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Pendahuluan
Pendidikan merupakan investasi tak
terbatas yang mestinya menjadi prioritas dan
perhatian semua pihak. Semua yang terlibat
di dalam dunia pendidikan tentu akan
menginginkan kualitas pendidikan yang
terbaik. Sementara usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan harus mencangkup upaya menyempurnakan sistem
penilaian yang digunakan. Dengan demikian,
te ra s a b e g i t u p e n t i n g ke b e ra d a a n
assessment pembelajaran yang berfungsi
sebagai cara dalam proses pembelajaran,
penetapan skor hingga pelaporannya
sehingga gambaran dari hasil pembelajaran
yang dilaksanakan oleh guru dapat diketahui
bukan hanya oleh peserta didik, tetapi juga
oleh semua pihak, dan dapat dijadikan
sebagai suatu bahan kajian serta pijakan di
dalam mengambil kebijakan.
Assessment pembelajaran menjadi sangat
penting dalam melihat tingkat keberhasilan
suatu pembelajaran, sebaliknya hasil–hasil
penilaian dapat digunakan untuk merancang
proses pembelajaran yang sesuai dengan
kebutuhan peserta didik. Penilaian
didefinisikan sebagai proses pengumpulan
informasi tentang kinerja peserta didik, untuk
digunakan sebagai dasar dalam membuat
keputusan, hal ini diungkapkan oleh Nitko
dan Brookhart (2011: 3):
Assessment is a broad term defined as a
process for obtaining information that is
used for making decisions about students;
curricula, programs, and schools; and
educational policy. When we say we are
“assessing a student's competence," for
example, we mean we are collecting
information to help us decide the degree

to which the student has achieved the
learning targets. A large number of
assessment techniques may be used to
collect this information. These include
formal and informal observations of a
student; paper-and-pencil tests; a
student's performance on homework, lab
work, research papers, projects, and
during oral questioning; and analyses of a
student's records. This book will help you
decide which of these techniques are best
for your particular teaching situations.
Dari pendapat di atas, dapat diartikan
bahwa penilaian merupakan istilah yang
secara luas dapat didefinisikan sebagai
proses untuk mendapatkan informasi yang
digunakan dalam memberi keputusan
tentang peserta didik, kurikulum, program,
sekolah, dan kebijakan pendidikan.
Dalam penilaian kompetensi peserta
didik, kita membutuhkan sarana guna
mengumpulkan informasi untuk mengetahui
sejauh mana peserta didik telah mencapai
target pembelajaran. Berbagai teknik dapat
digunakan dalam proses pengumpulan
informasi, hal ini meliputi pengamatan
formal dan informal dari peserta didik,
dengan demikian kemampuan memutuskan
t e k n i k ya n g t e r b a i k u n t u k s i t u a s i
pembelajaran sangat diperlukan.
Cecil (2009: 3) secara tegas mengatakan
bahwa “assessment is any systematic
procedure for collecting information that can
be used to make inferences about the
characteristics of people or objects”.
Penilaian adalah prosedur yang sistematis
untuk mengumpulkan informasi yang dapat
digunakan untuk membuat kesimpulan
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tentang karakteristik orang atau benda.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
pemanfaatan data hasil penilaian untuk
memodifikasi pembelajaran menjadi lebih
baik, dengan mengatakan bahwa penilaian
sebagai semua aktivitas yang dilakukan oleh
guru dan peserta didik untuk menilai diri
mereka sendiri, yang memberikan informasi
untuk digunakan sebagai umpan balik untuk
memodifikasi aktivitas pembelajaran.
Assessment pembelajaran memiliki
tahapan untuk menjawab pertanyaan secara
spesifik. Misalnya, bila seorang guru ingin
mengungkap permasalahan matematika apa
yang dihadapi oleh peserta didik, serta
mengetahui bagaimana cara membantu
peserta didik tersebut agar kemampuannya
dapat berkembang secara optimal, tentu
guru harus mengumpulkan banyak informasi
mengenai peserta didik tersebut seotentik
mungkin melalui proses assessment.
Informasi seperti ini sangat membantu guru
dalam mengidentifikasi permasalahan yang
dihadapi peserta didik sebelum ia
memutuskan tindakan yang akan dilakukan
untuk membantu peserta didik tersebut.
Di sisi lain proses assessment dipandang
sebagai kegiatan yang dilakukan terpisah dari
pembelajaran dan umumnya dilakukan
melalui tes pencapaian (achievement test).
Padahal proses penilaian mesti meliputi
aspek yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Maka menjadi
pertanyaan apakah tes yang seperti biasanya
dilakukan di akhir kegiatan pembelajaran
untuk mengukur hasil belajar peserta didik
dapat menjawab kebutuhan evaluasi.
Banyak argumen yang menyatakan bahwa tes
pencapaian sampai sekarang ini masih

relevan untuk mengukur hasil dari proses
belajar dan menentukan peserta didik dalam
ke g i a ta n re m e d i a s i s e b a ga i u p aya
penuntasan belajar. Namun sebenarnya tidak
dapat dipungkiri bahwa dinamika dunia
pendidikan khususnya pembelajaran sangat
dinamis menyesuaikan dengan kondisi
zaman.
Dari proses assessment ini tentu kita
berharap dapat mengambil dan mengisi
kekurangan dan kelebihan pada proses
pembelajaran. Seperti yang di ungkapkan
oleh Popham (1995: 7) alasan perlunya
melakukan assessment adalah untuk: (1)
mendiagnosa kekuatan dan kelemahan
peserta didik, (2) memantau kemajuan
belajar, (3) memberi atribut pemberian nilai,
dan (4) menentukan efektifitas pengajaran.
Melalui assessment guru terpandu dapat
diketahui metode atau pendekatan yang
harus dilakukan agar pembelajaran efektif
dan memiliki nilai tambah bagi peserta didik.
Melalui pengamatan dan refleksi dari
kegiatan yang dilakukan, kita akan
mendapatkan proses yang tepat untuk
mewujudkan pembelajaran yang efektif.
Semua informasi yang diperoleh dari
berbagai sumber dan melalui berbagai teknik
a s s e s s m e nt d i j a d i ka n a c u a n u nt u k
menentukan jenis dan bentuk tindakan
pembelajaran.
Assessment autentik meliputi tugas–tugas
terstruktur, tugas–tugas kinerja, proyek,
portofolio, demonstrasi, eksperimen,
presentasi lisan, dan simulasi (Nitko dan
Brookhart, 2007: 259). Prinsip assessment
hendaknya harus akurat, ekonomis, dan
mendorong peningkatan kualitas hasil
belajar; oleh sebab itu sistem assessment
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yang digunakan di setiap lembaga pendidikan
harus mampu: (1) memberikan informasi
yang akurat, (2) mendorong peserta didik
belajar, (3) memotivasi tenaga pendidik
mengajar, (4) meningkatkan kinerja lembaga,
serta (5) meningkatkan kualitas pendidikan.
Namun kenyataan yang kita dapati adalah
assessment hanya sebatas proses belajar
yang dilaksanakan diakhir pelajaran tanpa
melihat bagaimana proses yang berjalan.
Pada Permendikbud 81A tahun 2013 yang
membahas tentang implementasi kurikulum
pedoman umum pembelajaran, penilaian
diartikan sama dengan assessment. Ada tiga
hal yang dapat didefinisikan terkait dengan
proses assessment, yakni pengukuran,
penilaian, dan evaluasi. Ketiga istilah tersebut
memiliki makna yang berbeda, walaupun
memang saling berkaitan. Pengukuran
adalah kegiatan membandingkan hasil
pengamatan dengan suatu kriteria atau
ukuran. Sementara penilaian adalah proses
mengumpulkan informasi/bukti melalui
pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan,
dan menginterpretasi bukti-bukti hasil
pengukuran. Evaluasi diartikan sebagai
proses mengambil keputusan berdasarkan
hasil-hasil penilaian.
Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti
berusaha melakukan penyederhanaan
bahwa ada empat komponen penting dalam
assessment pembelajaran, yaitu: (1)
pendeteksian kompetensi peserta didik yang
mencakup proses dan hasil belajar. Penilaian
dilakukan selama proses pembelajaran
berlangsung pada setiap pertemuan dan
beberapa pertemuan berikutnya (dilakukan
pada awal, pertengahan, atau akhir
pertemuan); (2) kompetensi peserta didik

menjadi tujuan pembelajaran yang utama
dan memiliki kesatuan yang utuh (holistik)
pengetahuan, dimulai dari keterampilan
serta nilai-nilai dan sikap yang dapat
ditampilkan peserta didik dalam berpikir dan
bertindak. Assessment yang dilakukan harus
mencakup ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap; (3) assessment dilakukan
selama rentang proses pembelajaran,
maknanya bahwa assessment menjadi satu
kesatuan integral dalam merancang dan
melaksanakan pembelajaran, bukan bagian
yang terpisah dari pembelajaran; dan (4)
proses pengambilan keputusan dalam
assessment didasarkan pada karakteristik
peserta didik secara individual. Maksudnya
bahwa keputusan tentang tingkat pencapaian kompetensi peserta didik harus
memperhatikan konstruksi pengetahuan
yang dibangun oleh masing-masing peserta
didik secara individual, selaras dengan
paradigma konstruktivisme.
Namun yang menjadi persoalan adalah
pada tataran empirik. Penelitian Depdiknas
(2006) menemukan lemahnya keterampilan
peserta didik dalam berfikir serta hanya
mampu dan terampil dalam menghafal. Hal
tersebut terjadi tentu tidak terlepas dari
kebiasaan guru yang hanya mengukur tingkat
kemampuan yang rendah saja melalui tes
tertulis. Peserta didik dengan potensi berfikir
tingkat tinggi tidak diberi kesempatan untuk
berkembang. Kebiasaan guru untuk
melakukan assessment hanya untuk
mengukur tingkat berfikir rendah.
Sedangkan ketika mengacu pada landasan
yuridis formal, assessment sebagai pijakan
praktik pembelajaran di sekolah telah
ditetapkan oleh pemerintah melalui PP No.19
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tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan. Pasal 64 ayat 1 menyatakan
bahwa penilaian hasil belajar yang dilakukan
oleh pendidik secara berkesinambungan
untuk memantau proses, kemajuan, dan
perbaikan. Selanjutnya Permendikbud No.
81 A tahun 2013 tentang Implementasi
Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran,
mengatakakan bahwa penilaian merupakan
serangkaian kegiatan untuk memperoleh,
menganalisis, dan menafsirkan data tentang
proses dan hasil belajar peserta didik yang
dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang
bermakna dalam pengambilan keputusan.
Pada proses pembelajaran kita mengharapkan peserta didik memiliki kualifikasi
kompetensi yang baik, tidak hanya pada
kompetensi pengetahuan, tetapi juga pada
kompetensi sikap dan kompetensi keterampilan. Keterlibatan secara aktif oleh guru dan
peserta didik pada proses pembelajaran akan
membawa dampak positif terhadap
perkembangan peserta didik. Rasa tanggung
jawab akan tumbuh dalam diri peserta didik,
jika didukung oleh pembelajaran pada mata
pelajaran yang memiliki konsep-konsep yang
terstruktur.
Matematika merupakan pengetahuan
dasar yang diperlukan oleh peserta didik
untuk menunjang keberhasilan belajarnya
guna menempuh pendidikan yang lebih
tinggi. Matematika merupakan suatu ilmu
yang tersusun secara hirarkis, konsep yang
satu menjadi dasar untuk mempelajari
konsep selanjutnya. Sifat ini memberikan
makna bahwa penguasaan materi
matematika peserta didik pada proses pembelajaran dipengaruhi oleh kemampuannya

menguasai materi matematika sebelumnya.
Dalam kaitan dengan itu, matematika
memiliki ciri penalaran yang bersifat deduktif,
yaitu kebenaran suatu pernyataan yang
diperoleh dalam matematika bersifat
konsisten. Begitu juga dalam menyelesaikan
permasalahan matematika, kebenaran suatu
tahap penyelesaian dipengaruhi oleh
kebenaran tahap penyelesaian sebelumnya.
Mengingat pentingnya pelajaran matematika, guru perlu merancang model
assessment yang dapat mengungkapkan
secara jelas penguasaan peserta didik
terhadap konsep matematika secara tahap
demi tahap. Hal tersebut diperlukan agar
guru lebih mudah mengetahui letak
kekuatan, kelemahan, dan kesalahan konsep
peserta didik. Selain itu perangkat penilaian
juga harus melibatkan peserta didik secara
aktif dalam penilaian diri mereka sendiri dan
memberi kesempatan kepada peserta didik
untuk mengkomunikasikan gagasan serta
masalah-masalah yang dihadapinya selama
pembelajaran.
Dengan demikian, berdasarkan beberapa
uraian di atas yang berkaitan dengan
assessment pembelajaran, kompetensi
peserta didik, hingga pembelajaran
matematika, maka perlu adanya assessment
pembelajaran matematika yang komperhenship dan dapat menjadi bahan acuan
yang baik pada proses pembelajaran
matematika selanjutnya.
Berdasarkan latar belakang masalah dan
pembatasan masalah yang telah diuraikan,
maka rumusan masalah penelitian ini adalah
sebagai berikut: (1) Bagaimana produk
perangkat assessment pembelajaran pada
materi geometri dan pengukuran yang
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berorientasi pada aspek pengetahuan,
keterampilan, dan sikap di SMP/MTs kelas VII
dan VIII sebagai hasil pengembangan
berdasarkan kajian teori, pendapat ahli, dan
pendapat pengguna dengan kualifikasi baik?
(2) Bagaimana kualitas produk perangkat
assessment pembelajaran matematika pada
materi geometri dan pengukuran yang
berorientasi pada aspek pengetahuan,
keterampilan, dan sikap di SMP/MTs kelas VII
dan VIII berdasarkan aspek kevalidan,
kepraktisan, dan keefektifan?
Tujuan penelitian ini adalah untuk
menjawab semua permasalahan yang telah
dirumuskan. Secara operasional tujuan
penelitian dirumuskan sebagai berikut: (1)
Mengembangkan produk perangkat
assessment pembelajaran materi geometri
dan pengukuran yang berorientasi pada
aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap
peserta didik SMP/MTs kelas VII dan VIII
sebagai hasil pengembangan berdasarkan
kajian teori, pendapat ahli, dan pendapat
pengguna dengan kualifikasi baik; dan (2)
Mendeskripsikan kualitas produk assessment
pembelajaran materi geometri dan
pengukuran yang berorientasi pada aspek
pengetahuan, keterampilan, dan sikap
peserta didik SMP/MTs kelas VII dan VIII
berdasarkan aspek kevalidan, kepraktisan,
dan keefektifan.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan Research &
Development(R&D). Model pengembangan
yang dipergunakan adalah tahap
pengembangan perancangan pendidikan
dari Plomp (2013: 13) disertai beberapa
modifikasi dengan memperhatikan langkah-

langkah penelitian R&D, dan pengembangan
material (produk) pembelajaran oleh
Nieveen (1999:127-128).
Model pengembangan Plomp (2013: 13)
meliputi: (1) fase investigasi awal, (2) fase
desain, (3) fase realisasi/konstruksi, (4) fase
tes, evaluasi dan revisi, dan (5) fase
implementasi.
Kegiatan pengembangan assessment
pembelajaran matematika ini memiliki dua
kegiatan utama, yaitu pra pengembangan
(research) dan kegiatan tahap pengembangan (development). Kegiatan pokok pada
tahap pra pengembangan meliputi fase–fase
investigasi awal, desain, dan realisasi/
konstruksi. Kegiatan pokok pada tahap
pengembangan hanya sampai pada fase tes,
evaluasi, dan revisi, dan tidak sampai ke fase
implemantasi seperti yang dilakukan pada
Plomp. Hal ini dilakukan karena diharapkan
melalui empat fase di atas, sudah diharapkan
dapat mencapai tujuan penelitian yang
ditetapkan, atau dapat menjawab pertanyaan penelitian yang ditetapkan dan
pertanyaan peneliti yang diajukan.
Analisis Data
Sebelum instrumen-instrumen yang telah
disebutkan di atas digunakan di lapangan,
untuk mengukur kevalidan, kepraktisan dan
keefektifan, perangkat assessment harus
terlebih dahulu diuji validitas dan
reliabilitasnya. Namun demikian validitas
instrumen yang berbentuk format validasi,
lembar observasi, dan angket hanya diselidiki
validitas teoritisnya melalui penilaian ahli dan
pakar.
Untuk memperoleh data kevalidan dari
perangkat-perangkat dan instrumen-
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Keterangan:
Agreement (A) adalah besarnnya frekuensi
kecocokan antara data dua validator
pengamat.
Disagreements (D) adalah besarnya frekuensi
yang tidak cocok antara data validator
pengamat.
Batas bawah koefisien reliabilitas yang
digunakan untuk suatu tes yang baik sebesar
0,70.
Analisis data merupakan salah satu
rangkaian dari kegiatan penelitian. Pada
penelitian ini, analisis data dilakukan secara
deskriptif-kualitatif dengan memberikan
narasi yang logis sesuai dengan kepentingan
penelitian. Di samping itu, data yang telah
dikumpulkan dengan meng gunakan
instrumen-instrumen penelitian selanjutnya
dianalisis secara kuatitatif dan kualitatif, dan
diarahkan untuk menjawab pertanyaan
“apakah perangkat assessment pembelajaran matematika pada pokok bahasan
geometri dan pengukuran sudah valid,
praktis, dan efektif atau belum?”. Data
diperoleh dari hasil validasi oleh para ahli
dianalisis untuk menjawab pertanyaan
“apakah perangkat assessment bersifat valid
atau tidak?” Adapun hasil uji coba digunakan
untuk menjawab pertanyaan “apakah
perangkat assessment sudah memenuhi
kriteria praktis dan efektif?”.
Untuk menguji kepraktisan perangkat
assessment pembelajaran dapat dilihat dari
hasil penilaian perangkat assessment oleh
praktisi (guru) dan peserta didik pada uji coba

perangkat assessment. Hasil penilaian oleh
praktisi dianalisis dengan koefisien alpha
untuk melihat tingkat reliabilitas instrumen
dan produk pengembangan perangkat
assessment. Selanjutnya untuk memastikan
kepraktisan dari pengembangan produk
perangkat assessment data dianalisis dengan
menggunakan skala azwar.
Untuk menguji keefektifan perangkat
assessment dapat dilihat dari hasil
assessment pembelajaran yang dilakukan
oleh guru dan peserta didik pada proses
pembelajaran, juga pengamatan terhadap
ke t e r l a k s a n a a n p r o d u k p e r a n g k a t
assessment. Konsistensi hasil penilaian dapat
diketahui dari tingginya koefisien korelasi
hasil penilaian (kesesuaian) dari ketiga
s u m b e r t e rs e b u t , ya k n i ke s a m a a n
kesepakatan antar penilai dalam pemberian
skor terhadap objek penilaian dengan
m e n g h i t u n g t i n g kat Pe r ce nta g e o f
Agreements (PA).
Konsistensi hasil assessment dari kedua
sumber penilaian (peserta didik, guru) juga
harus dilihat dari ada atau tidak adanya
perbedaan rerata skor hasil penilaian
tersebut. Jika hasil pengujian menunjukan
tidak terdapat perbedaan yang signifikan,
berarti hasil penilaian tersebut dinyatakan
memiliki konsistensi yang baik. Dan untuk
melihat tingkat keefektifan dari hasil
penilaian pengamat, maka dianalisis dengan
mengunakan skala azwar.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Produk pengembangan yang telah dibuat
telah melalui beberapa rangkaian penyusunan, berawal dari masa prapengembangan, yang pada masa tersebut terdapat

Jurnal Riset Daerah Vol. XIII, No.2. Agustus 2014

2055

Pengembangan Perangkat Assessment Pembelajaran Matematika Kelas VII dan VIII SMP/MTS
Pada Pokok Bahasan Geometri dan Pengukuran.

beberapa tahapan meliputi fase investigasi,
fase desain, dan fase relialisasi. Sehingga dari
fase tersebut didapat prototipe produk yang
sudah divalidasi dan siap untuk diujicobakan.
Pada fase pengembangan, setelah melalui
beberapa revisi dari para ahli, maka ada 3
tahap uji coba dalam menghasilkan produk
yang valid, efektif, dan praktis. Uji coba tahap
1 merupakan uji coba perorangan, uji coba
tahap II adalah uji coba kelas terbatas, dan uji
coba tahap III merupakan uji coba kelas
diperluas.
Protipe produk yang telah divalidasi
dalam proses uji coba tidak hanya diukur
pada kualitas valid, praktis, dan efisien.
Namun juga tingkat reliabilitas atau
konsistensi dari instrumen penelitain juga
tidak luput dari analisa. Pada fase ini yang
menjadi prioritas adalah pelaksanaan tes,
evaluasi, dan revisi yang dilaksanakan secara
maraton sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan pada pelaksanaan penilaian.
Secara garis besar prototipe akhir dari
pengembangan produk assessment pada
bagian pertama membahas tentang pembelajaran matematika dan pendekatan kurikulum 2013. Pada pembahasan ini lebih
menekankan pada aspek landasan pembelajaran dari pendekatan teori para ahli,
selanjutnya disusul oleh proses pendekatan
ilmiah yang menjadi tulang punggung
mekanisme pelaksanaan kurikulum 2013.
Langkah–langkah dan aplikasi dalam
penerapan kurikulum dengan pendekatan
ilmiah juga tidak tertinggal.
Pokok bahasan yang kedua lebih
menekankan assessment pembelajaran yang
meliputi hakikat, tujuan, dan prinsip
assessment. Pembahasan selanjutnya

menekankan pada materi pembelajaran
geometri dan pengukuran, meliputi KI
(Kompetensi Inti), KD (Kompetensi Dasar),
juga Indikator ketercapaian pembelajaran.
Selanjutnya tidak kalah penting dari semua
hal di atas pada pembahasan selanjutnya
lebih mengupas tentang teknik assessment
berikut contoh penilaian. (secara lengkap
bentuk produk dapat dilihat pada bagian ke
dua). Adapun keterlaksanaan uji coba
pengembangan produk assessment secara
umum adalah sebagai berikut:
1. Analisis Penilaian Perangkat Assessment
oleh Peserta Didik
Pada tahapan pelaksanaan uji coba
tahap 1 dan 2 selain menguji validitas dari
perangkat assessment yang digunakan,
juga untuk menguji reliabilitas dari
instrumen yang digunakan. Sehingga
tampak seperti pada grafik 1 bahwa pada
0,60, diuji coba tahap 1 ke-2
kriteria a ³
dan uji coba II ke-2 belum mencapai taraf
reliabel. Sehingga hal yang menjadikan
kondisi tersebut terjadi dapat segera
ditindaklanjuti sebelum pada uji coba
tahap selanjutnya untuk mencapai hasil
maksimal.

Grafik 1 Grafik Hasil Analisis Reliabilitas
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Namun pada hasil validasi penilaian
yang lakukan oleh peserta didik, tampak
sebagaimana tertera pada grafik 2 telah
mencapai taraf yang diharapkan. Secara
umum terlihat bahwa perangkat
assessment telah mencapai pada taraf
valid.

Pada uji coba II dan uji coba III, proses
pengembangan yang dilaksanakan telah
melalui beberapa tahapan tes, revisi, dan
evaluasi. Hal ini tentu akan menjadikan
protipe produk pengembangan menjadi
lebih reliabel dan valid. Berikut peneliti
paparkan grafik yang berkaitan dengan
reliabilitas dan validitas:

Grafik 2 Hasil Penilaian Perangkat
oleh Peserta Didik
Kedua hal tersebut di atas menggambarkan bahwa ketidakstabilan pada
uji coba tahap ke-2 lebih terjadi pada
subjek penelitian, bukan mengarah pada
pengembagan perangkat yang dilaksanakan.
2. Analisis Penilaian Perangkat Assessment
oleh Guru
Produk pengembangan yang telah
divalidasi, pada tahap ujicoba telah
mengalami beberapa kali revisi yang
didasari dari masukan dan penilaian guru.
Selain itu, pada proses pengembangan
yang dilaksanakan pada proses uji coba I
mengisyaratkan untuk adanya beberapa
hal yang dibenahi dalam produk
pengembangan assessment. Namun
demikian, secara umum assessment hasil
yang diperoleh dari penilaian masuk
dalam kategori baik dan valid.

Grafik 3 Hasil Reliabilitas
Penilaian Produk oleh Guru
Pada grafik capaian reliabilitas dari uji
coba ke II dan ke III di dapat hasil yang
relatitf berkembang. Kriteria instrument
dikatakan reliabel jika nilai a ³
0,60,
sehingga pada uji coba II ke-1 instrument
belum mencapai tahap reliabel. Setelah
melalui tinjauan ulang terkait instrument
dan subjek penelitian, maka pada uji coba
II ke-2 telah mencapai taraf reliabel.
Kondisi tersebut kembali berulang
pada uji coba III atau uji coba diperluas.
Terlihat pada grafik nilai a instrumen
penilaian sudah mencapai nilai lebih besar
dari 0,60, sehingga dikatakan dapat
dikatakan reliabel.
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Grafik 4 Hasil Penilaian
Produk Assessment oleh Guru

Grafik 4.6 Hasil Pengamatan Aktifitas
Guru dan Peserta Didik

Grafik 5 Keterlaksanaan
Produk Assessment
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Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil pengembangan dan
kajian produk akhir yang telah dikemukakan
di depan, dapat dirumuskan simpulan
penelitian sebagai berikut: (1) Produk
pengembangan berupa perangkat
assessment pembelajaran yang mengintegrasi hasil penilaian pada kompetensi sikap,
pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan
kajian teori, pendapat ahli, dan pendapat
pengguna dengan kualifikasi baik; (2) Produk
pengembangan perangkat assessment
pembelajaran mencapai taraf valid, efektif,
dan praktis, untuk menilai kompetensi sikap,
kompetensi pengetahuan, dan kompetensi
keterampilan peserta didik dalam pembelajaran dengan kualitas baik; (3) Hasil
penilaian kualitas pengembangan perangkat
assessment oleh para ahli/praktisi
pendidikan termasuk kategori valid untuk
diterapkan dalam rangka penilaian peserta
didik; (4) Hasil analisis kepraktisan produk
pengembangan assessment pembelajaran
menunjukkan bahwa guru dapat
melaksanakan dengan baik pelaksanaan
assessment sesuai dengan panduan produk
perangkat pengembangan assessment; (5)
H a s i l a n a l i s i s ke e f e k t i f a n p r o d u k
menunjukkan bahwa keterlaksanaan produk,
aktifitas guru, dan aktifitas peserta didik
memberikan respon positif.
Berdasarkan hasil pengembangan dan
kajian produk akhir yang telah dikemukakan
di depan, saran pemanfaatan produk
penelitian yang bisa disampaikan adalah
sebagai berikut: (1) Produk pengembangan
perangkat assessment pembelajaran pada
materi geometri dan pengukuran untuk kelas
VII dan VIII SMP/MTs ini merupakan bagian

kecil dari proses assessment yang ada pada
pembelajaran matematika. Bagian dari
pengembangan ini masih terbatas pada
materi tertentu, tidak dapat dijadikan
sebagai landasan primer dalam pelaksanaan
pembelajaran. Sehingga perlu adanya penelitian yang lebih lanjut dalam pengembangan
perangkat assessment pembelajaran
matematika secara menyeluruh. (2)
Pengembangan perangkat asssessment
pembelajaran ini lebih berorientasi pada
pelaksanaan kurikulum 2013, secara teknis
dan aplikasi masih menitikberatkan pada
sudut pandang peraturan Menteri, sehingga
perlu adanya kajian yang lebih mendalam
dalam pengembangan perangkat selanjutnya
agar lebih kontekstual dan sejalan dengan
pelaksanaan kurikulum yang berlaku.
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