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ABSTRAK 

 

Windrianti, Maria Gerrin. 2018. Pengembangan Instrumen Peer Assessment Sikap 

Sosial Mata Pelajaran Matematika SMP. Tesis. Program Studi Penelitian 

dan Evaluasi Pendidikan. Program Pascasarjana Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Prof. Dr. Kartono, M.Si., Pembimbing II: Dr. 

Saiful Ridlo, M.Si. 

 

 

Kata Kunci: Pengembangan Instrumen, Penilaian Sikap Sosial, Peer Assessment, 

Pembelajaran Matematika 

 

 

 Sikap sosial merupakan salah satu aspek yang dinilai dalam proses 

penerapan Kurikulum 2013. Sikap sosial meliputi aspek jujur, disiplin, santun, 

percaya diri, peduli, dan tanggung jawab Instrumen sikap sosial yang 

dikembangkan akan digunakan melalui peer assessment. Penelitian ini bertujuan 

mengembangkan instrumen penilaian sikap sosial melalui peer assessment pada 

mata pelajaran matematika SMP yang valid, reliabel dan praktis. 

 Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang mengacu 

penelitian pengembngan oleh Sugiyono yang dimodifikasi tanpa tahapan uji coba 

massal (diseminasi). Validitas isi intrumen diuji oleh tiga ahli di bidangnya, skor 

yang diberikan oleh ahli diuji menggunakan V indeks dan reliabilitasnya dengan 

ICC. Uji coba skala kecil untuk mengetahui butir yang valid di uji dengan pearson 

correlation dan alpha cronbach untuk reliabilitasnya. Uji coba skala besar validitas 

konstruk diuji menggunakan Confirmatory Factor Analysis 2nd Order dan 

reliabilitasnya dengan formula Construct Reliability. 

 Hasil penelitian dari validasi ahli didapat 35 butir yang valid dengan 

validitas di 0,813 dengan reliabilitas sebesar 0,708. Uji coba skala kecil dengan 52 

responden, didapat 27 butir valid dengan koefisisen >0,3 dan reliabilitasnya 0,805. 

Pada uji coba skala besar didapat 25 butir valid dengan koefisien > 0,3, validitas 

konstruk memiliki estimasi faktor loading (𝜆) > 0,30. Hasil uji menggunakan SEM 

memenuhi Godness of Fit. Hasil analisis yang didapat adalah RMSEA 

menunjukkan nilai 0,017 (≤ 0,08); GFI menunjukkan nilai 0,87; AGFI 

menunjukkan nilai 0,84 (≥0,80); dan  RMSR menunjukkan nilai 0,041 (≤ 0,05). 

Uji kepraktisan dari 3 responden guru matematika menyatakan praktis digunakan 

dengan skor angket > 21. 

 Instrumen peerassessment sikap sosial dengan 25 butir pernyataan  yaitu 4 

pernyataan sikap jujur, 4 pernyataan sikap disiplin, 5 pernyataan sikap santun, 4 

pernyataan sikap percaya diri, 4 pernyataan sikap peduli, dan 4 pernyataan sikap 

tanggung jawab dinyatakan valid, reliabel, dan praktis. 
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ABSTRACT 

 

 

Windrianti, Maria Gerrin. 2018. Development of Peer Assessment Social 

Behaviour Instrumen On Learning Mathematics In Junior High School. 

Tesis. Educational Research and Evaluation Program. Post Graduate 

Semarang  State University. Supervisor I: Prof. Dr. Kartono, M.Si., 

Supervisor II: Dr. Saiful Ridlo, M.Si. 

 

 

Keyword: Development Instrument, Social Behaviour Assessmnet, Peer 

Assessment, Learning Mathematics 

 

 

Social behaviours are among the aspects assessed in the process of applying 

the Curriculum 2013. Social attitudes include honest, disciplined, courtenes, self-

confident, caring, and responsible aspects. The social behaviour instruments 

developed will be used through peer assessment. This study aims to develop an 

instrument of social behaviour through peer assessment on learning mathematics in 

junior high school that are valid, reliable and practical. 

This research is a development research with modified Sugiyono model 

without stages of mass testing (dissemination). The validity of the instrumental 

content is tested by three experts in the field, the score given by the expert is tested 

using V index and its reliability with ICC. Small-scale trials to find out valid grains 

tested with pearson correlation and alpha cronbach for reliability. Large-scale trials 

of construct validity were tested using Confirmatory Factor Analysis 2nd Order and 

its reliability with the Construct Reliability formula. 

The results of the experts validation obtained 35 valid items with validity at 

0.813 with reliability of 0.708. A small-scale trial with 52 respondents, 27 valid 

grains with coefficient> 0.3 and reliability were 0.805. In a large-scale test, 25 valid 

grains with coefficient> 0.3, construct validity have estimated loading factor (λ)> 

0.30. The test results using SEM meet Godness of Fit. The result of analysis 

obtained is RMSEA show value 0,017 (≤ 0,08); GFI shows a value of 0.87; AGFI 

shows a value of 0.84 (≥0.80); and RMSR shows a value of 0.041 (≤0.05). The 

practicality test of 3 mathematics teacher respondents stated that practical use with 

the questionnaire score> 21. 

The instrument of peer assessment of social behaviours with 25 item are 4 

item of honest attitude, 4 item of discipline, 5 item of courtesy, 4 item of self-

confidence, 4 item of caring attitude, and 4 item of responsibility are declared valid, 

reliable, and practical. 
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Magister Pendidikan pada Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan 

Program 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. 
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Prof. Dr. Kartono, M.Si. (Pembimbing I) dan Dr. Saiful Ridlo, M.Si. (Pembimbing 
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Peneliti sadar bahwa dalam tesis ini mungkin masih terdapat kekurangan, 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.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penerapan kurikulum 2013 telah berlangsung sejak tahun pelajaran 2013/2014. 

Perubahan kurikulum dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 (KTSP 

2006) ke Kurikulum 2013 memberikan beberapa dampak penting dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. Salah satu perubahan yang mendasar yaitu pembaruan 

pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Standar Kompetensi Lulusan dalam 

Kurikulum 2013 mencakup tiga ranah yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, 

yang dirumuskan dalam empat Komptensi Inti (KI). Kompetensi Inti inilah yang 

menjadi landasan pengembangan Kompetensi Dasar. Empat Kompetensi Inti yang 

dimaksud adalah sikap spiritual (KI-1), sikap sosial (KI-2), pengetahuan (KI-3), 

dan keterampilan (KI-4). Standar Kompetensi Lulusan pada Kurikulum 2013 ini 

menjadi dasar dalam pengembangan Kompetensi Dasar pada setiap mata pelajaran 

dan pada setiap jenjang kelas. 

 Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan 

Pendidikan Dasar dan Menengah pada dimensi sikap menyatakan bahwa siswa 

dituntut  untuk  memiliki perilaku yang mencerminkan sikap: (1) beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan YME, (2) berkarakter, jujur, dan peduli, (3) 

bertanggungjawab, (4) pembelajar sejati sepanjang hayat, dan  (5) sehat jasmani 

dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, 

masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.  
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Kompetensi sikap terbagi menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Untuk 

jenjang SMP standar kompetensi sikap spiritual (KI-1) dirumuskan “Menghayati 

dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Sedangkan sikap sosial (KI-2) 

“Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong 

royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya”. 

Dalam empat rumusan Kompetensi Inti, kompetensi sikap spiritual dan kompetensi 

sikap sosial merupakan ranah afektif yang dalam pelaksanaannya akan terintegrasi 

dalam pembelajaran pada penerapan kompetensi pengetahun dan keterampilan. 

Perubahan berikutnya adalah perubahan terkait sistem penilaian. Terjadi 

pergeseran dari penilaian tes yang digunakan untuk mengukur kompetensi 

pengetahuan hanya berdsarkan hasil saja, menuju penilaian autentik yaitu dengan 

mengukur semua kompetensi yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Bisri (2015) model penilaian K‐13 berdasarkan karakteristiknya 

termasuk penilaian otentik (authentic assessment). Karakteristik otentik dalam 

penilaian K‐13 menggambarkan bahwa penilaian dan pembelajaran dilakukan 

secara terpadu, mencerminkan masalah dunia nyata bukan dunia sekolah, 

menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik, dan tidak hanya mengukur apa 

yang diketahui oleh peserta didik tetapi lebih mengukur apa yang dapat dilakukan 

oleh peserta didik. Kompleksitas karakteristik tersebut memerlukan kemampuan 

khusus berkenaan dengan proses penilaian belajar dan pengembangan instrumen 

penilaian.  
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Sistem penilaian pada Kurikulum 2006 maupun Kurikulum 2013 

mempunyai esensi yang sama dalam hal makna, tujuan dan fungsi. Namun, terdapat 

beberapa perbedaan mulai dari rincian, target, teknik penilaian, dan operasional 

dalam pelaksanaan penilaian sebagaimana yang dinyatakan dalam Permendikbud 

No. 23 Tahun 2016. Kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial dilaksanakan 

serangkaian dengan proses belajar mengajar berdampingan dengan penerapan 

kompetensi pengetahuan dan keterampilan, sehingga pelaksanaan dan 

pembentukan kompentesi sikap sosial dilakukan secara tidak langsung. 

Berdasarkan hal tersebut guru harus menyiapkan berbagai instrumen penilaian yang 

akan digunakan untuk menilai capain kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan secara menyeluruh. 

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian 

Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran dengan 

mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik. Penilaian hasil 

belajar pada Kurikulum 2013 ini dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidik 

melalui tahapan mengkaji silabus sebagai acuan perencanaan penilaian, pembuatan 

kisi-kisi instrumen dan penetapan kriteria penilaian, pelaksanaan penilaian dalam 

proses pembelajaran, menganalisis hasil penilaian dan memberi tindak lanjut atas 

penilaian yang dilakukan oleh pendidik, menyusun laporan hasil penilaian dalam 

bentuk deskripsi pencapaian kompetensi dan deskripsi sikap (Setiadi, 2016). 

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 pasal 9 ayat 1(b) menyatakan bahwa 

penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan dan teknik penilaian 

lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggungjawab wali kelas atau guru 
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kelas. Hal ini selaras dengan pernyataan dalam buku panduan penilaiaan Kurikulum 

2013 yang menyatakan bahwa  penilaian diri dan penilaian antarteman (peer 

assessment) dapat dilakukan dalam rangka pembinaan dan pembentukan karakter 

peserta didik, yang hasilnya dapat dijadikan sebagai salah satu data konfirmasi dari 

hasil penilaian sikap oleh pendidik. Oleh karena itu penilaian kompetensi sikap 

yang dilakukan guru dapat dilakukan melalui berbagai cara yaitu dengan melalui 

observasi, penilaian diri, penilaian antar teman (peer assesment), dan catatan jurnal. 

Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar 

peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang disertai 

rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. Instrumen penilaian diri dan 

penilaian antar teman dapat dilakukan minimal satu kali dalam satu semester. 

Khuriyah (2003) bentuk instrumen dalam penyusunan evaluasi ranah afektif 

tidak dapat lepas dari materi-materi yang ada. Namun, perbedaannya adalah bentuk 

pernyataan lebih mengarah kepada kasus-kasus yang sering dialami oleh responden 

sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dicerna oleh 

mereka. 

Perubahan paradigma pembelajaran pada Kurikulum 2013 adalah siswa 

diajak untuk lebih aktif dan responsif ketika proses belajar mengajar berlangsung, 

sehingga orientasi pembelajaran berpusat pada siswa. Zulharman (2007) 

mengemukakan telah terjadi perubahan paradigma pendidikan dari teacher 

centered menjadi student centered. Perubahan paradigma pendidikan dari teacher 

centered menjadi student centered membawa konsekuensi siswa perlu terlibat 

dalam penilaian (Sutrisno, 2012).  
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Kurikulum 2013 mengembangkan dua modus proses pembelajaran, yaitu 

proses pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. Proses 

pembelajaran langsung (direct teaching) adalah proses pendidikan dimana peserta 

didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan 

psikomotorik melalui interaksi. Pembelajaran tidak langsung (indirect) adalah 

proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak 

dirancang dalam kegiatan yang khusus. Baik pembelajaran langsung maupun tidak 

langsung terjadi secara terintegrasi dan tidak terpisah. Di dalam pembelajaran tidak 

langsung ini akan berkaitan dengan pengembangan nilai dan sikap. Pengembangan 

sikap ini dilakukan oleh semua mata pelajaran termasuk matematika, sehingga 

proses dalam pembelajaran tersebut bertujuan untuk mengembangkan moral dan 

perilaku yang terkait dengan sikap yang termuat dalam kompetensi inti dan 

kompetensi dasar (Asmarawati, et al, 2016). Guru bertindak sebagai fasilitator 

dalam pengembangan materi yang disampaikan. Sehingga guru mempunyai 

keterbatasan dalam mengamati sikap siswa satu per satu. Peer assessment menjadi 

salah satu alternatif penilaian yang dapat membantu guru memotret bagaimana 

sikap sosial siswa selama pembelajaran berlangsung. 

Menurut Tohey (Wilson, 2002) manfaat peer assessment adalah mendorong 

siswa untuk lebih kritis dalam menganalisa kinerjanya, membantu mengklarifikasi 

kriteria asesmen, melatih kemampuan pengambilan keputusan, mengukur apa yang 

harusnya diukur, mengurangi beban dalam menilai, menjadikan penilaian sebagai 

bagian dari proses pembelajaran dan menekankan pada proses bukan hanya produk 
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Sehingga secara praktis penggunaan peer assessment dalam pembelajaran 

menunjukkan hal positif. 

Salah satu metode penilaian yang telah diujicobakan secara efektif adalah 

peer assessment dan self assessment. Penerapan dala peer assessment biasanya 

dilakukan dalam kegiatan berkelompok sehingga dapat memudahkan siswa untuk 

saling mengamati satu sama lain (Zevenbergen, 2001). 

Siswa menjadi yakin bahwa peer assessment berguna, memotivasi, menarik 

dan tidak membosankan. Mengintegrasikan peer assessment ke dalam prosedur 

evaluasi tidak hanya mendorong peserta didik dan guru menganggap penilaian 

sebagai tanggung jawab bersama, namun juga dapat diterapkan untuk mengubah 

pembelajaran berpusat pada guru menjadi lebih berpusat pada siswa (Azarnoosh, 

2013). 

Berdasarkan hasil wawancara kepada 15 orang guru mata pelajaran 

matematika yang tergabung dalam MGMP Matematika kota Magelang mengenai 

penilaian sikap sosial diperoleh data sebagai berikut : 

(1) 15 orang menggunakan catatan jurnal, 6 orang memiliki instrumen berupa 

lembar pengamatan oleh guru, 8 orang mempunyai lembar instrumen penilaian 

peer assessment. 

(2) 8 orang yang sudah memiliki lembar instrumen penilaian peer assessment, 

semuanya belum pernah menguji validitas dan reliabilitas instrumennya. 

(3) Kesulitan yang dialami guru saat membuat instrumen penilaian sikap sosial 

adalah kesulitan untuk mengembangkan indikator tiap aspek sikap. 



7 

 

(4) Banyaknya administrasi yang harus dibuat oleh guru sehingga ketika penilaian 

sikap hanya didasarkan pada siswa yang paling aktif dan sebaliknya dan hanya 

berdasarkan ingatan guru saja. 

Observasi terhadap proses pembelajaran mata pelajaran Matematika di SMP 

Bhakti Tunas Harapan Magelang diperoleh catatan bahwa selama proses 

pembelajaran guru hanya menggunakan catatan jurnal. Studi dokumentasi pada 

perangkat pembelajaran Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) milik guru 

Matematika yang mempunyai instrumen penilaian sikap sosial, diperoleh catatan 

sebagai berikut: (1) instrumen berupa lembar pengamatan dengan skala penilaian, 

(2) tidak ada pedoman penskoran, (3) tiap aspek sikap sosial hanya terdiri dari satu 

sampai dua indikator. 

Temuan-temuan di atas, menunjukkan implementasi penilaian sikap sosial 

masih mengalami kendala. Guru kesulitan mengembangkan instrumen dan 

cenderung menggunakan satu teknik saja yaitu menulis jurnal harian yang 

cenderung melihat siswa dengan performa terbaik dan kurang saja. Sedangkan 

siswa yang biasa-biasa saja diberikan nilai tengah dari hasil observasi. Pada saat 

kegiatan pembelajaran aktifitas guru cenderung digunakan untuk menjelaskan 

materi pelajaran sehingga tidak memungkinkan menilai sikap sosial masing-masing 

siswa. Melalui observasi pengamatan secara langsung pada kegiatan pembelajaran, 

sesungguhnya guru akan mendapatkan informasi akurat, relevan dan berarti baik 

untuk siswa maupun guru itu sendiri. Instrumen penilaian yang digunakan guru 

belum diuji validitas dan reliabilitasnya sehingga belum bisa memenuhi kualitas 

instrumen penilaian yang baik. Tiap aspek sikap sosial dalam instrumen yang ada 
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tidak dijabarkan indikatornya. Hal ini berarti tiap aspek sikap sosial tidak 

dideskripsikan indikatornya sehingga belum dapat  mengungkap aktualisasi sikap 

sosial siswa secara menyeluruh. 

Guru perlu memiliki kemampuan dan keterampilan dalam membuat suatu 

alat evaluasi untuk merekam kemampuan yang ditampilkan oleh setiap peserta 

didik, supaya dapat menginventarisasi kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik 

sebagai bahan evaluasi sehingga memudahkan guru melakukan pembetulan 

terhadap kesalah-kesalahan yang dilakukan peserta didik (Lestari, 2016). 

Guru memiliki tanggung jawab untuk melakukan refleksi maupun evaluasi 

terhadap hasil belajar siswa dengan mengukur sejauh mana kompetensi yang 

mereka capai, baik dalam ranah kognitif maupun afektif (Gulikers, 2009). 

Implementasi Kurikulum 2013 yang menuntut guru untuk dapat menilai 

kemampuan siswa yang harus mencakup keempat Kompetensi Inti membuat guru 

mengalami kesulitan untuk dapat melakukan penilaian terhadap peserta didik 

(Dinar, 2016). 

Kompetensi afektif atau sikap merupakan kompetensi yang dapat dirasakan 

langsung oleh masyarakat sebagai salah satu hasil belajar. Sehingga masalah afekif 

dirasakan penting oleh semua orang. Namun pada realitanya penilaian sikap masih 

jarang dilakukan. Dalam suatu penilaian pembelajaran, kebanyakan guru hanya 

terfokus pada aspek kognitif dengan mengesampingkan aspek-aspek yang lainnya 

seperti aspek afektif dan psikomotor. Dimana penilaian sikap hanya berupa 

anecdotal record yaitu penilaian yang berdasarkan pengamatan sesaat guru dari 
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penampilan fisik peserta didik. Artinya penilaian dilaksanakan hanya sebagai tugas 

sekolah untuk memberi materi tanpa ada pemaknaan yang serius (Nur, et al, 2015). 

Penerapan kurikulum 2013 pada praktiknya, seorang guru akan mengalami 

kesulitan kaetika harus mengamati 30-40 peserta didik yang berada dalam satu 

kelas. Untuk mengatasi hal tersebut, guru bisa berkolaborasi dengan peserta didik 

dalam penilaian dengan menggunakan peer and self assessment. Dengan 

menerapkan peer and self assessment, keuntungan yang didapatkan peserta didik 

antara lain Pemahaman standar kualitas kinerja, proses belajar lebih mandiri, 

pengembangan keterampilan metakognitif, pengembangan kemampuan berpikir 

kritis, belajar lebih banyak tentang hal-hal yang dipelajari ketika peserta didik 

melihat kinerja teman, praktik dan pengembangan keterampilan komunikasi dan 

social, penanaman karakter sekaligus pengetahuan (Nirwana, 2013). 

Tahun kedua penerapan Kurikulum 2013 masih banyak guru yang belum 

menerapkan penilaian secara menyeluruh, penilaian masih dilakukan pada ranah 

kognitif atau pengetahuan. Perhatian terhadap pentingnya penilaian sikap masih 

rendah (Nur Wanggid, 2017). 

Berdasarkan kenyataan tersebut peneliti tertarik untuk mengembangkan 

instrumen penilaian sikap sosial dengan mengacu pada pengembangkan indikator 

untuk tiap aspek sikap sosial yang sesuai dengan Kompetensi Dasar. Model faktual 

instrumen akan dikembangkan dengan mendeskripsikan indikator untuk tiap aspek 

sikap sosial dan teknik penilaian yang semula dilakukan oleh guru akan 

dikembangkan melalui peer assessment. Pelaksanaan peer assessment dilaksanakan 

berdampingan dengan penilaian observasi dari guru. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang terkait dengan penilaian sikap sosial dengan peer assessment 

pada pembelajaran matematika di SMP Bhakti Tunas Harapan dan SMP Negeri 8 

Magelang yang dapat diidentifikasi dari latar belakang sebagai berikut. 

1. Guru mata pelajaran Matematika mengalami kesulitan untuk mengembangkan 

indikator dalam penyusunan instrumen penilaian sikap sosial siswa. Perlu 

adanya instrumen penilaian sikap sosial melalui peer assessment. Sehingga 

guru mampu menguraikan indikator-indikator sikap sosial sesuai dengan 

Kompetensi Dasar. 

2. Instrumen penilaian sikap sosial siswa yang digunakan guru belum diuji 

validitas dan reliabilitasnya. 

3. Instrumen penilaian sikap sosial siswa yang digunakan guru belum dilihat 

kepraktisan dalam penggunaannya.  

1.3 Cakupan Masalah 

Mengingat keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki peneliti, maka penelitian 

akan difokuskan pada beberapa hal berikut. 

1. Instrumen peer assessment  sikap sosial siswa pada pembelajaran matematika 

berupa lembar pengamatan  dengan bentuk skala sikap sosial.  

2. Instrumen penilaian sikap sosial yang dikembangkan akan digunakan untuk 

peer assessment sikap sosial siswa. 

3. Desain pengembangan instrumen yang digunakan mengacu pada model 

pengembangan intrumen Sugiyono yang terdiri dari 10 langkap namun hanya 

digunakan 9 langkah. 
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4. Analisis validitas dan reliabilitas instrumen peer assessment sikap sosial. 

5. Analisis kepraktisan dilakukan oleh pengguna yaitu guru. 

6. Hasil penelitian adalah instrumen peer assessment sikap sosial siswa yang 

valid, reliabel, dan praktis disertai prosedur penggunaan. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah yang teridentifikasi, masalah yang akan diteliti 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana karakteristik instrumen  peer assessment sikap sosial akan 

dikembangkan? 

2. Apakah instrumen peer assessment sikap sosial pada mata pelajaran 

Matematika di SMP Bhakti Tunas Harapan dan SMP Negeri 8 Magelang yang 

dikembangkan valid? 

3. Apakah instrumen peer assessment sikap sosial pada mata pelajaran 

Matematika di SMP Bhakti Tunas Harapan dan SMP Negeri 8 Magelang yang 

dikembangkan reliabel? 

4. Apakah instrumen instrumen  peer assessment sikap sosial pada mata pelajaran 

Matematika di SMP Bhakti Tunas Harapan dan SMP Negeri 8 Magelang yang 

dikembangkan praktis? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menghasilkan instrumen peer assessment 

sikap sosial pada pembelajaran matematika sekolah menengah pertama. 

Adapun tujuan secara terperinci sebagai berikut. 

1. Menganalisis karakteristik desain instrumen peer assessment sikap sosial siswa 

pada pembelajaran matematika SMP 

2. Menguji dan menganalisis validitas instrumen  peer assessment sikap sosial 

pada mata pelajaran Matematika yang dikembangkan. 

3. Menguji dan menganalisis reliabilitas instrumen  peer assessment sikap sosial 

pada mata pelajaran Matematika di SMP yang dikembangkan. 

4. Menganalisis kepraktisan instrumen  peer assessment sikap sosial pada mata 

pelajaran Matematika di SMP Bhakti Tunas Harapan dan SMP Negeri 8 

Magelang. 

5. Menciptakan instrumen instrumen  peer assessment sikap sosial pada mata 

pelajaran Matematika di SMP yang valid, reliabel, dan praktis. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi keilmuan bagi pengembangan 

instrumen peer assessment sikap sosial pada mata pelajaran Matematika di SMP. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi guru mata pelajaran Matematika di SMP, instrumen penilaian sikap sosial 

siswa melalui peer assessment dapat digunakan sebagai instrumen penunjang  
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dalam menilai sikap sosial siswa di samping menggunakan teknik pengamatan 

oleh guru sendiri maupun catatan jurnal. 

2. Bagi siswa, melalui peer assessment tiap siswa dilibatkan dan diberi peran 

untuk memberikan informasi mengenai sikap sosial temannya dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga akan mendorong siswa menjadi lebih baik. 

1.7 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk yang dikembangkan adalah instrumen peer assessment sikap sosial mata 

pelajaran Matematika di SMP dengan spesifikasi (1) berupa skala penilaian (rating 

scale) yang terdiri atas 35 indikator pernyataan sikap sosial siswa yang disertai 

rubrik yaitu terdiri atas 6 butir pernyataan sikap jujur, 6 pernyataan sikap disiplin, 

7 pernyataan sikap santun, 5 pernyataan sikap percaya diri, 4 pernyataan sikap 

peduli, dan 7 pernyataan sikap tanggung jawab. (2) indikator dikembangkan 

menurut rumusan kompetensi inti sikap sosial (KI-2) jenjang SMP yaitu pada 

materi pola bilangan dengan metode pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

dengan aktivitas berkelompok, (3) objek pengamatan sikap adalah ranah konatif 

(komponen perilaku), yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan 

bertindak terhadap objek sikap, (4) digunakan siswa untuk peer assessment, (5) 

hasil peer asssesment yang dilakukan tidak digunakan secara mandiri namun 

berdampingan dengan penilaian sikap dari guru melalui observasi. 

1.8 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1.8.1 Asumsi Pengembangan 

1. Sikap sosial yang ditunjukkan oleh siswa dalam interaksi kegiatan 

pembelajaran dapat diamati oleh orang lain yaitu teman sekelas. Teman sekelas 
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dapat memberikan informasi mengenai sikap sosial yang ditunjukkan oleh 

seorang siswa. 

2. Model faktual instrumen penilaian sikap sosial siswa berupa skala penilaian 

yang digunakan oleh guru saat ini dapat dikembangkan menjadi skala penilaian 

yang dapat diterapkan melalui peer assessment. 

3. Pengembangan instrumen peer assesment sikap sosial menggunakan model 

pengembangan yang mengacu teori Sugiyono sehingga dapat menghasilkan 

instrumen penilaian sikap sosial yang valid, reliabel, dan praktis. 

1.8.2 Keterbatasan Pengembangan 

1. Struktur sikap sosial siswa yang diamati oleh teman sekelas adalah komponen 

konatif, sedangkan komponen kognitif dan afektif tidak dikembangkan dalam 

peer assessment ini. 

2. Prosedur pengembangan menggunakan model teori Sugiyono yang terdiri atas 

sepuluh langkah, disederhanakan menjadi sembilan langkah yaitu pertama 

sampai dengan kesembilan, karena belum sampai langkah produksi massal. 

3. Ujicoba lapangan dilakukan dua kali yaitu uji coba skala kecil dan uji coba 

pemakaian skala luas. 

4. Instrumen yang dikembangkan digunakan untuk penilaian sikap sosial siswa 

melalui peer assessment dalam pembelajaran matematika pada materi pola 

bilangan dengan model pembelajaran Problem Based Learning. 

Pengembangan instrumen penilaian untuk materi lain masih terbuka peluang 

penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, dan  

KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1 Kajian Pustaka 

1. Penelitian berjudul Student Perspectives of Peer Assessment for Learning in a 

Public Speaking Course oleh Eddy White (2009), penelitian ini berisi tentang 

pandangan siswa terhadap kegaitan peer assessment dalam pembelajaran 

public speaking hasil penelitiannya adalah 96% siswa menyatakan bahwa 

butir-butir penilaian mudah dipahami, 64% siswa menyatakan hubungan 

pertemanan tidak memengaruhi pemberian skor penilaian, 66% siswa senang 

menjadi penilai temannya, 75% siswa senang penampilannya dinilai oleh 

teman, 79% siswa menyatakan teman-teman memberinya skor secara adil dan 

rasional, 96% siswa menyatakan dapat terbantu penampilannya, 83% siswa 

berpendapat bahwa penilaian bukan hanya dilakukan oleh guru seorang diri, 

tetapi siswa pun dapat dilibatkan, 85% siswa menyatakan bahwa penggunaan 

peer assessment merupakan ide yang bagus, dan 94% siswa 

merekomendasikan penggunaan peer assessement untuk kegiatan 

pembelajaran berikutnya. Berdasarkan hasil tersebut siswa tertarik dalam 

penggunaan peer assessment dalam pembelajaran. Persamaan dengan 

penelitian ini adalah instrumen sikap sosial yang dikembangkan digunakan 

oleh siswa melalui peer assessment.  
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2. Penelitian berjudul Character Education Through Peer Assessment oleh Utami 

(2012), penelitian ini berisi tentang  beberapa  nilai positif yang sama dengan 

ciri pendidikan karakter dapat ditumbuhkembangkan lewat asesmen rekan 

sebaya. Asesmen rekan sebaya merupakan sebuah asesmen yang melibatkan 

proses mereviu, menilai, dan memberikan pendapat atau saran pada hasil karya 

teman. Dengan cara ini, para siswa secara tidak sadar mengembangkan 

beberapa nilai positif seperti sikap saling menghormati, tolong-menolong, 

memahami orang lain, percaya diri, mandiri, ulet, dan bertanggung jawab. 

Dengan demikian, asesmen rekan sebaya bisa memberikan keuntungan 

akademis seperti akuntabilitas diri, keterampilan interpersonal dan kolaboratif 

yang berguna bagi siswa secara akademis dan secara sosial sebagai anggota 

masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini adalah melalui peer assessment 

sikap sosial siswa dapat berkembang dan terlihat selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

3. Penelitian berjudul Peer Assessment in an EFL context: attitudes and 

friendship bias oleh Maryam Azarnoosh (2013), penelitian ini ingin 

mengetahui (1) bagaimana kemiripan teacher assessment dan peer assessment, 

(2), apakah pertemanan mempengaruhi pemberian skor nilai, dan (3) 

bagaimana sikap siswa terhadap peer assessement. Hasil penelitian 

menunjukkan : (1) tidak ada perbedaan signifikan antara teacher assessment 

dan peer assessment, (2) tidak ada perbedaan signifikan antara penilaian oleh  

teman dan bukan teman, jadi dapat dikatakan tidak ada bias pertemanan, dan 

(3) sikap siswa berubah menjadi positif dengan menyatakan bahwa peer 
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assessment : tidak sulit (69,2%), bermanfaat (80,8%), menarik (65,4%), 

memotivasi (65,4%), tidak membosankan (92,3%). Persamaan dengan 

penelitian ini adalah penilaian sikap sosial yang dilakukan melalui peer 

assessment juga dilengkapi dengan jurnal observasi oleh guru. Sehingga profil 

akhir sikap sosial siswa merupakan hasil dari peer assessment dan teacher 

assessment. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah instrumen 

yang dikembangkan adalah ranah afektif berupa aspek konatif sikap sosial 

siswa. 

4. Penelitian berjudul Model Peer Assessment Pada Pembelajaran Kolaboratif 

Elaborasi IPS Terpadu Di Sekolah Menengah Pertama oleh Rochmiyati (2013), 

penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan perangkat peer 

assessment kecakapan sosial disusun berbentuk rubrik. Indikator yang 

dikembangkan pada rubrik kecakapan sosial terdiri dari (1) Kemampuan 

berkomunikasi, (2) Kemampuan tanggung jawab individu, (3) Kemampuan 

tanggung jawab pada kelompok, (4) Kemampuan bekerja sama, dan (5) 

Kemampuan kompetisi. Indikator dikembangkan ke dalam perangkat peer 

assessment masing-masing 4 (empat) pernyataan dalam bentuk rubrik dengan 

4 rating scale. Variabel laten eksogen (ξ) adalah kecakapan sosial, variabel 

laten endogen (η) adalah Kemampuan berkomunikasi (η1), Kemampuan 

tanggung jawab individu (η2), Kemampuan tanggung jawab pada kelompok 

(η3), Kemampuan bekerja sama (η4), dan Kemampuan kompetisi (η5), dan 

variabel manifesnya adalah pertanyaan-pertanyaan dari tiap variabel laten 

endogen. Uji validitas Konstruk Rubrik Kecakapan Sosial dilakukan dengan 
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Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan confirmatory factor 

analysis (CFA) second order. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan 

adalah sama-sama melakukan pengembangan instrumen konstruk sikap sosial. 

Analisis yang digunakan sam dengan menggunakan. Analisis data yang 

digunakan menggunakan CFA 2nd order, dan instrumen yang dikembangakan 

juga digunakan siswa untuk peer assessment. Perbedaan pada  penelitian yang 

dilakukan adalah sikap sosial siswa sebagai variabel laten eksogen terdiri dari 

beberapa variabel laten endogen yaitu : jujur, disiplin, santun, percaya diri, 

peduli, dan bertanggung jawab yang masing-masing dijabarkan beberapa 

indikatornya. 

5. Penelitian berjudul Pengembangan Instrumen Self dan Peer Assessment 

berbasis Literasi Sains Di Tingkat SMA oleh Noviyanti, dkk  (2014),  

penelitian ini menggunakan jenis penelitian R & D (Research & Development) 

yaitu penelitian pengembangan instrumen self dan peer assessment berbasis 

literasi sains. R & D yang dilakukan mengacu pada Sugiyono yang 

dimodifikasi. Uji coba skala terbatas dilakukan pada 10 peserta didik dan uji 

coba skala luas dilakukan pada kelas XG sebagai kelas eksperimen dan kelas 

XF sebagai kelas kontrol. Instrument dinyatakan valid dan layak digunakan 

berdasarkan review pakar. Instrumen self assessment terbukti efektif, terbukti 

dari hasil uji rerata n-gain dan rerata nilai kognitif kelas eksperimen berbeda 

dengan kelas kontrol. Pada uji t terhadap rerata nilai psikomotor membuktikan 

tidak ada perbedaan. Berdasarkan angket peserta didik dan guru, instrument 

dinyatakan praktis. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan instrumen self 



19 

 

assessment berbasis literasi sains layak, efektif serta praktis digunakan dalam 

pembelajaran ekosistem, sedangkan peer assessment berbasis literasi sains 

layak digunakan, praktis tetapi belum efektif dalam pembelajaran ekosistem. 

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah model pengembangan 

intrumen mengacu pada langkah Sugiyono ayng dimodifikasi, menggunakan 

instrumen kepraktisan yang diberikan kepada guru setelah siswa menggunakan 

instrumen. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah konsten 

instrumen yang dikembangkan dimana peneliti hanya mengembangkan 

instrumen penilaian sikap sosial melalui peer assessment. 

6. Penelitian berjudul Analisis Kompetensi Pedagogik Guru dalam Pelaksanaan 

Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Produktif Kelompok Keahlian Akuntansi di 

SMK Negeri 6 Surakarta oleh  Setyowati (2014), penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif yang memotret keadaan guru pada penerapan 

Kurikulum 2013 hasil dari penelitian tersebut terdapat kendala dalam 

pelaksanaan pembelajaran  yaitu guru mengalami kesulitan dalam penerapan 

kurikulum 2013 dikarenakan belum lengkapnya dokumen dari pemerintah,  

terdapatnya ketimpangan mata pelajaran dalam struktur kurikulum dan kendala 

yang dihadapi guru dalam evaluasi pembelajaran adalah guru mengalami 

kesulitan dalam penilaian kurikulum 2013 dikarenakan format penilaian yang 

rumit. Persamaan dengan penelitian ini adalah berdasarkan kondisi faktual 

yang ada pada guru-guru Kota Magelang khususnya di SMP Bhakti Tunas 

Harapan dan SMP Negeri 8 Magelang mengalami kondisi yang sama yaitu 

belum lengkapnya instrumen penilaian yang dibuat oleh guru. Perbedaan 
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dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini mengembangkan 

instrumen sikap sosial melalui peer assessment.  

7. Penelitian Naijan berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran dan Sikap Sosial 

Terhadap Hasil Belajar Sejarah Siswa SMAN 12 Tangerang Selatan (2014), 

penelitian ini mendapatkan data empiris tentang pengaruh interaksi metode 

pembelajaran dan sikap sosial terhadap hasil belajar sejarah. Hasil 

penelitiannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar antara 

siswa yang mendapat pembelajaran dengan metode Coocperative  Learning 

tipe Jigsaw dan metode konvensional, terdapat pengaruh insteraksi antara 

penggunaan metode pembelajaran dan sikap sosial siswa terhadap hasil belajar 

sejarah siswa, terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar sejarah bagi 

sisw ayang mempunyai sikap sosial positif jika diberikan pembelajaran dengan 

metode Konvensional dan metode Coocperative  Learning tipe Jigsaw, 

terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar sejarah bagi siswa yang 

mempunyai sikap sosial negatif jika diberikan pembelajran dengan metode 

Konvensional dan metode Coocperative  Learning tipe Jigsaw. Persamaan 

dengan penelitian yang dilakukan adalah instrumen sikap sosial yang 

dikembangkan dapat berdampak positif bagi siswa. Perbedaan dengen 

penelitian yang dilakukan adalah tidak mencari hubungan antara sikap sosial 

dengan pembelajaran yang dilakukan, namun hanya fokus pada pengembangan 

instrumen sikap sosial. 

8. Penelitian berjudul Pengembangan Model Evaluasi Proses Pembelajaran 

Matematika di SMP Berdasarkan Kurikulum 2013 oleh Sugiyanto, dkk. 
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(2015), penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

dengan subjek coba adalah guru, kepala sekolah, dan pengawas. Instrumen 

pengumpul data menggunakan kuesioner dan lembar observasi. Proses 

pengembangan dilakukan dalam 4 tahap yaitu: (1) investigasi awal; (2) 

perencanaan pengembangan, validasi; (3) uji coba, dan (4) finalisasi produk. 

Uji coba dilakukan tiga tahap dengan jumlah subjek meningkat setiap 

tahapnya. Instrumen evaluasi terdiri instrumen penilaian perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan pelaksanaan penilaian. Validitas 

isi dilakukan melalui focus group discussion (FGD). Validitas konstruk 

dilakukan dengan menggunakan analisis faktor, dan estimasi reliabilitasnya 

mengunakan Intraclass Correlation Coefficient (ICC). Hasil penelitian berupa 

model eva-luasi proses pembelajaran matematika di SMP, yaitu prosedur 

evaluasi, panduan evaluasi, dan instrumen evaluasi. Berdasarkan hasil uji coba, 

semua instrumen memiliki kecocokan model yang baik, karena validitas 

konstruk, dan reliabilitas memenuhi persyaratan akademik. Penilaian para 

praktisi dan pengguna, model evaluasi proses pembelajaran matematika sangat 

efektif untuk diterapkan. Persamaan dengan penelitian ini adalah 

pengembangan instrumen dengan penilaian reliabilitas isi instrumen 

menggunakan formula ICC. Instrumen pengumpul data yang digunakan 

lembar observasi, dan jug adilengkapi dengan angket kepraktisan instrumen, 

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah subjek penelitian dan jenis 

instrumen yang dikembangkan. 
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9. Penelitian berjudul Pengembangan Instrumen Penilaian Autentik untuk 

mengukur Sikap Sosial peserta Didik SMA kelas X pada Pembelajaran Fisika 

oleh Nur, dkk. (2015) Instrumen penilaian autentik yang dikembangkan 

merupakan lembar penilaian yang disajikan dengan menggunakan penilaian 

proyek dan pendekatan saintifik. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh skor 

validasi ahli sebesar 3,399 dengan kategori baik. Sedangkan hasil validitas 

butir soal diperoleh rerata skor sebesar 0,601 dengan kategori tinggi dan hasil 

perhitungan reliabilitas adalah sebesar 0,959 dengan kategori reliabilitas 

sempurna. Rerata keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunkan penilaian 

autentik adalah sebesar 3,39 dengan kategori baik. Serta respon peserta didik 

terhadap proses pembelajaran dengan menggunakan penilaian autentik 

mendapatkan skor sebesar 85,8%. Dengan demikian Lembar Penilaian 

Autentik untuk Mengukur Sikap Sosial Peserta Didik SMA kelas X pada Mata 

Pelajaran Fisika layak digunakan sebagai instrumen penilaian dalam 

pembelajaran fisika. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah 

instrumen yang dikembangakan mengukur sikap sosial siswa dan capaian tiap 

aspek sikap sosial yang dicapai siswa setelah pembelajaran. Perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan adalah model pengembangan yang dilakukan oleh 

peneliti mengacu model pengembangan Sugiyono. 

10. Penelitian berjudul Pengembangan Instrumen Penilaian Sikap Spiritual dan 

Sosial Pada Pembelajaran IPA Terpadu oleh Nurhadi (2015), instrumen yang 

dikembangkan adalah instrumen penilaian sikap spiritual (nilai ketuhanan) dan 

sosial (nilai kecintaan terhadap lingkungan) pada pembelajaran IPA terpadu 
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dengan tema perubahan disekitar kita. Sikap yang dihasilkan adalah kumpulan 

pernyataan-pernyataan mengenai sikap, yaitu sikap yang berkaitan dengan nilai 

ketuhanan dan kecintaan terhadap lingkungan.  Kelayakan instrumen penilaian 

sikap ilmiah ini telah diuji oleh penguji instrumen penilaian sikap dalam tahap 

uji validasi desain produk. Berdasarkan hasil uji tersebut, instrumen ini telah 

dinyatakan layak dan dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi untuk 

mengukur kompetensi sikap pada pembelajaran IPA terpadu dengan tema 

perubahan di sekitar kita yang ditinjau berdasarkan kesesuaiannya terhadap 

aspek substansi, aspek konstruksi, dan aspek bahasa yang digunakan dalam 

instrumen penilaian sikap tersebut. Hasil uji reliabilitas instrumen diperoleh 

koefisien reliabilitas sebesar 0.878. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) 

dihasilkan instrumen penilaian sikap spiritual (nilai ketuhanan) dan sosial (nilai 

kecintaan terhadap lingkungan) pada pembelajaran IPA terpadu pada tema 

perubahan di sekitar kita. Teknik penilaiannya adalah penilaian diri (self 

assesment) dengan menggunakan skala sikap (attitude scale). Model skala 

sikap yang digunakan adalah Skala Likert; (2) Hasil validasi ahli instrumen 

penilaian pada aspek kontruksi diperoleh skor 3, 44; aspek substansi diperoleh 

skor 3,5; dan pada aspek bahasa diperoleh skor 4. Instrumen pe-nilaian ini 

memiliki kategori validitas sangat tinggi dengan skor rata-rata se-besar 3,56; 

(3) Analisis reliabilitas instrumen penilaian sikap diperoleh nilai alpha 

cronbach’s sebesar 0,878 dengan kategori reliabilitas instrumen sangat tinggi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen valid dan reliabel untuk 

mengukur nilai ketuhanan dan nilai kecintaan terhadap lingkungan dan layak 
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untuk digunakan. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah 

instrumen yang dikembangkan adalah ranah sikap sosial siswa, model 

pengembangan instrumen mengacu pada Sugiyono, instrumen yang 

dikembangkan beruka skala sikap. Perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan adalah instrumen sikap sosial yang dikembangkan peneliti berbentuk 

rating scale dan instrumen sikap yang dikembangkan digunakan melalui peer 

assessment. 

11. Penelitian berjudul Maanagement Of Curriculum 2013 Mathematic Learning 

Evaluation In Junior High Shcool  oleh Sutama (2015), hasil dari penelitian ini 

adalah penilaian pembelajaran memiliki tiga aspek penilaian yaitu sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian aspek sikap dapat dilakukan dengan 

observasi guru, catatan jurnal, self assessment, peer assessment namun tidak 

semuanya optimal. Penilaian pengetahuan (aspek kognitif) dilakukan melalui 

tes tertulis, tes lisan, tugas. Penilaian keterampilan (aspek psikomotor) 

dilakukan dengan evaluasi kinerja dari proyek dan portofolio dan kegiatan ini 

cenderung dilakukan secara berkelompok. Peramaan dengan penelitian yang 

dilakukan adalah penilaian sikap pada Kurikulum 2013 dapat dilakukan 

melalui peer assessment. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian ini menggunakan model penelitian pengembangan. 

12. Penelitian berjudul Persepsi Guru PAI dan Praktek Penilaian Sikap Pada 

Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 di SMP Negeri Kecamatan Turi dan 

Sleman oleh Sri Winarni (2016), hasil penelitiannya adalah (1) penilaian sikap 

dalam kurikulum 2006 melibatkan semua guru mata pelajaran untuk menilai 
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sikap peserta didik. (2) Praktik pelaksanaan penilaian sikap pada kurikulum 

2006 mengedepankan observasi yang menggunakan beberapa metode yaitu 

observasi, lembar Istiqomah, jurnal kasus. (3) Penilaian sikap pada kurikulum 

2013 lebih sistematis dan lebih obyektif. (4) Praktik pelaksanaan penilaian 

sikap pada Kurikulum 2013 menggunakan beberapa metode yaitu observasi, 

jurnal, penilaian diri sendiri, penilaian antar teman. Persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan adalah penilaian sikap dapat dilakukan melaui peer 

assessment. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah pnelitian ini 

menggunakan model penelitian pengembangan instrumen sikap sosial. 

13. Penelitian berjudul Pengembangan Penilaian Sikap dengan teknik Observasi, 

Self Assessment, dan Peer Asssessment Pada Pembelajaran tematik Kelas V 

SDN Arjowinangun 02 Malang oleh Pamuji, dkk (2016) hasil penelitian 

menunjukkan bahwa uji lapangan produk awal dilaksanakan sebelum uji coba 

lapangan dengan meminta validasi ahli bahasa dan evaluasi. Hasil validasi ahli 

evaluasi diperoleh persentase 80%. Menurut kriteria tingkat kevalidan dapat 

dikatakan bahwa produk pengembangan penilaian sikap memiliki tingkat 

kevalidan yang tinggi. Kepraktisan produk dilakukan oleh ahli bahasa, guru, 

dan siswa kelas V SDN Arjowinangun 02 Malang kemudian dianalisis untuk 

mengetahui tingkat kepraktisan produk, yaitu 92%. Jika disesuaikan tabel 

kriteria kepraktisan, maka produk tersebut termasuk pada kriteria sangat 

praktis. Uji reliabilitas menunjukkan bahwa terdapat lima jenis penilaian yang 

tergolong baik, yaitu observasi berupa rubrik, dua jenis instrumen teknik self 

assessment untuk menilai disiplin, menghargai, dan tanggung jawab, serta satu 
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teknik peer assessment untuk menilai sikap percaya diri. Persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan adalah mengembangkan instrumen penilaian sikap 

sosial melalui peer assessment, peer assessment dilakukan pada kegiatan 

berkelompok, dilakukan uji kepraktisan instrumen. Perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan adalah pada subjek penelitian. 

14. Penelitian berjudul Penerapan Sikap Sosial Dalam Pembelajaran Tematik Di 

Kelas V Sekolah Dasar Negeri 29 oleh Marlina, Asrori & Martono (2016), hasil 

penelitiannya adalah: (1) Rancangan penilaian sikap sosial, dimulai dari tahap 

perencanaan, pada tahap perencanaan guru memuat tujuh kompetensi yaitu 

jujur, disiplin, tanggungjawab, toleransi, gotong-royong, santun dan percaya 

diri. (2) Pelaksanakan penilaian sikap sosial ini menggunakan empat teknik 

penilaian yaitu observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik dan 

jurnal. (3) Analisis atau pengolahan hasil penilaian sikap sosial dilakukan 

dengan menggunakan microsoft excel. Persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan adalah penilaian sikap sosial dapat digunakan melalui peer 

assessment dan terdapat empat konstruk sikap sosial yang sama dengan 

penelitian yang dilakukan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah 

metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sedangkan penelitian 

yang dilakukan menggunakan penelitian pengembangan.  

15. Penelitian berjudul Kendala Guru Dalam Memberikan Penilaian Terhadap 

Sikap Siswa Dalam Proses Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 di SD 

Negeri 14 Banda Aceh oleh Zuhera (2017) hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa Guru memberikan penilaian terhadap sikap siswa dalam proses 
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pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di SD Negeri 14 Banda Aceh 

dengan cara mengamati atau melakukan observasi secara langsung terhadap 

sikap siswa pada saat proses belajar berlangsung. Kesulitan guru dalam 

memberikan penilaian terhadap sikap siswa dalam proses pembelajaran 

berdasarkan kurikulum 2013 di SD Negeri 14 Banda Aceh adalah keterbatasan 

waktu, jumlah siswa yang banyak dalam satu kelas dan sulitnya mengarahkan 

siswa untuk menanamkan sikap yang baik sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan pemberian nilai 

terhadap sikap siswa dalam proses pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 

di SD Negeri 14 Banda Aceh adalah dengan melakukan diskusi dengan orang 

tua siswa, koordinasi dengan guru lainnya dan juga bertanya dengan siswa 

lainnya untuk mendapatkan infromasi yang rinci. Persamaan dengan penelitian 

yang dilakukan adalah kendala yang dialami oleh guru-guru juga terjadi pada 

guru-guru di kota Magelang khususnya di SMP Bhakti Tunas Harapan dan 

SMP Bhakti Tunas Harapan Magelang. 

16. Penelitian berjudul Pengembangan Instrumen Sikap berbasis Kurikulum 2013 

Pada Pembelajaran Kimia SMA oleh Hayatun (2017) penelitian ini 

menghasilkan instrumen penilaian sikap bentuk lembar observasi dilengkapi 

rubrik penilaian yang berbasis kurikulum 2013. Pelaksanaan penelitian 

melibatkan 30 orang peserta didik kelas X-MIA-3 di SMA Negeri 3 dan 16 

orang guru kimia dari delapan SMA Negeri di Kota Banda Aceh. Metode 

penelitian dan pengembangan menggunakan model Plomp yang ditandai 

dengan studi pendahuluan, tahap pengembangan meliputi fase desain, realisasi, 
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tes, revisi dan implementasi, serta evaluasi. Hasil validasi pakar menunjukkan 

bahwa instrumen penilaian sudah layak untuk diuji coba penggunaannya. 

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai validitas dan reliabilitas 

instrumen penilaian sikap yang diperoleh secara berturut-turut ialah 0,55 dan 

0,71. Hasil evaluasi oleh guru untuk kualitas isi, metode penulisan/kebahasaa, 

dan keterlaksanaan memperlihatkan bahwa instrumen penilaian sikap yang 

dikembangkan dapat dikategorikan sangat baik dengan capaian skor akhir rata-

rata diatas 3,25. Sehingga disimpulkan instrumen penilaian sikap yang 

dikembangkan sudah layak digunakan dalam proses pembelajaran kimia. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah intrumen yang dikembangakan adalah 

instrumen penilaian sikap dalam bentuk lembar observasi. Perbedaannya 

adalah instrumen penelitian sikap ini digunakan oleh guru sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan instrumen sikap digunakan melalui peer assessmen. 

17. Penelitian berjudul Pengembangan Instrumen Penilaian Otentik Aspek Sikap 

sosial Dalam Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan oleh Hariadi 

(2017) penelitian ini mengembangkan seperangkat instrumen penilaian otentik 

aspek sikap sosial dalam Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) 

untuk sekolah dasar di Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

dan pengembangan dengan mengikuti prosedur dari Djaali dan Muljono. 

Instrumen yang dikembangkan adalah aspek sikap sosial yang terdiri dari jujur, 

kerja sama, percaya diri, disiplin, toleransi, sportivitas, dn menjaga 

keselamatan. Analisis kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan menunjukkan 

bahwa instrumen yang dikembangkan memiliki validitas isi, validitas konstruk, 
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dan reliabilitas yang baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

instrumen penilaian otentik aspek sikap sosial yang dikembangkan dapat 

digunakan secara luas dalam proses belajar mengajar Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan. Persamaan dengan penelitian ini adalah 

mengembangkan instrumen penilaian sikap sosial siswa. Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah subjek dan mata pelajaran berbeda. 

18. Penelitian berjudul Uji Validitas Konstruk Pada Instrumen Dengan Metode 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) oleh Hartono (2017) mengenai validitas 

konstruk pada instrumen dengan CFA. Dari hasil CFA yang dilakukan dengan 

model satu faktor, ternyata tidak fit dengan Chisquare = 197.35, df = 20, P-

Value = 0.0000 dan nilai RMSEA = 0.229. Oleh sebab itu, peneliti melakukan 

modifikasi terhadap model, dimana kesalahan pengukuran pada beberapa item 

dibebaskan berkorelasi satu sama lainnya sebanyak 8 kali, maka diperoleh 

model fit dengan Chi-square = 17.64, df = 12, P-Value = 0.12698, RMSEA = 

0.053. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah analisis validitas 

konstruk menggunakan CFA. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan 

adalah materi uji instrumen yang berbeda. 

2.2 Kerangka Teoretis 

2.1.1 Sikap Sosial  

 Sikap merupakan salah satu ranah afektif, David (2009) menyatakan 

domain afektif mempunyai tiga aspek dalam kegiatan pembelajaran. Aspek pertama 

adalah tentang pendekatan komunikasi guru terhadap siswa, dalam hal ini adalah 

bagaimana cara guru membangun hubungan dengan siswa. Aspek kedua adalah 
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bentuk keterlibatan yang sengaja dilakukan guru terhadap siswa. Aspek ketiga 

adalah siswa terlibat dalam berbagai sikap sosial yang terjadi dalam diri mereka 

ataupun yang terjadi di lingkungan sekitar mereka.  

 Sikap yaitu suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak 

suka terhadap suatu obyek. Sikap dapat dibentuk melalui cara mengamati dan 

menirukan sesuatu yang positif, kemudian melalui penguatan menerima informasi 

verbal. Perubahan sikap dapat diamati dalam proses pembelajaran (Sukanti 2011). 

Sikap bermula dari perasaan yang terkait dengan kecenderungan seseorang 

dalam merespon sesuatu/objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau 

pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk, sehingga 

terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Novi (2017) sikap merupakan 

kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif 

tertentu. Fungsi sikap belum merupakan tindakan (reaksi terbuka) atau aktivitas, 

akan tetapi merupakan predisposisi prilaku (tindakan) atau reaksi terbuka. Sikap 

sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata untuk 

bertingkah laku dengan cara tertentu terhadap orang lain dari seseorang atau 

kelompok di dalam keluarga atau masyarakat. 

Berdasarkan berbagai batasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap adalah 

kencendurang dalam menanggapi hal di sekitar yang diwujudkan dalam bentuk 

pengetahuan atau pemahaman, perasaan, tindakan atau tingkah laku ke arah positif 

maupun negatif terhadap suatu objek. Berdasarkan pengertian tersebut, sikap 

mengandung tiga komponen yang membentuk struktur sikap, yaitu: 
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a. komponen kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan 

dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan 

dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap. 

b. komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan 

dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang 

merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang 

negatif. Komponen ini menunjukkan arah sikap, yaitu positif atau negatif. 

c. komponen konatif (komponen perilaku), yaitu komponen yang berhubungan 

dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini 

menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan 

bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap. 

Azwar (2013:30) menyatakan berbagai faktor yang memengaruhi 

pembentukan sikap, yaitu: (1) pengalaman pribadi, (2) kebudayaan, (3) pengaruh 

orang lain yang dianggap penting, (4) media massa, (5) lembaga pendidikan dan 

lembaga agama, serta (6) faktor emosi dalam diri individu. Berdasarkan 

Permendikbud No.21 tahun 2016 tentang Standar Isi, aspek-aspek sikap sosial 

tersebut dijabarkan dalam enam aspek, yaitu jujur, disiplin, santun, percaya 

diri, peduli dan bertanggung jawab. 

Pengertian dari masing-masing aspek sikap sosial (Hariadi, 2017) adalah 

sebagai berikut: 

1. Jujur, jujur diartikan dengan lurus hati, tidak berbohong berkata dengan apa 

adanya. Jujur dimaknai sebagai perilaku yang didasari pada upaya yang 
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menjadikan dirinya sesorang yang dapat dipercaya dalam perkataan, perbuatan 

dan pekerjaan. 

2. Disiplin, disiplin adalah sikap mengikuti tata tertib, ketaatan, dan kepatuhan 

dalam mengikuti peraturan. 

3. Santun, santun adalah sikap baik dalam pergaulan, baik dalam berbahasa 

maupun bertingkah laku. 

4. Percaya Diri, percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis seseorang yang 

memberi keyakinan kuat untuk berbuat atau bertindak. 

Percaya diri menurut Khumaedi (2017) adalah sikap individu yakin akan 

kemampuannya sendiri untuk bertingkah laku sesuai dengan yang 

diharapkannya sebagai suatu perasaan yang yakin pada tindakannya.  

5. Peduli, peduli adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah dan 

memperbaiki penyimpangan dan kerusakan. 

6. Bertanggung Jawab, tanggung jawab adalah memiliki kewajiban untuk 

menanggung dan memikul segala sesuatunya dari apa yang dikatakan atau yang 

diperbuat terhadap diri sendiri, kelompok, ataupun lingkungan sekolah. 

Sikap sosial siswa terbentuk dari adanya interaksi sosial antara siswa satu 

dengan yang lainnya ketika proses pembelajaran di sekolah berlangsung. Dalam 

interaksi sosial di kelas, terjadi hubungan terjadi hubungan timbal balik antara 

siswa satu dengan yang lain juga antara siswa dengan guru yang turut 

mempengaruhi pola sikap sosial siswa sebagai warga kelas atau sekolah. Tentu saja 

interaksi sosial dalam sekolah juga meliputi hubungan individu dengan lingkungan 

fisik dan lingkungan psikologis yang dihadapi masing-masing pribadi siswa. 
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Agung (2015) proses penilaian sikap sosial dengan sendirinya akan 

menumbuhkan karakter dalam siswa yaitu penanaman moral dan nilai-nilai sosial 

yang seharusnya dimiliki dan dilakukan oleh siswa.  

2.1.2  Penilaian Sikap Sosial 

Permendikbud No. 23 Tahun 2016 Tentang Standar  Penilaian menyatakan 

bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Clements (2013) menyatakan 

bahwa penilaian dilakukan untuk mendorong siswa untuk merefleksikan apa yang 

telah didapat selama pembelajaran dan melihat sejauh mana mereka telah 

mengembangkan kualitas lulusan pada tingan individu. 

Mansyur (2011) penilaian dalam pembelajaran matematika merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari proses pendidikan matematika. Upaya peningkatan 

kualitas pendidikan matematika dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas 

pembelajaran dan kualitas sistem penilaian. Kualitas pembelajaran ini dapat dilihat 

dari hasil penilaiannya. Sebaliknya, sistem penilaian yang baik, akan mendorong 

guru untuk menentukan strategi yang tepat dan memotivasi siswa untuk belajar 

lebih baik. Salah satu bentuk penilaian yang diharapkan untuk hal tersebut adalah 

penilaian formatif. 

Penilaian guru merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-

langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui 

sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian kompetensi peserta didik, 

pengolahan, dan pemanfaatan informasi tentang pencapaian kompetensi peserta 

didik (Utomo, 2015). 
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Penilaian sikap merupakan hasil dari perilaku interaksi sosial yang terjadi 

selama pembelajaran. Nilai dari guru merupakan cerminan apa yang terjadi pada 

suatu individu (Morgan, 2017).  

Proses penilaian hasil belajar peserta didik memerlukan teknik serta 

instrumen yang perlu disiapkan dan diperhatikan agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Penilaian sikap adalah penilaian terhadap perilaku dan keyakinan siswa 

terhadap suatu objek, fenomena, atau masalah (Muslich, 2008).  

Kunandar (2014) menyatakan bahwa penilaian sikap dapat dilakukan dengan 

teknik-teknik berikut: (1) observasi (pengamatan perilaku) dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indra, baik secara langsung maupun 

dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku; 

(2) penilaian diri siswa diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan 

status, proses, dan tingkat ketercapaian kompetensi yang dipelajari; (3) penilaian 

teman sejawat dilakukan oleh siswa lain menggunakan angket atau kuesioner; (4) 

jurnal dilakukan berdasarkan catatan tentang kekuatan dan kelemahan siswa yang 

berkaitan dengan sikap dan perilaku di dalam dan di luar kelas; dan (5) wawancara 

dilakukan dengan menanyakan secara langsung kepada siswa mengenai sikap 

mereka tentang pembelajaran yang dikaitkan dengan sikap spiritual dan sosial 

mereka.  

Penilaian sikap sosial merupakan salah satu dari penilaian autentik. 

Berdasarkan hasil penilaian autentik tersebut kompetensi peserta didik memiliki 

deskripsi sebagai pedoman bagi guru dan wali dari peserta didik untuk mendukung 

pembelajaran selanjutnya. Deskripsi sikap antar mata pelajaran menguraikan 
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kelebihan sikap peserta didik dan sikap yang masih perlu ditingkatkan. Contoh 

uraian deskripsi sikap seperti: menunjukkan sikap baik dalam kejujuran, disiplin, 

toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri. Perlu ditingkatkan sikap 

tanggung jawab, melalui pembiasaan penugasan mandiri di rumah (Ferita, 2017). 

 Penilaian sebagai bagian integral dari pembelajaran seharusnya tidak 

dilakukan sesaat, tetapi harus secara teratur, berkelanjutan dan komprehensif 

mencakup semua komponen proses pembelajaran (Kartono, 2018). 

dan hasil dari siswa. 

 

Stiggins (1994) menjelaskan aturan dasar yang harus diperhatikan dalam 

penilaian sikap yaitu:  

(1) harus selalu waspada akan sifat alami interpersonal yang sensitif dari 

perasaan siswa dan berusaha untuk memperkenalkan pengaruh 

positifmelalui penilaian anda hasil akhirnya;  

(2) kenali batas ketika berhubungan dengan dimensi sikap. Ada dua batasan 

yang harus diwaspadai pertama ketika sampai pada pemahaman dan 

menilai hasil guruan afektif , ada kalanya akan menghadapi siswa-siswa 

yang sangat bermasalah secara pribadi dan sosial. Kedua ketika menilai 

dan mengevaluasi perasaan siswa fokus terhadap perasaan-perasaan yang 

berhubungan obyek khusus disekolah;  

(3) jika anda cukup perhatian untuk memahami hasil afektif untuk 

mengembangkan kualitas penilaian tersebut, maka beri perhatian khusus 

untuk menggunakan hasilnya dengan serius dan ubah cara mengajar 

ketika dibutuhkan. 

 

Penilaian sikap sosial yang dilakukan mengacu pada kompetensi yang terdapat pada 

kurikulum 2013 yaitu Kompetensi Inti (KI-2) yang disesuaikan dengan Kompetensi 

Dasar. 
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2.1.3 Instrumen Penilaian 

Penilaian atau assessment merupakan komponen penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan dapat 

ditempuh melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaian. 

Keduanya saling berkaitan, sistem pembelajaran yang baik akan menghasilkan 

kualitas belajar yang baik dan kualitas pembelajaran dapat dilihat dari hasil 

penilaian siswa. Linn dan Gronlund (1995) mengemukakan bahwa prinsip asesmen 

adalah (1) harus ada spesifikasi yang jelas apa yang mau dinilai : penempatan, 

formatif, ataukah sumatif; (2) harus komprehensif: afektif, psikomotorik, dan 

kognitif; (3) butuh berbagai ragam teknik/metode asesmen, baik metode tes maupun 

non tes; (4) harus dapat memilih instrument asesmen yang sesuai; dan (5) harus 

jelas apa maksud dan tujuan diadakan asesmen, jadi akan jelas pula apa tindakan 

selanjutnya. 

Inayah (2015) menyatakan intrumen penilaian adalah alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data pencapaian kom-petensi peserta didik yang 

akan digunakan pengambilan keputusan dalam proses pembelajaran yang 

berpegang pada acuan tertentu. Sedangkan pengembangan instrumen penilaian 

adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan mem-validasi alat 

instrumen penilaian. 

Jenis asesmen dijelaskan oleh Gabel (1994) yaitu mengkategorikan asesmen 

ke dalam dua kelompok besar yaitu asesmen tradisional dan asesmen alternatif. 

Asesmen yang tergolong tradisional adalah tes benar-salah, tes pilihan ganda, tes 

melengkapi, dan tes jawaban terbatas. Sementara itu yang tergolong ke dalam 
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asesmen alternatif (non-tes) adalah uraian, asesmen praktek, asesmen proyek, 

kuisioner, inventori, daftar cek, asesmen oleh teman sebaya/sejawat (peer 

assessment), asesmen diri (selft assessment), portofolio, observasi, diskusi, dan 

wawancara (interview). 

Penilaian kelas adalah suatu metode yang sederhana dapat menggunakan 

fakultas (sekolah) untuk mengumpulkan umpan balik, awal dan setelahnya, 

seberapa baik para siswa mereka belajar apa yang mereka ajarkan. Penilaian 

pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

menentukan pencapaian hasil belajar siswa yang dilakukan selama proses belajar 

mengajar berlangsung sampai pada akhir tahapan pembelajaran akhir. Tujuan dari  

penilaian ini adalah untuk melihat keberhasilan belajar siswa dalam mencapai 

standar kompetensi yang ditentukan. 

 Jadi, instrumen penilaian adalah seperangkat tes atau nontes yang 

digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dalam periode tertentu yang 

nantinya hasil tersebut digunakan untuk penarikan kesimpulan atas capaian siswa 

selama pembelajaran.  

 Penilaian yang efektif dapat dilakukan apabila instrumen yang digunakan 

mengukur sesuai apa yang akan diukur. Instrumen disebut sebagai alat ukur untuk 

mendapatkan data atau informasi yang dikehendaki. Dalam menyusun instrumen 

tentunya harus didasarkan pda prinsip-prinsip penilaian yang baik. Azwar (2014:2) 

menyatakan bahwa instrumen yang baik adalah alat ukur yang mampu memberikan 

informasi yang dapat dipercaya. Alat ukur mempunyai kriteria tertentu sehingga 

disebut sebagai alat ukur yang baik. Kriteria yang dimaksud adalah valid, reliabel, 
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objektif, standar, ekonomis, dan praktis. Sifat ekonomis maupun praktis dapat 

diperoleh secara logis oleh pembuat instrumen, namun sifat valid, reliabel, dan 

standar harus ditentukan berdasarkan hasil empiris lapangan sehingga diperlukan 

adanya uji coba instrumen. 

 Machado (2008) menyatakan bahwa: 

“It is well known that assessment plays a large role in influencing student 

learning behavior. Therefore, it is important that the evaluation process 

do not hamper learning or adversely affect attainment of the goals of the 

curriculum.” 

 

Penilaian mempunyai peranan yang penting dalam mempengaruhi sikap siswa. 

Proses penilaian sebagai proses evaluasi belajar akan seiring dengan tujuan 

kurkikulum tersebut diadakan. 

 Darmansyah (2014) Bentuk instrumen yang digunakan untuk observasi 

adalah pedoman observasi yang berupa daftar cek atau skala penilaian (rating scale) 

yang disertai rubrik. Daftar cek digunakan untuk mengamati ada tidaknya suatu 

sikap atau perilaku. Sedangkan skala penilaian menentukan posisi sikap atau 

perilaku siswa dalam suatu rentangan sikap. Pedoman observasi secara umum 

memuat pernyataan sikap atau perilaku yang diamati dan hasil pengamatan sikap 

atau perilaku sesuai kenyataan. Pernyataan memuat sikap atau perilaku yang positif 

atau negatif sesuai  indikator penjabaran sikap dalam kompetensi inti dan 

kompetensi dasar. Rentangan skala hasil pengamatan antara lain berupa: (1) Selalu, 

sering, kadang-kadang, tidak pernah dan (2) Baik sekali, baik, cukup baik, kurang 

baik 

Pedoman observasi dilengkapi juga dengan rubrik dan petunjuk pensekoran. 

Rubrik memuat petunjuk/uraian dalam penilaian skala atau daftar cek. Sedangkan 
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petunjuk penskoran memuat cara memberikan skor dan mengolah skor menjadi 

nilai akhir. Agar observasi lebih efektif dan terarah hendaknya: 

1. Dilakukan dengan tujuan jelas dan direncanakan sebelumnya, perencanaan 

mencakup indikator atau aspek apa yang akan diamati dari suatu proses. 

2. Menggunakan pedoman observasi berupa daftar cek atau skala, model lainnya. 

3. Kesimpulan dibuat setelah program observasi selesai dilaksanakan. 

 Sifat valid dan reliabel ditunjukkan oleh tinggi rendahnya nilai validitas dan 

reliabilitas hasil ukur instrumen. Suatu instrumen yang tidak valid dan tidak reliabel 

jika digunakan akan memberikan informasi yang tidak akurat mengenai keadaan 

subyek atau individu penelitian. Penilaian pembelajaran oleh pendidik harus 

mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam standar isi (standar 

kompetensi dan kompetensi dasar). 

Menurut Azwar (2014:8) validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan 

dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Tepat dalam 

memberikan hasil ukur sesuai tujuan pengukuran dan cermat dalam memberikan 

gambaran mengenai perbedaan yang sekecil-kecilnya antara individu satu dengan 

yang lainnya. Dalam teori skor klasik, pengertian validitas menunjukkan 

sejauhmana besarnya skor tampak mendekati besarnya skor murni. Semakin skor 

tampak mendekati skor murni, maka tingkat validitas instrumen tersebut semakin 

tinggi dan sebaliknya semakin rendah validitas hasil pengukuran berarti semakin 

besar perbedaan skor tampak dari skor murni (Azwar, 2014:40-41). 

 Azwar (2012:111) prosedur validasi secara empirik dan pendekatan yang 

biasa dikenal secara tradisional di kalangan penyusun tes psikologi sebagai validasi 
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isi (content), validasi konstrak (construct), dan prosedur validasi berdasarkan 

kriteria (criteriion-related) Validasi terhadap instrumen nontes dalam penelitian 

pendidikan dilakukan dengan validitas isi dan validitas konstruk. Validitas isi 

adalah validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap kelayakan atau relevansi 

isi tes melalui analisis rasional oleh panel yang berkompeten atau melalui expert 

judgement (Azwar, 2014:42). Validitas konstruk membuktikan apakah hasil 

pengukuran yang diperoleh melalui aitem-aitem tes berkorelasi tinggi dengan 

konstrak teoritik yang mendasari penyusunan tes tersebut. Cronbach & Meehl 

dalam (Azwar, 2012) mengatakan bahwa untuk menguji validitas kostruk akan 

melibatkan tiga langkah yaitu (1) mengartikulasikan serangkaian konsep teoretik 

dan inter relasinya, (2) mengembangkan cara untuk mengukur konstrak hipotetik 

yang diteorikan, dan (3) menguji secara empirik hubungan hipotetik di antara 

konstruk tersebut dan manifestasinya yang nampak. 

 Validasi konstruk dapat dilakukan dengan analisis faktor. Analisis faktor 

menurut Purwanto (2010:144) merupakan analisis untuk membuat kerumitan data 

menjadi ukuran yang lebih sederhana. Sedangkan menurut Widarjono (2010:235) 

analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor 

yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator 

independen yang diobservasi. Analisis faktor bertujuan untuk menentukan apakah 

satu perangkat variabel dapat digambarkan menjadi sebuah faktor yang lebih 

sederhana. 

 Ada dua pendekatan dalam analisis faktor, yaitu: (1) pendekatan 

eksploratori (exploratory factor analysis) dan (2) pendekatan konfirmatori 
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(confirmatory factor analysis). Pendekatan eksploratori digunakan untuk 

menganalisis jumlah faktor yang ada dalam instrumen, sedangkan pendekatan 

konfirmatori untuk menganalisis apakah jumlah faktor sudah sesuai dengan jumlah 

yang sudah ditentukan sebelumnya (Widhiarso, 2012:1). 

Analisis faktor eksploratori menurut Purwanto (2010:146) adalah analisis 

faktor untuk mengetahui faktor-faktor yang melandasi sehimpunan variabel atau 

sehimpunan ukuran. Sedangkan menurut Widarjono (2010:240) analisis faktor 

eksploratori merupakan analisis yang dilakukan untuk mencari sejumlah indikator 

untuk membentuk faktor umum tanpa ada landasan teori sebelumnya, atau dengan 

kata lain analisis faktor eksploratori merupakan suatu metode untuk membangun 

teori (theory building). Analisis faktor eksploratori tidak menghipotesiskan adanya 

sejumlah faktor dari butir-butir pengukur variabel. 

Analisis faktor konfirmatori, menurut Widarjono (2010:275) merupakan 

suatu analisis yang dilakukan untuk mencari sejumlah variabel indikator yang 

membentuk variabel yang tidak terukur langsung (variabel laten) berdasarkan 

landasan teori yang ada. Hal tersebut senada dengan Saptono (2017) model 

pengukuran CFA didasarkan pada kriteria godness of fit untuk menguji kecocokan 

model teoritis dengan data empiris. 

Wijanto (2008:173) menyatakan bahwa analisis faktor konfirmatori 

memodelkan hubungan antara variabel laten dengan variabel teramati atau variabel 

indikator. Hubungan tersebut bersifat reflektif, dimana variabel-variabel teramati 

merupakan refleksi dari variabel laten terkait. Penetapan variabel-variabel indikator 
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yang merefleksikan sebuah variabel laten dilakukan berdasarkan subtansi teori yang 

sudah ada, selanjutnya dikonfirmasi menggunakan analisis faktor konfirmatori. 

 Terdapat beberapa model analisis faktor konfirmatori, di antaranya yaitu: 

1) Analisis satu faktor konfirmatori, yaitu model analisis faktor konfirmatori yang 

hanya terdiri dari satu variabel laten yang dianalisis.  

2) Analisis dua faktor konfirmatori yaitu model analisis faktor konfirmatori dimana 

terdapat dua variabel laten yang dianalisis. Dua variabel laten dapat saling 

berkorelasi atau tidak berkorelasi. 

3) Analisis faktor konfirmatori tingkat dua, yaitu analisis yang digunakan jika 

terdapat dua variabel laten, dimana variabel laten pertama menjelaskan variabel 

laten kedua. 

Reliabilitas juga menjadi syarat agar instrumen dapat dikatakan baik. 

Reliabilitas berasal dari kata reliability yang mempunyai arti konsistensi, 

kestabilan, kepercayaan dan keterandalan. Hasil pengukuran dikatakan reliabel 

apabila dalam beberapa kali pengukuran pada objek yang sama akan menghasilkan 

hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum 

berubah (Azwar, 2014:7). 

 Sudjana (2009:79) menyatakan reliabilitas adalah ketetapan atau keajegan 

suatu alat ukur yang memberikan hasil yang telatif sama dalam waktu yang 

berlainan. Gronlund (1981:169), “reliability refers to the consistency of 

measurement that is to how consistent test scores or other evaluation result are 

from one measurement to other.” Sugiyono (2010:137), intrumen yang reliabel 
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adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang 

sama akan menghasilkan data yang sama. 

 Menurut Khumaedi (2012) reliabilitas adalah merupakan koefisien yang 

menunjukkan sejauh mana suatu instrumen/alat pengukur dapat dipercaya, artinya 

apabila suatu instrumen digunakan berulang-ulang untuk mengukur sesuatu yang 

sama, maka hasilnya relatif stabil dan konsisten. Secara empiris tinggi rendahnya 

reliabilitas ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas, 

besarnya koefisien reliabilitas antara 0 sampai 1, dimana semakin tinggi angka 

reliabilitas berarti semakin konsisten hasil pengukuran, akan tetapi secara empiris 

koefisien reliabilitas yang mencapai angka 1 jarang dijumpai. 

 Berdasarkan definisi reliabilitas beberapa ahli dijelaskan bahwa reliabilitas 

instrumen terkait dengan bebas dari bias (error free) dan keandalan instrumen. 

Keandalan yang dimaksud adalah sejauh mana percobaan, pengujian, atau prosedur 

pengukuran mendapatkan hasil yang sama (konsisten) pada uji coba yang diulang.  

Suatu instrumen penilaian dikatakan praktis apabila secara teknis penilaian 

tersebut mudah dilakukan tetapi tetap dapat mencapai hasil yang diharapkan. 

Berakitan dengan teknis penyelenggaraan penilaian, menurut Nitko & Brookhart 

(2007:60), efektivitas penilaian dalam proses pembelajaran harus mempehatikan 

empat hal yaitu pembiayaan (cost), efisiensi (efficiency), kepraktisan (practicality), 

dan situasi kondisi tertentu dalam pembelajaran (instructional features). Mengukur 

tingkat kepraktisan, ada beberapa kriteria yang dikemukakan oleh Gerson et. al 

(Madeamin, 2011:47), diantaranya (1) waktu yang diperlukan untuk menyusun tes 

tersebut, (2) biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan tes, (3) waktu yang 
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diperlukan untuk melaksanakan tes, (4) tingkat kesulitan dalam proses pemeriksaan 

tes, (5) tingkat kesulitan melakukan interpretasi terhadap hasil tes. 

 Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes 

tersebut bersifat praktis, yaitu mudah pengadministrasiannya. Menurut Widoyoko 

(2014:100), tes yang praktis adalah (1) mudah dilaksanakan, (2) mudah 

pemeriksaannya, dan (3) dilengkapi dengan petunjuk yang jelas. 

2.1.4 Pengembangan Instrumen 

Pengembangan instrumen merupakan suatu kegiatan mengembangkan 

instrumen yang sudah ada menjadi lebih baik dari sebelumnya yang valid dan 

reliabel. Pengembangan instrumen ini menjadi penting dalam menentukan mutu 

atau informasi dari suatu pelayanan publik khususnya di puskesmas terhadap 

kualitas pelayanan yang diberikan. Pengembangan instrumen harus melalui 

tahapan-tahapan pengembangan yang baik agar mendapatkan instrumen yang 

berkualitas (Rusilowati, 2013). Instrumen merupakan alat yang sangat penting 

dalam suatu penelitian, karena dengan instrumen suatu data dan informasi akan 

diperoleh. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kualitas data yang baik, maka 

instrumen yang digunakan harus berkualitas yang memenuhi syarat validitas dan 

reliabilitas (Sugiyono, 2010). 

Purwanto (2010:100), pengembangan instrumen meliputi kegiatan 

identifikasi variabel, deskripsi teori, pengembangan spesifikasi, uji coba, dan 

kompilasi. Menurut Mardapi (2012:148) untuk mengembangkan suatu instrumen 

yang valid dan reliabel harus melalui beberapa kegiatan seperti menentukan 

spesifikasi instrumen, menulis instrumen, menentukan skala instrumen, 
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menentukan sistem penskoran, menelaah instrumen, melakukan uji coba, 

menganalisis instrumen, merakit instrumen, melaksanakan pengukuran, dan 

menafsirkan hasil pengukuran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan 

instrumen harus melalui kegiatan-kegiatan yang sistematis dan prosedural agar 

dihasilkan instrumen baku yang teruji valid dan reliabel. Hal ini berarti untuk 

mengembangkan suatu instrumen harus dilakukan melalui sebuah desain penelitian 

pengembangan dengan menggunakan model pengembangan tertentu. 

Borg and Gall (1983:624), “educational research and development is a 

process used to develop and validate educational product”. Metode penelitian dan 

pengembangan didefinisikan Sugiyono (2011:297) sebagai suatu metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan 

produk tersebut. Rahman (2011:265) juga menyatakan bahwa penelitian 

pengembangan merupakan suatu pendekatan untuk melakukan penelitian, 

pengembangan, dan pengujian suatu produk yang sesuai dengan analisis kebutuhan. 

Selain itu, penelitian pengembangan dimaksudkan untuk menguji keefektifan 

produk tersebut agar bermanfaat bagi masyarakat. 

Model pengembangan merupakan dasar untuk mengembangkan produk 

yang akan dihasilkan. Menurut Setyosari (2010:198) model merupakan suatu 

representasi baik verbal maupun visual. Model menyajikan informasi yang 

kompleks menjadi lebih sederhana. Dalam menggunakan model pengembangan, 

peneliti harus memperhatikan tiga hal (Rahman, 2011:226) yaitu: 

1) Menggambarkan struktur model yang akan digunakan sebagai dasar 

pengembangan produk 
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2) Apabila model yang digunakan diadaptasi dari model yang sudah ada maka perlu 

dijelaskan memilih model, komponen-komponen yang disesuaikan, dan 

kekuatan serta kelemahan model dibanding model aslinya. 

3) Apabila model yang digunakan dikembangkan sendiri, maka perlu dipaparkan 

mengenai komponen-komponen dan kaitan antarkomponen yang terlibat dalam 

pengembangan. 

Sukanti (2011) terdapat sepuluh langkah yang harus diikuti dalam 

pengembangan instrumen penilaian afektif: a) menentukan spesifikasi instrumen, 

b) menulis instrumen, c) menentukan skala pengukuran, d) menentukan sistem 

penskoran, e) menelaah instrumen, f) melakukan ujicoba, g) menganalisis 

instrumen, h) merakit instrumen, i) melaksanakan pengukuran, dan j) menafsirkan 

hasil pengukuran. 

Salah satu model pengembangan adalah dari Sugiyono. Prosedur 

pengembangan menurut Sugiyono (2010:409-426) terdiri atas sepuluh langkah, 

sebagai berikut: 

1) Potensi dan Masalah 

Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai 

tambah. Masalah merupakan penyimpangan antara yang diharapkan dengan 

kenyataan yang terjadi. Potensi dan masalah yang dikemukakan dalam 

penelitian harus ditunjukkan dengan data empiris. 

2) Pengumpulan Data 

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual dan up to date, 

maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan 
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sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat 

mengatasi masalah tersebut. 

3) Desain Produk 

Dalam bidang pendidikan, produk-produk yang dihasilkan melalui penelitian 

R & D diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pendidikan, misalnya: 

kurikulum yang spesifik untuk pendidikan tertentu, metode mengajar, media 

pendidikan, buku ajar, modul, kompetensi tenaga kependidikan, sistem 

evaluasi, model uji kompetensi, model unit produksi, model manajemen, dan 

lain-lain. 

4) Validasi Desain 

Validasi desain produk merupakan proses kegiatan untuk menilai secara 

rasional terhadap rancangan produk. Validasi produk dapat dilakukan dengan 

cara menghadirkan beberapa pakar untuk menilai produk baru yang dirancang 

tersebut sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya. 

5) Perbaikan Desain 

Setelah desain produk divalidasi oleh para pakar, maka akan diketahui 

kelemahannya. Selanjutnya, peneliti mengurangi atau memperbaiki kelemahan 

tersebut. 

6) Uji Coba Produk 

Setelah divalidasi dan direvisi, produk yang dikembangkan kemudian diuji 

cobakan pada subjek atau kelompok yang terbatas. 
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7) Revisi Produk 

Berdasarkan hasil uji coba produk pada subjek atau kelompok yang terbatas, 

peneliti akan melakukan revisi atau perbaikan atas kelemahan produk secara 

empiris. 

8) Uji Coba Pemakaian 

Setelah pengujian terhadap produk berhasil, dan mungkin ada revisi maka 

selanjutnya produk yang dikembangkan tersebut diterapkan pada subjek atau 

kelompok yang lebih luas. Dalam operasinya, produk tersebut tetap harus 

dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul guna perbaikan lebih lanjut. 

9) Revisi Produk 

Revisi produk ini dilakukan, apabila dalam pemakaian pada subjek yang lebih 

luas terdapat kekurangan dan kelemahan. Dalam uji pemakaian, sebaiknya 

pembuat produk selalu mengevaluasi bagaimana kinerja produk tersebut. 

10) Pembuatan Produk Massal 

Bila produk yang dikembangkan telah dinyatakan efektif dan layak dalam 

beberapa kali pengujian, maka produk tersebut dapat diproduksi secara masal 

dan diterapkan pada setiap lembaga pendidikan. 

Rahardjo (2017) menggunakan penelitian dan pengembangan (R&D) Sugiyono 

(2013) dimodifikasi menjadi 4 tahap yaitu Tahap I Studi Pendahuluan meliputi; 1) 

potensi dan masalah; 2) pengumpulan data; Tahap II Studi Pengembangan meliputi; 

1) desain produk meliputi; 2) validasi desain (validator); 3) revisi desain (peneliti); 

Tahap III Uji Coba Instrumen meliputi; a) uji skala kecil; b) revisi produk (peneliti 

dan validator); c) uji coba skla luas; dan Tahap IV Uji Kepraktisan. 
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2.1.5  Peer Assessment 

Zulharman (2007) mengemukakan telah terjadi perubahan paradigma 

pendidikan dari teacher centered menjadi student centered. Perubahan paradigma 

pendidikan dari teacher centered menjadi student centered membawa konsekuensi 

siswa perlu terlibat dalam penilaian (Sutrisno, 2012). Metode evaluasi 

pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif diantaranya peer assessment 

dan self assessment. Metode peer assessment dan self assessment dapat 

dilaksanakan pada tes formatif (Zulharman, 2007). Menurut Orsmond (2004) salah 

satu fungsi dari peer assessment dan self assessment pada tes formatif adalah untuk 

mendapatkan feedback.  

Menurut Siswaningsih, dkk (2013) umpan balik (feedback) merupakan 

komponen penting dalam proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Dengan 

adanya feedback, siswa dapat mengetahui sejauh mana materi pembelajaran dapat 

dikuasainya dan mengoreksi kemampuan dirinya sendiri. Berdasarkan fakta di 

lapangan, guru jarang sekali memberikan feedback kepada siswa, karena terkendala 

oleh waktu yang tersedia sangat terbatas. 

Wijayanti (2017) penilaian teman sebaya atau peer assessment merupakan 

teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait 

dengan pencapaian kompetensi. Penilaian ini dapat dilakukan secara berkala setelah 

proses pembelajaran. Manfaat penilaian teman sebaya antara lain sebagai berikut: 

(1) Meningkatkan hasil belajar, (2) Meningkatkan kolaborasi belajar melalui umpan 

balik dari teman sebaya, (3) Siswa dapat saling membantu dalam proses 
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pemahaman suatu materi, (4) Siswa dapat memberi komentar terhadap kinerja 

temannya. 

White (2009) menyatakan bahwa: 

“PA has a vital role to play in formative assessment by involving students 

in judging the work of their colleagues, and, with careful implementation, 

can also be used as a component in summative assessment. In addition to 

being a way of assessing the products of student learning, PA can also be 

seen as a process of learning in its own right. While these ideas about the 

positive role PA can play in classroom assessment are well-known, less is 

known regarding student perspectives of assessing and being assessed by 

peers.” 

 

PA yang dimaksud adalah peer assessment memiliki peranan yang penting dalam 

penilaian formatif yang dapat digunakan untuk saling menilai antar teman yang 

pada hasil akhirnya nanti dapat dikumpulkan untuk menjadikan penilaian sumatif. 

Kulprasit (2016) pembelajaran yang diakhiri dengan peer assessment 

memberi kesempatan siswa untuk mengambil tanggung jawab terhadap 

pembelajaran mereka sendiri tanpa instervensi. Integrasi peer assessment 

membantu mengurangi peran dan otoritas guru di kelas dan membantu membangun 

suasana interaktif di dalam kelas. 

Rotsaert (2018) menyatakan bahwa semakin sering siswa dilibatkan dalam 

peer assessment maka siswa akan semakin mahir dalam melakukan penilaian 

terhadap temannya. Sehingga dapat memberikan feedback atau umpan balik yang 

semakin bagus terhadap penilaian teman. 

Nurhardini (2017) Penerapan self dan peer assessment akan membantu siswa 

dalam berpikir kritis. Mereka akan terbiasa dengan mengevaluasi dan menganalisis 

terhadap suatu persoalan yang ada baik dari diri maupun temannya. 
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Nirwana (2013) peer assessment itu sendiri memungkinkan peserta didik 

saling memberikan umpan balik yang bernilai, sehingga mereka bisa belajar dan 

saling mendukung. Hal ini memberikan dimensi lain untuk belajar, diantaranya 

kesempatan untuk berbicara, berdiskusi, menjelaskan dan menantang, sehingga 

mereka bisa meraih lebih tinggi dari apa yang mereka pelajari. 

Rochmiyati (2013) karakteristik peer assessment antara lain, (1) merupakan 

suatu proses dimana anggota dari suatu tim saling melakukan assess, maka goal 

setting harus dipahami siswa dengan baik, (2) sebagai assessment alternative 

memberi kebebasan kepada siswa mengemukakan pendapat, (3) berbasis unjuk 

kerja (performance-based assessment), sehingga di dalam peer assessment juga 

terjadi proses pembelajaran, siswa dapat mengembangkan kecakapan kognitif dan 

kecakapan sosial, (4) merupakan assessment faktual (authentic assessment), (5) 

dapat dikelompokkan dengan the Reciprocal Teaching dan atau Feedback daripada 

kecakapan yang diukur dan dinilai, dapat digunakan untuk assessment formatif dan 

atau assessment sumatif. 

Peer assesment digunakan sebagai pendamping melengkapi penilaian yang 

dilakukan oleh guru selain observasi pada aspek sikap. Komponen yang dapat 

dengan mudah tampak mata merupakan komponen sikap sosial yang merupakan 

cerminan perilaku siswa tehdapat segala sesuatu di sekitarnya. Komponen sikap 

sosial cenderung dapat teramati oleh siswa lain ketika pembelajaran berlangsung. 

Wijayanti (2015) asesmen teman sejawat digunakan sebagai pelengkap 

asesmen formatif. Asesmen pelengkap menjadi sangat penting, karena dapat 

memberikan informasi yang lebih banyak tentang kemampuan siswa, baik unjuk 
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kerja individu maupun dalam kelompok, asesmen terhadap dirinya sendiri dan 

bukan sekedar memperoleh informasi respon benar, salah dari guru. 

 Dalam penelitian ini peer assessment dilaksanakan dalam pembelajaran 

dengan metode Problem Based Learning (PBL) dalam bentuk kerja kelompok pada 

materi Pola Bilangan. Model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan 

kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah autentik 

dari kehidupan aktual siswa, untuk merangsang kemampuan berfikir tingkat tinggi. 

Aris Shoimin (2014:130) mengemukakan bahwa pengertian dari model Problem 

Based Learning (PBL) atau pembelajaran berbasis masalah adalah model 

pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para 

peserta didik belajar berfikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta 

memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu saat pembelajaran berlangsung siswa 

diberikan orientasi kompetensi yang harus dipelajari dan dikuasai termasuk 

kompetensi sikap sosial. Pada akhir kegiatan pembelajaran para siswa kemudian 

diminta untuk memberikan penilaian temannya (peer rating). 

2.3 Kerangka Berpikir 

Matematika merupakan ilmu yang bersifat eksak dimana dengan adanya ilmu 

matematika dapat membantu dalam mengatasi dan memahni permasalahan 

ekonomi, sosial, dan juga alam. Penguasaan konsep dan sikap perlu diukur dan 

dinilai agar dapat diketahui sejauh mana ketercapaiannya. Guru sebagai 

administrator pembelajaran bertanggung jawab atas penilaian kompetensi tersebut, 

baik pengetahuan maupun sikap. Implementasi penilaian sikap sosial hingga kini 

masih mengalami permasalahan di tingkat pelaksananya, yaitu guru. Para guru mata 
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pelajaran Matematika SMP di kota Magelang mengalami kendala dalam menilai 

sikap sosial, terutama disebabkan oleh kesulitan menjabarkan indikator sikap sosial 

dalam instrumen penilaian dan terbatasnya kesempatan atau waktu guru untuk 

melakukan penilaian sikap sosial saat pembelajaran berlangsung. 

Hasil studi dokumen perangkat pembelajaran, instrumen penilaian sikap 

sosial siswa yang digunakan oleh guru Matematika saat ini, berupa skala penilaian 

oleh guru, tiap aspek sikap sosial yaitu jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, 

dan bertanggung jawab tidak ada  indikatornya, belum diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Oleh karena itu, peneliti akan mengembangkan instrumen penilaian 

dengan menjabarkan indikator tiap aspek sikap sosial mengacu pada kompetensi 

dasar (KD) yaitu pada materi pola bilangan agar dapat mendeskripsikan sikap sosial 

siswa secara lebih luas.  

Indikator yang dikembangkan mengacu pada komponen konatif sikap sosial, 

yaitu merupakan kecenderungan perilaku tampak yang bisa diamati dan diukur oleh 

teman satu kelas. Kompetensi dasar yang digunakan untuk acuan pengembangan 

indikator sikap sosial siswa adalah jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan 

bertanggung jawab. Penilaian sikap sosial yang dilakukan guru saat pembelajaran 

yaitu dengan observasi dan  siswa melakukan peer assessment. Teknik ini 

digunakan sebagai pelengkap untuk mendapatkan informasi tentang sikap sosial 

seorang siswa melalui temannya.   

Peneliti menggunakan langkah-langkah penelitian dan pengembangan 

menurut Sugiyono yang terdiri atas sepuluh langkah, namun disederhanakan 
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menjadi sembilan langkah. Langkah-langkah tersebut yaitu (1) potensi dan 

masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) vaalidasi desain, (5) revisi 

desain, (6) uji coba produk, (7) revisi produk, (8) uji coba pemakaian, dan (9) revisi 

produk. Langkah kesepuluh yaitu produksi massal, tidak ditempuh karena peneliti 

membatasi pengembangan hingga diperoleh instrumen penilaian sikap sosial yang 

valid, reliabel, dan praktis untuk dipakai dalam pembelajaran matematika materi 

pola bilangan, dan sampai dengan langkah kesembilan akan menghasilkan produk 

final. Desain instrumen yang dikembangkan menghasilkan draf awal. Draf ini 

kemudian divalidasi oleh ahli (expert judgement) untuk menentukan validitas isi. 

Berdasarkan masukan atau saran para ahli dilakukan revisi produk sehingga 

menghasilkan draf kedua. Kemudian produk diujicobakan kepada subjek dalam 

skala kecil untuk menguji validitas konstruk dan reliabilitas. Hasil analisis data 

pada uji coba produk pada skala kecil digunakan sebagai dasar untuk merevisi 

produk tersebut. Setelah direvisi akan menghasilkan draf ketiga, yang kemudian 

dilakukan uji pemakaian instrumen pada subjek dalam skala besar untuk menguji 

validitas konstruk dan reliabilitas, serta mengetahui kepraktisan penggunaannya 

pada skala besar. 

Setelah data yang diperoleh dari uji pemakaian instrumen dianalisis, 

selanjutnya dilakukan revisi atas draf ketiga. Hasil revisi atau penyempurnaan akan 

menjadi produk final, yaitu instrumen  peer assessment sikap sosial pada mata 

pelajaran Matematika yang valid, reliabel, dan praktis. Produk ini akan dikemas 

dalam bentuk Buku Pedoman Instrumen  Peer Assessment Sikap Sosial pada Mata 
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Pelajaran Matematika di SMP. Gambar alur pengembangan instrumen dapat dilihat 

pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

Produk Final 

Instrumen Peer 

Assessment Sikap 

Sosial Mata 

Pelajaran 

Matematika di 

SMP yang valid, 

reliabel, dan 

praktis  

 

Uji Coba Pemakaian 

• Uji coba skala besar 

• Uji validitas, reliabilitas, 

dan kepraktisan. 

Revisi 

 

Uji Coba Produk 

• Uji coba skala kecil  

• Uji validitas dan reliabilitas 

Revisi 

 

Validasi Desain: 

Expert Judgement 

 

Revisi 

 

Komponen Konatif 

SIKAP SOSIAL 

• Jujur, Disiplin, 

Santun, Percaya 

Diri, Peduli, 

Bertanggungjawab 

 

Pengembangan Instrumen 

 

Desain Produk : 

• Tiap aspek sikap sosial 

dijabarkan  indikatornya 

• Digunakan oleh siswa 

melalui peer assessment 

Penilaian Sikap Sosial Siswa melalui Peer Assesssment 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan di antaranya karakteristik instrumen, validitas instrumen, dan 

reliabilitas instrumen yang dikembangkan yaitu sebagai berikut: 

1. Karakteristik instrumen peer assessment sikap sosial siswa yang 

dikembangkan berbentuk lembar pengamatan berupa skala penilaian (rating scale) 

yang terdiri atas 25 butir indicator pernyataan sikap sosialsiswa yang disertai rubrik 

penilaian yaitu  meliputi 4 butir sikap jujur, 4 butir sikap disiplin, 5 butir sikap 

santun, 4 butir sikap percaya diri, 4 butir sikap peduli, dan 4 butir sikap tanggung 

jawab setiap butir memiliki 4 alternatif pilihan skor yaitu skor nilai terendah 1 dan 

skor nilai tertinggi 4. Indikator dikembangkan menurut rumusan kompetensi inti 

sikap sosial (KI-2) jenjang SMP yaitu pada materi pola bilangan dengan metode 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan aktivitas berkelompok. 

Objek pengamatan sikap adalah ranah konatif (komponen perilaku), yaitu 

komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek 

sikap. Instrumen sikap sosial digunakan siswa untuk peer assessment dan hasil peer 

asssesment yang dilakukan tidak digunakan secara mandiri namun berdampingan 

dengan penilaian sikap dari guru melalui observasi. 
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2. Dua puluh lima butir sikap sosial pada instrumen peer assessment siswa 

sikap sosial yang dikembangkan dinyatakan valid berdasarkan penilaian para ahli 

dengan diperoleh nilai ≥ 0,3 pada tiap butir.  Hasil analisis validitas butir pada uji 

>0,3 dan reliabilitas sebesar 0,805. Hasil analisis validitas butir  dan validitas 

konstruk pada uji coba skala besar dari 27 butir didapat 25 butir memiliki factor 

loading diatas 0,3.  Ke-25 butir memiliki estimasi loading factor (𝜆) > 0,30, 

menandakan semua variabel laten kedua dan variabel manifes sikap sosial valid 

artinya bahwa konstruk yang diidentifikasi terbukti secara empirik mampu 

mengukur sikap sosial. Hasil uji menggunakan SEM memenuhi Godness of Fit. 

Hasil analisis yang didapat adalah 1) Root Man Squares of Approximiation 

(RMSEA) menunjukkan nilai 0,017 (≤ 0,08); (2) Godnees of Fit Index (GFI) 

menunjukkan nilai 0,87;(3) Adjusted Goodness of Fit Indeks (AGFI) menunjukkan 

nilai 0,84 (≥0,80); dan (4) Root Mean Squares Residual (RMSR) menunjukkan 

nilai 0,041 (≤ 0,05). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpukan bahwa 

model dianggap layak (goodness of fit). 

3. Dua puluh lima butir sikap sosial pada instrumen  peer assessment siswa 

sikap sosial yang dikembangkan dinyatakan reliabel berdasarkan penilaian para ahli 

dengan diperoleh nilai reliabilitas 0,708. Sedangkan untuk reliabilitas total semua 

butir indicator instrumen yaitu 0,966 dan untuk reliabilitas setiap aspek sikap sosial 

memiliki nilai >0,70 yaitu: aspek sikap jujur (0,938>0,70), sikap disiplin 

(0,869>0,70), sikap santun (0,834>0,70), sikap percaya diri (0,823>0,70), peduli 

(0,810>0,70), dan tanggung jawab(0,818>0,70). Sehingga secara teoritik hasil 

penelitian sesuai dengan data empirik dan reliabel. 
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4. Penilaian kepraktisan instrumen dinilai berdasarkan lima indikator, yaitu 

subjektivitas, sistematis, konstruksi, kebahasaan, dan kepraktisan. Hasil 

kepraktisan instrumen penilaian sikap sosial untuk seluruh aspek memiliki skor 

kepraktisan terendah 33 dan tertinggi 36 dari 3 responden guru. Berdasarkan 

kriteria skor yang telah ditentukan diperloh kesimpulan bahwa masing-masing 

responden menilai instrumen penilaian sikap sosial melalui peer assessment adalah 

praktis untuk digunakan. Profil sikap sosial siswa di SMP Bhakti Tunas Harapan 

dan SMP Negeri 8 Magelang kategori yang paling banyak diperoleh siswa yaitu 

sikap sosial dengan kategori baik. 

Berdasarkan beberapa hal tersebut maka instrumen penilaian sikap sosial 

melalui peer assessment yang dikembangkan valid, reliabel, dan praktis. 

 

5.2  Implikasi 

Instrumen penilaian sikap sosial siswa disusun untuk dapat membantu guru 

matematika dalam menilai sikap sosial siswa selama pembelajaran berlangsung. 

Penilaian sikap sosial melalui peer assessment dilakukan untuk mendapatkan 

informasi tentang bagaimana sikap sosial yang dimiliki oleh masing-amsing siswa 

ketika pembelajaran berlangsung, sehingga informasi yang diperoleh oleh para guru 

dapat memberikan umpan balik kepada siswa agar sikap sosial yang dimiliki dapat 

lebih baik lagi. 
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5.3 Saran 

Instrumen penilaian sikap sosial siswa melalui peer assessment digunakan 

sebagai alat ukur penilaian sikap sosial siswa selama pembelajaran berlangsung. 

Hasil dari peer assessment siswa digunakan sebagai pendamping lembar observasi 

guru yang digunakan selama pembelajaran. Dengan dilibatkannya siswa melakukan 

penilaian sikap sosial melalui peer assessment dapat membantu guru dalam 

melaksanakan penilaian sikap sosial yang sesuai dengan Kompetensi Inti 2 (KI-2). 
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