Mengamati untuk mengidentifikasi tentang kesesuaian hasil produksi dengan 

naskah 

 2, Guru menugaskan kepada peserta didik untuk mengamati  dan memperhatikan 

penjelasan dari guru tentang K3LH dalam lingkungan kerja 

    3, Peserta didik memperhatikan dan mencatat semua penjelasan dari guru K3LH 

dalam lingkungan kerja 

    4, Memberikan kesempatan untuk bertanya tentang K3LH dalam lingkungan kerja 

    5, Peserta didik menanyakan hal-hal yang belum jelas berkaitan dengan K3LH dalam 

lingkungan kerja 

    6, Guru menugaskan kepada peserta didik untuk merangkum materi K3LH dalam 

lingkungan kerja 

    7, Peserta didik merangkum materi pelajaran tentang K3LH dalam lingkungan kerja 

 

C, PENUTUP (40 MENIT) 

    1, Membuat rangkuman/simpulan pelajaran 

    2, Refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 

    3, Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/perseorangan    

(jika diperlukan) 

    4, Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 

 

4. ALAT/BAHAN DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1, Alat Pemaparan Materi : 

 1, Papan tulis 

 2, LCD 

 3, Spidol 

 4, Penghapus 

2, Bahan : - 

3, Media Pembelajaran :  

PowerPoint 
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5. SUMBER BELAJAR 

1. BSE komputer dan jaringan dasar, Kurikulum 2013 revisi 2018, Kementrian 

Pendidikan dan     Kebudayaan Republik Indonesia 

2. Modul pembelajaran Komputer dan jaringan dasar 

 

6. PENILAIAN PEMBELAJARAN 

1, TEKNIK PENILAIAN 

 a, Tes tertulis uraian bebas 

 b, Penilian Proyek 

 

2, INSTRUMEN PENILAIAN 

 A, Tes tertulis uraian bebas 

a, Jumlah soal 10 

b, Skor tiap soal 10 

c, Skor maksimal 100 

d, Skor terendah 0 

 

 B, Penilaian Proyek 

  Penugasan K3LH  

 

         

 

Semarang, 17 Juli 2018 

 

      Mengetahui,      Guru Mata Pelajaran 

Kepala SMK Ibu Kartini Semarang                                        Komputer dan Jaringan Dasar 

 

 

 

 

    Dra. Sri Utami      Murtono Adi Saputro, S.Kom.  

    NIK. 9666 046     NIK. -  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 

Satuan Pendidikan  : SMK Ibu Kartini Semarang 

Bidang Keahlian  : Pariwisata 

Program Keahlian  : Kuliner 

Kompetensi Keahlian : Tata Boga 

Mata Pelajaran  : Pengolahan dan Penyajian Makanan  

Materi   : Mengevaluasi Sup 

Kelas/Semester  : XI / Ganjil 

Alokasi waktu  : T = 1 x 7 Jam Pelajaran  

 Durasi   : @ 315 Menit 

Tahun Pelajaran  : 2019/2020 

 

A. Kompetensi Inti 

KI  1     : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2     : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, 

kerja sama, toleran, damai), bertanggung-jawab, responsif, dan proaktif melalui 

keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara 

berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3    : Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, 

konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup 

kerja Tata Boga pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks 

pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga 

masyarakat nasional, regional, dan internasional. 

KI 4   :  Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja 

yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja Tata 

Boga. 

Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur 

sesuai dengan standar kompetensi kerja. 

Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, 

produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu 

melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung 

Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak 

mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  

IBU KARTINI SEMARANG 

Jl. Imam Bonjol 199 Semarang 50141 Telp. 024 – 3543512       
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dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah 

pengawasan langsung. 

  

B. Kompetensi Dasar  

3.4  Mengevaluasi soup 

4.4 Memodifikasi pembuatan soup 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.4.1.  Menjelaskan pengertian dan penggolongan soup 

3.4.2.  Menentukan alat yang digunakan dalam pembuatan soup 

3.4.3.  Menentukan prosedur pembuatan soup 

3.4.4.  Menentukan kriteria hasil soup 

3.4.5.  Menganalisa masalah pada pembuatan soup 

 

4.4.1. Menyiapkan alat yang dibutuhkan untuk pembuatan soup 

4.4.2. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan soup 

4.4.3. Membuat soup sesuai dengan prosedur, kriteria hasil, keselematan kerja, hygiene 

makanan 

4.4.4. Menyajikan soup sesuai dengan standar porsi teknik dan suhu penyajian, hygiene 

makanan 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Discovery Learning dan pendekatan 

saintifik yang menuntun peserta didik untuk mengamati (membaca) permasalahan, 

menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan hasilnya. Selama dan setelah mengikuti 

proses pembelajaran ini peserta didik dapat: 

1. Menjelaskan pengertian soup, alat, prosedur pembuatan soup 

2. Menjelaskan kriteria hasil soup yang baik 

3. Mengetahui masalah atau kegagalan dalam pembuatan soup 

 

Fokus nilai-nilai sikap 

1. Jujur 

2. Peduli 

3. Tanggung jawab 

4. Kerjasama  

5. Proaktif 

6. Kreatif 

7. Toleran 
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E. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pembelajaran Reguler 

a. Fakta 

➢ Mengenal karakteristik sup 

b. Konsep 

➢ Mengetahui jenis-jenis sup 

c. Prinsip 

➢ Menganalisis kriteria sup 

d. Prosedur 

➢ Pengolahan dengan bahan yang baik dan metode yang tepat akan menghasilkan 

produk yang berkualitas 

2. Materi Pembelajaran Remedial 

➢ Kegagalan dan keberhasilan dalam pembuatan sup 

3. Materi Pembelajaran Pengayaan 

➢ Mencari bahan-bahan dan alat untuk pembuatan sup 

 

F. Metode Pembelajaran 

1. Model  : Discovery Learning 

2. Pendekatan : Saintifik Learning 

3. Metode : Ceramah, Diskusi 

 

G. Media/Alat, Bahan, dan Sumber Belajar 

1. Media/alat: 

➢ LCD Projector 

➢ Whiteboard 

➢ Alat peraga 

➢ Blog materi kontinental 

2. Bahan: 

➢ Spidol 

➢ Kertas karton 

3. Sumber Belajar:  

➢ Suwarti Mochantoyo, dkk. 1999. Pengelolaan Makanan. Bandung: Direktorat 

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen 

Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional 

➢ Situs Internet 
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H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Ke-1  

1. Pendahuluan 

Alokasi waktu: 10 menit 

Orientasi  

•  Guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai 

pembelajaran ( religius ). 

•  Guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. 

•  Guru menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali pembelajaran. 

Apersepsi 

•  Guru mengaitkan materi/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

pengalaman peserta didik. 

•  Guru mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. 

•  Guru mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pelajaran yang akan 

dilakukan. 

Motivasi 

•  Guru memberikan gambaran tentang manfat mempelajari pelajaran yang akan 

dipelajari: apabila materi/tema ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh maka 

peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang :  

o Menjelaskan pengertian sup, penggolongan, alat, dan prosedur pembuatan sup 

o Menjelaskan kriteria hasil sup 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat pertemuan berlangsung. 

•  Mengajukan pertanyaan. 

Pemberian Acuan 

•  Guru memberitahukan materi pembelajaran yang akan dibahas pada saat itu. 

•  Guru memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan 

KKM pada pertemuan yang berlangsung. 

•  Guru melakukan pembagian kelompok belajar. 

•  Guru menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran. 

•  Guru melakukan pembagian kelompok belajar. 

•  Guru menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran. 

 

 

2. Kegiatan Inti 

Alokasi waktu : 185 menit 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 

(stimulasi/pemb

erian 

rangsangan) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 

perhatian  

• Melihat  

Peserta didik diminta untuk mencari tahu tentang kriteria hasil sup 

dan faktor-faktor penyebab kegagalan pembuatan sup  
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• Mengamati  

Peserta didik diminta mengamati gambar/foto yang terdapat pada 

buku maupun melaui penayangan video yang disajikan 

➢ Kriteria hasil sup 

➢ Faktor-faktor penyebab kegagalan sup 

• Membaca  

Peserta didik diminta membaca dirumah sebelum kegiatan 

pembelajaran berlangsung tentang materi dari buku paket atau buku-

buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan:  

➢ Kriteria hasil sup 

➢ Faktor-faktor penyebab kegagalan produk sup 

• Mendengar 

Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guru 

yang berkaitan dengan: 

➢ Kriteria hasil sup 

➢ Faktor-faktor penyebab kegagalan produk sup 

• Menyimak 

Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan 

secara garis besar/global tentang materi pelajaran mengenai: 

➢ Kriteria hasil sup 

➢ Faktor-faktor penyebab kegagalan produk sup 

Problem 

Statemen 

(pertanyaan/iden

tifikasi masalah 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan 

dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan 

belajar.  

• Peserta didik diminta untuk mendiskusikan hasil pengamatannya 

dan mencatat fakta-fakta yang ditemukan, serta menjawab 

pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan yang ada pada buku. 

• Pendidik memfasilitasi peserta didik untuk menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami berdasarkan hasil pengamatan dari buku 

yang didiskusikan bersama kelompoknya. 

• Mengajukan pertanyaan tentang: 

➢ Kriteria hasil sup 

➢ Faktor-faktor penyebab kegagalan produk sup 

Data collection 

(pengumpulan 

data) 

Peserta didik mengumpulkan berbagai informasi yang dapat 

mendukung jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, baik 

dari buku maupun sumber lain seperti internet; melalui kegiatan: 

• Mengamati obyek/kejadian 

• Mengumpulkan informasi 

Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari 

berbagai sumber tentang: 

➢ Kriteria hasil sup 

➢ Faktor-faktor penyebab kegagalan produk sup 
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• Membaca sumber lain selain buku teks 

Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan 

membaca buku tentang: 

➢ Kriteria hasil sup 

➢ Faktor-faktor penyebab kegagalan produk sup 

• Mempresentasikan ulang 

• Aktivitas  

➢ Peserta didik diminta mengidentifikasi dan menganalisis 

faktor penyebab kegagalan produk sup 

• Mendiskusikan 

➢ Peserta didik diminta untuk membuat kelompok 3-4 orang 

untuk mendiskusikan tentang penyebab kegagalan sup 

• Mempraktikan 

➢ Peserta didik diminta untuk mengidentifikasi kriteria sup 

➢ Peserta didik diminta untuk menganalis kegagalan dalam 

pembuatan sup 

Data Processing 

(pengolahan 

data) 

Pendidik mendorong agar peserta didik secara aktif  terlibat dalam 

diskusi kelompok serta saling bantu untuk menyelesaikan masalah.  

Selama peserta didik bekerja di dalam kelompok, pendidik 

memperhatikan dan mendorong semua peserta didik untuk terlibat 

diskusi, dan mengarahkan bila ada kelompok yang melenceng jauh 

pekerjaannya dan bertanya apabila ada yang belum dipahami, bila 

diperlukan pendidik memberikan bantuan secara klasikal. 

• Berdiskusi tentang data: 

➢ Kriteria hasil sup 

➢ Faktor-faktor penyebab kegagalan produk sup 

• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 

kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan 

mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 

berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar 

kerja. 

• Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai: 

➢ Kriteria hasil sup 

➢ Faktor-faktor penyebab kegagalan produk sup 

Verification 

(pembuktian) 

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 

memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada 

buku sumber melalui kegiatan: 

• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 

informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 

memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang 

bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, 

taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan 

kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan: 
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➢ Kriteria hasil sup 

➢ Faktor-faktor penyebab kegagalan produk sup 

Antara lain dengan: peserta didik dan guru secara bersama-sama 

membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta 

didik. 

Generalizatio 

(menarik 

kesimpulan) 

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan beradasrkan 

hasil analisisi secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan 

berpikir sistemastis, mengungkapkan pendapat dengan sopan 

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal 

tentang: 

➢ Kriteria hasil sup 

➢ Faktor-faktor penyebab kegagalan produk sup 

• Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan 

ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 

• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain 

diberi kesempatan untuk menjawabnya. 

• Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.  

• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta 

didik atau lembar kerja yang telah disediakan 

• Bertanya pada hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan 

pertanyaan kepada siswa 

• Menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan 

peserta didik atau pada lembar kerja yang telah disediakan secara 

individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi 

pelajaran. 

 

3.  Kegiatan Penutup 

Alokasi waktu : 20 Menit 

Peserta didik: 

• Membuat rangkuman/ 

simpulan pelajaran 

tentang point-point 

penting yang muncul 

dalam kegiatan 

pembelajaaran yang 

baru dilakukan. 

• Melakukan refleksi 

terhadap kegiatan 

yang sudah dilakukan. 

Guru : 

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

memiliki kinerja dan kerjasama yang baik 

• Mernecanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas 

kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang 

baik 

• Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas 

kelompok/perseorangan ( jika diperlukan ) 

• Mengagendakan pekerjaan rumah 

• Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 
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I. Penilaian, Pembelajaran Remidial dan Pengayaan 

1. Teknik Penilaian  

a. Penilaian kompetensi pengetahuan 

1) Tes tertulis 

2) Tes lisan 

➢ Tes lisan pemaparan materi dari pemahaman siswa 

b. Penilaian Kompetensi Ketrampilan 

 1) Proyek, pengamatan, wawancara 

➢ Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok 

➢ Menyimak tayangan/ demo tentang materi pokok 

            2) Portofolio/ unjuk kerja 

 

2. Instrumen Penilaian 

a. Penilaian Pengetahuan 

1). Kisi-Kisi Soal 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi Indikator Soal Soal 
Nomor 

Soal 

3.4 

Mengevaluasi 

soup 

3.4.1.  

Menjelaskan 

pengertian soup 

 

 

Pengerti

an sup 

Peserta Didik dapat 

menjelaskan 

pengertian sup 

Jelaskan yang 

dimaksud 

dengan soup! 

 

1 

 3.4.2. 

Menjelaskan 

fungsi soup 

Fungsi 

sup 

Peserta Didik dapat 

menjelaskan fungsi 

sup 

Jelaskan fungsi 

soup! 

2 

 3.4.3.   

Menentukan 

alat yang 

digunakan 

dalam 

pembuatan soup 

Alat-

alat 

pembua

tan sup 

Peserta Didik dapat 

menjelaskan alat-

alat pembuatan sup 

Sebutkan alat-

alat pembuatan 

soup ! 

3 

 3.4.5.  

Menjelaskan 

penggolongan  

soup 

Penggol

ongan 

sup 

Peserta Didik dapat 

menggolongkan 

jenis-jenis sup 

Penggolongan 

soup 

dibedakan 

menjadi 4 

macam. 

Sebutkan dan 

jelaskan 

masing – 

masing! 

4 

 3.4.6. 

Menjelaskan 

kriteria sup 

Kriteria 

produk 

sup 

Peserta Didik dapat 

menjelaskan 

kriteria hasil sup 

Jelaskan 

kriteria sup 

jernih dan sup 

kental! 

5 
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2). Soal Tes Pengetahuan 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan soup? 

2.  Jelaskan fungsi soup!  

3. Sebutkan alat-alat pembuatan soup ! 

4. Penggolongan soup dibedakan menjadi 4 macam. Sebutkan dan jelaskan 

masing – masing! 

5. Jelaskan kriteria sup jernih dan sup kental! 

 

3). Instrumen/butir soal pengetahuan 

No Soal dan jawaban Skor 

1 Jelaskan yang dimaksud dengan soup! 

Jawaban: 

Soup adalah makanan atau hidangan yang berwujud cair, terbuat dari hasil 

rebusan daging, ayam, atau sayuran yang ditambahkan dengan sayuran sebagai 

aroma, bumbu-bumbu dan isian. Sup dapat dihidangkan sebagai hidangan 

pembuka panas pada giliran makan atau disajikan sebagai main course/main 

dish. 

10 

2 Jelaskan fungsi soup! 

Jawaban: 

Pada hidangan kontinental, soupberfungsi untuk :  

a) Membangkitkan selera makan dengan porsi yang kecil. Rasanya lezat, 

menarik dan bernilai gizi tinggi. 

b) Pada jamuan makan, berfungsi untuk menetralkan rasa tajam dari  appetizer 

sebelum memasuki hidangan berikutnya.  

c) Dalam susunan menu Indonesia, sup merupakan kelengkapan hidangan dan 

gizi dalam susunan makanan seimbang. 

10 

3 Sebutkan alat-alat pembuatan soup! 

Jawaban: 

1. Stock pot 

2. Talenan 

3. Pisau 

4. Laddle 

5. Kompor 

10 

4 Penggolongan soup dibedakan menjadi 4 macam. Sebutkan dan jelaskan 

masing – masing! 

Jawaban: 

a)  Thin Soup/Clear Soup (Sup Jernih)  

Clear Soup adalah sup yang dibuat dalam keadaaan jernih dan tidak 

dikentalkan. Clear Soup dihidangkan dengan atau tanpa isian. Isian yang 

digunakan dapat dibuat dari berbagai sayuran dan bahan hewani seperti 

daging, ikan, atau ayam. 

b)  Thick Soup(Sup Kental)  

Thick Soup  dibuat dengan menggunakan kaldu yang dikentalkan dengan 

bahan pengental seperti tepung,  cream, susu, liason, ataupun dari bahannya 

sendiri, dengan ataupun tanpa isi. 

c)   Special Soup(Sup Istimewa)  

10 
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Special Soupmerupakan sup yang sangat istimewa/khusus. Biasanya sup ini 

terdiri dari bahan yang langka atau mahal atau orang yang membuatnya 

adalah orang yang penting atau dibuat dari bahan yang khusus serta cara 

pembuatan yang khusus pula, misalnya:  Cholader Soup, Turtle Soup, London 

Darry Soup. 

d)  National Soup 

National Soupdapat berupa sup cair ataupun kental, karena jenis sup ini 

digolongkan atas spesifik bahan, cara memasak dan asal negaranya, 

kemudian diperkenalkan kepada dunia luas menjadi bagian daripada  

International Soup 

5 Jelaskan kriteria sup jernih dan sup kental! 

Jawaban: 

• Sup harus benar-benar jernih, tidak berlemak, dan tidak ada gumpalan.  

• Kaya dari segi rasa, aroma, dan penampilan.  

• Temperatur penyajian harus sesuai dengan jenis sup. 

10 

 

4). Pedoman Penskoran  

No. Kriteria Skor 

1. Mampu  mengerjakan dengan lengkap dan benar 10 

Mampu  mengerjakan dengan benar, tetapi jawaban kurang lengkap 4 

Mengerjakan namun jawaban salah 1 

Tidak menjawab 0 

2 Mampu  mengerjakan dengan lengkap dan benar 10 

Mampu  mengerjakan dengan benar, tetapi jawaban kurang lengkap 4 

Mengerjakan namun jawaban salah 1 

Tidak menjawab 0 

𝐍𝐈𝐋𝐀𝐈 =
𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐏𝐞𝐫𝐨𝐥𝐞𝐡𝐚𝐧

𝟐𝟎
   𝐗 𝟏𝟎𝟎 

 

b. Penilaian Sikap dan Ketrampilan 

1). Teknik penilaian 

No Aspek yang dinilai 
Teknik 

Penilaian 
Waktu Penilaian 

1. Sikap 

a. Rasa ingin tahu dalam memahami 

materi peralatan pengolahan makanan 

b. Bekerjasama dalam kegiatan 

kelompok 

c. Toleran terhadap proses pemecahan 

masalah yang berbeda dan kreatif 

d. Peduli pada kerapihan, kenyamanan, 

dan kebersihan lingkungan belajar 

Pengamatan Selama pembelajaran 

dan saat diskusi  
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No Aspek yang dinilai 
Teknik 

Penilaian 
Waktu Penilaian 

2. 

 

Keterampilan 
- Terampil menerapkan  konsep, prinsip, 

dan strategi menyelesaikan 

permasalahan lingkungan hidup dan 

permasalahan sehari-hari yang relevan 

yang berkaitan dengan soup 

 
Pengamatan  

Penyelesaian tugas 

(baik individu maupun 

kelompok) , saat diskusi  

2). Instrumen penilaian (terlampir) 

a. Lembar Penilaian Sikap 

b. Lembar Penilaian Pengetahuan 

c. Lembar Penilaian Keterampilan 

d. Lembar Kerja Peserta Didik 

e. Portofolio 

 

c. Pembelajaran Remidial dan pengayaan 

a. Remidial 

• Remidial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM 

maupun peserta didik yang sudah melampaui KKM. Remidial terdiri atas dua 

bagian yaitu bagian remidial karena belum mencapai KKM dan remidial karena 

belum mencapai kompetensi dasar. 

• Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik 

yang belum mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan Minimal) 

b. Pengayaan 

• Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai 

materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang tuntas 

mencapai KKM atau mencapai Kompetensi Dasar. 

• Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan 

peserta didik. 

• Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan 

pengembangan lebih luas. 

 

Semarang, 18 Juli 2019 

                Mengetahui,                                                                     Guru Mapel 

Kepala SMK Ibu Kartini Semarang                              Pengolahan dan Penyajian Makanan 

 

 

 

 

           Dra. Sri Utami                                                           Uut Susiyanti, S.Pd.,M.Pd. 

NIK 9666 046                                                                   NIK. - 
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Lampiran: 

 

SMK IBU KARTINI 

SEMARANG 

 

LEMBAR PENILAIAN SIKAP 

 

Mata Pelajaran  : Pengolahan dan Penyajian Makanan Kelas/Semester  : XI/1 

Materi : Soup Tahun Pelajaran : 2019/2020 

Nama Kelas : XI Guru Pengampu : Uut Susiyanti, S.Pd 

 

Bubuhkan tanda √ pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 

No Nama Peserta Didik 

SIKAP 

Rasa Ingin Tahu Kerjasama Toleran 
Peduli 

Lingkungan 

KB B SB KB B SB KB B SB KB B SB 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

Keterangan: 

KB: Kurang baik; B: Baik, SB: Sangat baik 

  Semarang,      Juli 2019 

        Guru Pengampu 

 

 

 

 

 

     Uut Susiyanti, S.Pd.,M.Pd. 

     NIK. – 
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Mata Pelajaran  : Pengolahan dan Penyajian Makanan Kelas/Semester  : XI/1 

Materi : Soup Tahun Pelajaran : 2019/2020 

Nama Kelas : XI  Guru Pengampu : Uut Susiyanti, S.Pd 

 

Nilai 
Sikap 

Rasa Ingin Tahu Kerjasama Toleran Peduli Lingkungan 

KB 

Tidak ada upaya untuk 

mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari 

sesuatu yang dipelajari, 

diamati, atau didengar 

Tidak berupaya 

untuk bekerjasama 

dalam kegiatan 

kelompok 

Tidak menghargai 

perbedaan sikap atau 

pendapat orang lain yang 

berbeda dengan dirinya 

Tidak peduli terhadap 

kerapihan, kebersihan, 

kesehatan dan 

kenyamanan 

lingkungan belajar 

B 

Sudah ada upaya untuk 

mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari 

sesuatu yang dipelajari, 

diamati, atau didengar  

Ada upaya untuk 

bekerjasama dalam 

kegiatan kelompok 

tetapi masih belum 

ajeg/konsisten 

Ada upaya untuk 

menghargai perbedaan 

sikap atau pendapat orang 

lain yang berbeda dengan 

dirinya 

Ada kepedulian 

terhadap kerapihan, 

kebersihan, kesehatan 

dan kenyamanan 

lingkungan belajar 

SB 

Selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari 

sesuatu yang dipelajari, 

diamati, atau didengar  

Selalu bekerjasama 

dalam kegiatan 

kelompok secara 

terus menerus 

Selalu berusaha 

menghargai perbedaan 

sikap atau pendapat orang 

lain yang berbeda dengan 

dirinya 

Selalu peduli terhadap 

kerapihan, kebersihan, 

kesehatan dan 

kenyamanan 

lingkungan belajar 

 

 

 

  Semarang,     Juli 2019 

       Guru Pengampu 

 

   

 

 

 

   Uut Susiyanti, S.Pd.,M.Pd. 

  NIK. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMK IBU KARTINI 

SEMARANG 

 

RUBRIK PENILAIAN SIKAP 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD-1) 

SMK IBU KARTINI SEMARANG 

 

Mata Pelajaran :  Pengolahan dan Penyajian Makanan 

Materi Pokok :  Soup 

Waktu :  30 menit (15 menit diskusi, 15 menit presentasi) 

 

Petunjuk: 

1. Pelajari materi yang telah disampaikan guru. 

2. Silahkan cari diberbagai sumber (internet, majalah, koran, mapun buku resep) tulis masing – 

masing 1resep soup  

3. Tugas di rumah : Pelajari materi selanjutnya mengenai makanan pembuka appetizer di blog 

kontinental! (Penugasan tidak terstruktur) 

4. Selamat mengerjakan, semoga sukses. 

 

  Semarang,       Juli 2019 

       Guru Pengampu 

 

 

 

 

 

   Uut Susiyanti, S.Pd 

  NIK. - 
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SMK IBU KARTINI 

SEMARANG 

 

FORMAT PENILAIAN 

ANTAR TEMAN 

 

Nama teman yang dinilai : …………………………………………………………………. 

Kelas : …………………………………………………………………. 

Semester : 1 (satu)   

Mata Pelajaran : Pengolahan dan Penyajian  Makanan 

Tahun Pelajaran  : 2019/2020 

Guru Pengampu : Uut Susiyanti, S.Pd 

Waktu penilaian : ……………………  

 

NO PERNYATAAN YA TIDAK 

1 Berusaha belajar dengan sungguh-sungguh   

2 Mengikuti pembelajaran  dengan penuh perhatian   

3 Mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu   

4 Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami   

5 Berperan aktif dalam kelompok   

6 Menyerahkan tugas tepat waktu   

7 Selalu membuat catatan hal-hal yang dianggap penting   

8 Menguasasi dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 

baik 
  

9 Menghormati dan menghargai guru dan teman   

10 Peduli terhadap kerapihan, kebersihan, kesehatan dan 

kenyamanan lingkungan belajar 
  

 

 Semarang, …………………… 

 Penilai 

 

 

 

 _________________ 
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SMK IBU KARTINI 

SEMARANG 

 

FORMAT PENILAIAN DIRI 

 
Nama : …………………………………………………………………. 

Kelas : …………………………………………………………………. 

Semester : 1 (satu)   

Mata Pelajaran : Pengolahan dan Penyajian Makanan 

Tahun Pelajaran  :    2019/2020  

Guru Praktikan :    Uut Susiyanti, S.Pd 

Waktu penilaian : ……………………  

 

NO PERNYATAAN YA TIDAK 

1 
Saya berusaha belajar dengan sungguh-sungguh dan mengikuti 

pembelajaran dengan penuh perhatian 
  

2 Saya mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu   

3 Saya mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami   

4 Saya berperan aktif dalam kelompok   

5 Saya menyerahkan tugas tepat waktu   

6 Saya selalu membuat catatan hal-hal yang saya anggap penting   

7 
Saya merasa menguasasi dan dapat mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan baik 
  

8 Saya menghormati dan menghargai orang tua   

9 Menghormati dan menghargai guru dan teman   

10 
Peduli terhadap kerapihan, kebersihan, kesehatan dan 

kenyamanan lingkungan belajar 
  

 

 Semarang, ………………………. 

 Penilai 

 

 

 

        _________________ 
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DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN 

 

 

Validasi Instrumen dengan Bapak Mudhor, S.Pd. (Guru Produktif Tata Busana) 

 

 

 

 

Validasi Instrumen dengan Bapak Ign. F. Bayu Andoro S., S.T.,M.Kom. (Guru Produktif RPL) 

 

 

Lampiran 28 
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Validasi Instrumen dengan Ibu Uut Susiyanti, S.Pd.,M.Pd.(Guru Produktif Kuliner) 

 

 

 

 

Penelitian Pendahuluan/Wawancara dengan Ibu Anik Supriyanti, S.Pd.  

(Guru Produktif Tata Busana) 
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Penelitian Pendahuluan/Wawancara dengan Bapak Ayyub Wicaksono, S.Pd.  

(Guru Produktif RPL) 

 

 

 

 

Penelitian Pendahuluan/Wawancara dengan Ibu Chintya Paramita P., S.Pd.  

(Guru Produktif Kuliner) 
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Penelitian Pendahuluan/Wawancara dengan Ibu Muflihatus Sholihah, S.Pd.  

(Guru Produktif Tata Busana) 

 

 

 

 

Penelitian Pendahuluan/Wawancara dengan Bapak Murtono Adi Saputro, S.Kom. 

(Guru Produktif RPL) 
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Penelitian Pendahuluan/Wawancara dengan Ibu Gina Kismoeljani, S.Pd.  

(Guru Produktif Kuliner) 

 

 

 

 

Siswa 10 RPL 1 SMK Ibu Kartini Semarang 
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Siswa 10 RPL 1 SMK Ibu Kartini Semarang 

 

 

 

 

Persiapan Penilaian Bidang Kognitif  Pada Siswa 10 RPL 1 
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Penilaian Bidang Kognitif  Pada Siswa 10 RPL 1 

 

 

 

 

Penilaian Bidang Efektif dan Psikomotorik  Pada Siswa 10 RPL 1 
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Penilaian Bidang Efektif dan Psikomotorik  Pada Siswa 10 RPL 2 

 

 

 

 

 

Pengarahan Persiapan Penilaian Bidang Efektif dan Psikomotorik  Pada Siswa 10 RPL 2 
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