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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian  

  Penelitian ini termasuk penelsitian pengembangan yang akan 

menghasilkan produk berupa pengembangan penilaian unjuk kerja IPS 

untuk kelas IV Semester II. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas IV SD yang terbagi menjadi tiga tahap uji coba produk yaitu 

tahap one to one, small group evaluation, dan field trial evaluation. Subyek 

penelitian pada tahap one to one adalah lima orang siswa yang mewakili 

kategori prestasi belajar rendah, sedang, dan tinggi yaitu 2 anak perempuan 

dan 3 anak laki-laki. Pada tahap kedua adalah small group evaluation terdiri 

dari 10 orang siswa yaitu 5 anak perempuan dan 5 anak laki-laki kelas IV di 

SD N Tanduk II, dan tahap ketiga yaitu field trial evaluation terdiri dari 34 

orang siswa yang terdiri dari 20 anak perempuan dan 14 anak laki-laki di 

SD N Tanduk II, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali.  

 Adapun alasan peneliti menjadikan pertimbangan penelitian memilih 

10 anak untuk uji coba small group evaluation di SD N Tanduk II karena 

sekolah dasar tersebut termasuk sekolah negeri. Selain itu peneliti memilih 

SD N Tanduk II sebagai uji coba field trial evaluation karena di sekolah 

dasar tersebut belum pernah diadakan penilaian unjuk kerja IPS dengan 

pendekatan problem solving dan model group investigation.  

 

4.2 Hasil Penelitian  

 Rubrik penilaian unjuk kerja IPS yang dikembangkan melalui 

pendekatan problem solving dengan model pembelajaran group 

investigation telah diuji coba pada tahap one to one evaluation , small 

group evaluation, dan fried trial evaluation. Tahap yang pertama yaitu one 

to one evaluation yaitu terdiri dari 5 siswa yang mewakili kategori prestasi 

belajar rendah, sedang, dan tinggi. Selama proses pembelajaran 

menggunakan pendekatan problem solving dengan model pembelajaran 



46 

 

group investigation, beberapa siswa bertanya pada materi tertentu yang 

belum jelas.  

Terutama dalam cara pengumpulan data dan cara pengolahan data dalam 

model group investigation.  

  Dalam pembelajaran ini, guru menilai unjuk kerja dan aktivitas 

siswa dengan cara memberikan penilaian dalam rubrik. Ada 25 item 

criteria penilaian yang dicantumkan ke dalam rubrik. 25 item tersebut 

adalah gabungan dari pendekatan problem solving melalui model 

pembelajaran group investigation. Ada beberapa perbaikan yang harus 

dilakukan untuk rubrik unjuk kerja. Rubrik unjuk kerja yang dibuat pada 

tahap one to one evaluation kurang spesifik karena pada saat siswa 

melakukan wawancara dengan warga sekitar, tidak ada item penilaian 

yang tertuang dalam rubrik tahap one to one.  

 Setelah dilakukan tahap one to one evaluation tahap selanjutnya 

adalah tahap small group evaluation. Tahap ini terdiri dari 10 siswa yang 

terdiri dari 5 siswa perempuan dan 5 siswa laki-laki. Selama pembelajaran 

beberapa siswa ada yang kesulitan dalam hal menelaah maksud dari 

indicator pendekatan problem solving  dengan group investigation. Dalam 

tahap small group evaluation, sudah dicantumkan penilaian tentang 

wawancara dengan warga sekitar. Rubrik penilaian unjuk kerja dalam 

kategori kegiatan wawancara sudah diperbaiki dengan menambahkan 

kriteria dominasi pewawancara, dominasi responden yang diwawancarai 

dan pengunaan waktu ketika wawancara. Penilaian ini dicantumkan agar 

rubrik unjuk kerja lebih spesifik dan detail. Selain itu, dalam kategori 

penilaian pembuatan laporan, juga dilengkapi dengan item kelengkapan 

laporan, pengguaan EYD, sistematika dalam membuat laporan, dan waktu 

pengumpulan laporan.  

 Setelah tahap small group evaluation selesai dan dilakukan revisi-

revisi untuk perbaikan rubrik unjuk kerja IPS , tahap selanjutnya adalah 

field trial evaluation dengan 34 siswa di SD N Tanduk II. Dalam tahap ini 

rubrik  unjuk kerja yang digunakan untuk mengamati dan memberi skor 
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pada 34 siswa. Rubrik penilaian unjuk kerja ini dilengkapi dengan 

menambahkan item penilaian pengamatan siswa dilingkungan sekitar 

sekolah. Item penilaian ini dirinci dengan criteria penilaia yaitu :keseriusan 

siswa dalam melakukan pengamatan, penggunaan waktu ketika melakukan 

pengamatan dan laporan hasil pengamatan. Selain itu ada perbaikan pada 

kata-kata yang tercantum dalam rubrik.  Kata – kata yang terlalu panjang, 

diganti dengan pilhan kata yang mudah dimengerti.  

4.2.1 Hasil Distribusi Kriteria Unjuk Kerja Tahap One To One Evaluation 

 Pada tahap ini terdiri dari 5 siswa. Pembelajaran IPS ini dilakukan 

melalui pendekatan problem solving dengan model group investigation. 

Hasil ketuntasan yang diukur dengan menggunakan rubrik  penilaian 

unjuk kerja. Pada tahap ini tidak terdapat siswa yang mendapat nilai 

dibawah skor patokan yaitu 90. Rata-rata hasil akumulasi nilai pada 

pertemuan pertama tanggal 19 Maret 2013 adalah 51 point, sehingga unjuk 

kerja siswa tahap one to one evaluation termasuk kategori sedang.  rata-

rata hasil akumulasi nilai  pada pertemuan kedua tanggal 20 maret 2013 

adalah 55 point, sehingga ujuk kerja siswa pada tahap one to one 

evaluation masih termasuk ke dalam kategori sedang. Sehingga diperoleh 

rata-rata kelas one to one evaluation adalah 53 yang termasuk kategori 

unjuk kerja sedang.  

4.2.2 Hasil Distibusi Kriteria unjuk kerja Tahap Small Group Evaluation 

 Setelah dilakukan uji coba pada tahap one to one evaluation, 

langkah berikutnya adalah tahap small group evaluation yang terdiri dari 

10 siswa. Hasil ketuntasan belajar dengan menggunakan penilaian unjuk 

kerja IPS tidak terdapat siswa yang mendapat nilai dibawah skor patokan 

yaitu 90. Rata-rata hasil nilai akumulasi pada pertemuan pertama tanggal 

25 Maret 2013 adalah 79, rata-rata hasil nilai akumulasi pada pertemuan 

kedua tanggal 26 Maret 2013 adalah 83, Sehingga diperoleh rata-rata kelas 

small group evaluation adalah 86. Data hasil ketuntasan unjuk kerja siswa 

pada tahap ini adalah sebagai berikut. 
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4.2.3 Hasil distribusi kriteria unjuk kerja Field Trial Evaluation 

 Setelah dilakukan uji coba pada tahap small group evaluation, 

langkah berikutnya adalah tahap field trial evaluation yang terdiri dari 34 

siswa. Hasil ketuntasan unjuk kerja dengan menggunakan penilaian unjuk 

kerja IPS tidak terdapat siswa yang mendapat nilai dibawah skor patokan 

yaitu 90. Rata-rata hasil nilai akumulasi pada pertemuan pertama tanggal 2 

April 2013 adalah 90, rata-rata hasil nilai akumulasi pada pertemuan kedua 

tanggal 3 April 2013 adalah 95, Sehingga diperoleh rata-rata kelas field 

trial evaluation adalah 90,5.  

4.3 Revisi Produk  

Revisi produk pengembangan penilaian unjuk kerja IPS melalui 

pendekatan problem solving dengan model group investigation terdiri dari 

tiga kali yaitu revisi produk uji coba one to one evaluation, revisi produk uji 

coba small group evaluation dan revisi produk pada field trial evaluation. 

1. Revisi Produk 

Pada One To One Evaluation  

Pada uji coba one to one evaluation untuk mengembangkan 

penilaian unjuk kerja IPS melalui pendekatan problem solving dengan group 

investigation sudah bagus tetapi perlu dilakukan perbaikan rubrik unjuk kerja. 

Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki sebelum rubrik  unjuk kerja ini 

diujicobakan lebih lanjut pada small group evaluation memperbaiki kata-kata 

yang terlalu panjang sebaiknya dikurangi dan ditambahkan dengan spesifikasi 

item penilaian pada kegiatan wawancara. Serta penambahan item pada 

kategori penilaian pembuatan laporan.  

No. Bagian yang salah Perbaikan 

1 Dalam rubrik unjuk kerja tahap one 

to one evaluation, belum 

dicantumkan item tentang penilaian 

kegiatan wawancara dengan warga 

sekitar mengenai pencemaran 

lingkungan.  

Beri penambahan tentang item 

penilaian kegiatan wawancara 

dengan warga sekitar mengenai 

pencemaran lingkungan.  
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2 Rubrik pertama juga belum 

dilengkapi dengan item penilaian 

pengumpulan laporan. 

Penilaian laporan dilengkapi 

dengan kelengkapan laporan, 

penggunaan EYD, sistematika 

laporan dan waktu pengumpulan 

laporan. 

 

2. Revisi Produk 

Pada Small Group Evaluation 

Pada tahap small group evaluation, produk sudah baik. Hanya saja 

rubrik  unjuk kerja perlu ditambah dengan item penilaian yang lebih spesifik. 

Hal ini dilakukan supaya unjuk kerja siswa dapat maksimal. Penambahan 

item penilaian ini meliputi penambahan item pada kegiatan wawancara yang 

dilakukan oleh para siswa dengan warga sekitar. 

No. Sebelum diperbaiki Perbaikan 

1 Dalam rubrik  unjuk kerja 

tahap small group 

evaluation, belum ada 

petunjuk untuk memberi 

skor atau menilai setiap 

item. 

Pemberian petunjuk untuk 

menilai setiap item unjuk 

kerja. 

2 Rubrik  unjuk kerja tahap 

small group juga belum 

dilengkapi halaman 

penjelasan tentang 

pengertian unjuk kerja dan 

cara penilaian unjuk kerja. 

Pemberian halaman 

penjelasan tentang 

pengertian unjuk kerja dan 

cara penilaian unjuk kerja. 

 

3. Revisi Produk 

Pada Field Trial Evaluation 

Pada tahap field trial evaluation produk sudah bagus, setelah 

perbaikan penilaian unjuk kerja pada tahap one to one evaluation dan 
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small group evaluation. Siswa mampu mengembangkan unjuk kerja IPS 

dengan baik. Namun, masih ada perbaikan yang dilakukan dalam 

penyusunan rubrik  unjuk kerja. Perbaikan yang dilakukan adalah dengan 

menambahkan item penilaian yaitu penilaian saat siswa melakukan 

pengamatan di lingkungan sekitar sekolah. 

No. Sebelum perbaikan Perbaikan 

1 Dalam rubrik penilaian unjuk 

kerja tahap field trial evaluation, 

belum dicantumkan penilaian 

saat siswa melakukan 

pengamatan terhadap lingkungan 

sekitar. 

Penambahan item penilaian 

saat siswa melakukan 

pengamatan trehadap 

lingkungan sekitar, yaitu : 

keseriusan siswa dalam 

melakukan pengamatan, 

penggunaan waktu ketika 

melakukan pengamatan, 

dan laporan hasil 

pengamatan. 

 

4.4 Kajian Produk Akhir  

Pengembangan penilaian unjuk kerja IPS melalui pendekatan 

problem solving dengan group investigation ini membahas tentang apa saja 

yang akan dinilai oleh guru saat siswa melakukan kegiatan unjuk kerja di 

dalam kelas maupun di luar kelas. Siswa akan mampu mengembangkan unjuk 

kerja dengan baik sehingga penilaian yang dilakukan oleh guru adalah 

termasuk penilaian proses. Penilaian proses dilakukan supaya siswa tidak 

hanya cenderung pasif di kelas dan hanya menjadi pendengar saja. Penilaian 

proses akan membantu siswa dalam melakukan kegiatan yang bersifat aktif 

dan mencakup penilaian yang komplek serta menyeluruh. Dengan adanya 

penilaian proses berupa unjuk kerja, guru mampu menilai dari segi kognitif, 

afektif maupun psikomotor siswa.  
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4.5 Uji Validitas 

 

Hasil uji validitas instrument penilaian unjuk kerja. 

Tabel 4.4 

Hasil uji validitas instrument unjuk kerja 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 66.9118 190.507 .485 .944 

item2 66.6765 189.256 .631 .942 

item3 67.3235 188.953 .584 .942 

item4 67.4118 186.795 .579 .943 

item5 67.7941 187.320 .581 .942 

item6 67.5588 176.618 .831 .939 

item7 68.0000 179.333 .789 .940 

item8 66.6176 190.304 .618 .942 

item9 67.7059 195.668 .315 .945 

item10 67.3529 190.053 .480 .944 

item11 67.0000 188.424 .706 .941 

item12 68.1765 176.453 .884 .938 

item13 67.3824 187.880 .645 .942 

item14 66.6176 194.607 .504 .943 

item15 66.6765 193.013 .508 .943 

item16 67.3235 175.680 .885 .938 

item17 68.0882 174.628 .872 .938 

item18 67.2059 195.017 .364 .945 

item19 67.8824 193.622 .434 .944 

item20 68.4118 186.795 .764 .941 

item21 66.9118 190.507 .485 .944 

item22 66.6765 189.256 .631 .942 

item23 67.3235 188.953 .584 .942 

item24 67.4118 186.795 .579 .943 

item25 67.7941 187.320 .581 .942 
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Setelah dilakukan uji validitas pada instrument unjuk kerja dengan 

bantuan SPSS 18.00 maka diperoleh hasil item soal yang valid sebanyak 

25 item penilaian yang. Sehingga instrument unjuk kerja IPS sudah layak 

untuk digunakan dalam penilaian proses unjuk kerja siswa. 

  

Hasil Uji Reliabilitas 

Tabel 4.5 

Hasil uji reliabilitas instrument unjuk kerja 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.944 25 

Tabel 4.5 menyatakan bahwa perhitungan reliabilitas instrument 

unjuk kerja didapat koefisien reliabilitas sebesar 0,944 dalam kategori 

reliabilitas bagus dan dapat diterima.   

 

4.6  Uji Normalitas 

Hasil dari uji normalitas menggunakan teknik chi square adalah : 

Tabel 4.6 

Hasil uji normalitas dengan teknik chi kuadrat 

 

Test Statistics 

 nilai 

Chi-square 6.765
a
 

df 20 

Asymp. Sig. .997 

 
Tabel 4.6 menyatakan bahwa hasil dari penghitungan normalitas 

data menggunakan teknik chi kuadrat adalah 6,765. Uji normalitas ini 

menunjukkan bahwa data tidak normal. Terlihat dari harga chi tabel yaitu 

3,841 dengan taraf signifikasi yaitu 5%, sedangkan hasil uji normalitas yaitu 

6,765. Sehingga dapat terliha bahwa data tidak terdistribusi dengan normal. 

Berikut ini disajikan distibusi data dalam histogram curva normal : 
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Gambar 4.1 Histogram Distribusi Curva Normal 

Dari histogram di atas, dapat terlihat bahwa curva normal condong 

ke kanan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil unjuk kerja IPS siswa kelas 4 

SD N Tanduk II cenderung tinggi. Mayoritas siswa kelas 4 mampu 

berunjuk kerja dengan baik, namun curva tersebut tidak normal. Karena 

terlihat data tidak tersebar secara rata. Ada siswa yang meraih poin tinggi, 

namun ada juga siswa yang memperoleh poin rendah. Sehingga dikatakan 

bahwa data unjuk kerja tidak terdistribusi secara normal. 
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4.7  Tabulasi Silang 
Tabel 4.7  

Distribusi Ketuntasan Unjuk Kerja IPS Siswa S 

Ketuntasan  

 

Kriteria 

Unjuk 

Kerja 

 

Tuntas  

 

Tidak tuntas  

 

Total 

Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % 

     <65 (Rendah) 5 siswa 16  5 siswa  16 10 siswa 32 

>65 (Tinggi) 18 siswa 52 6 siswa 16  14 siswa 68  

Jumlah                    23 siswa       68%   11 siswa       32 % 34 siswa 100  

 Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.7 distribusi ketuntasan unjuk kerja IPS siswa 

pada pertemuan one to one evaluation, small group evaluation dan field 

trial evaluation, menunjukkan kriteria unjuk kerja IPS tinggi yaitu 23 siswa 

(68%), dan siswa dengan kriteria unjuk kerja rendah yaitu 10 siswa (32%). 

Dari hasil tabel dapat digambarkan dengan diagram silinder sebagai berikut: 

 

 

Gambar Diagram silinder 4.2 Distribusi Ketuntasan Unjuk Kerja IPS Siswa 
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4.8 Pembahasan  

   Pada tahap one to one evaluation, rubrik  penilaian unjuk kerja 

digunakan untuk menilai 5 siswa dalam satu kelompok. Dalam tahap ini siswa 

mampu memperoleh 53 skor dari total skor 100. Sehingga siswa mampu 

mencapai ktriteria unjuk kerja sedang. Dalam tahap one to one evaluation ini 

dilakukan revisi pada item penilaian rubrik  unjuk kerja yaitu dengan 

menambahkan item penilaian wawancara yang dilakukan para siswa dengan 

warga sekitar. Penambahan item penilaian ini dilakukan supaya penilaian lebih 

spesifik dan memudahkan observer dalam memberi skor. 

 Tahap yang selanjutnya adalah uji coba rubrik  unjuk kerja pada 10 

siswa yaitu tahap small group evaluation. Dalam tahap ini ada 2 kelompok 

yang masing-masing terdiri dari 5 siswa yang dipilih secara heterogen. Dalam 

tahap ini, siswa mampu meraih skor 86 dari keseluruhan skor 100. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa unjuk kera IPS tahap small group evaluation 

menduduki kriteria tinggi. Pada tahap ini, rubrik  unjuk kerja IPS juga direvisi 

karena ada beberapa kalimat yang tidak sesuai dan terlalu panjang. Sehingga 

harus diganti dengan kriteria yang sesuai. Rubrik  ini juga dilengkapi dengan 

petunjuk pemberian nilai dan petunjuk penskoran. Kemudian penambahan 

pada item penilaian saat siswa melakukan pengamatan terhadap lingkungan. 

Dengan adanya penambahan item penilaian ini, memudahkan observer untuk 

memberi nilai dan lebih menspesifikkan item penilaian.   

  Setelah tahap small group evaluation selesai dilakukan dan 

diadakan revisi, pada tahap selanjutnya adalah uji coba pada tahap field trial 

evaluation. Pada tahap ini guru melibatkan seluruh siswa dalam satu kelas yang 

berjumlah 34 siswa. Guru membentuk 7 kelompok yang masing-masing terdiri 

atas 4-5 siswa. Dalam tahap ini, siswa mampu berunjuk kerja dengan baik. 

Terbukti dengan hasil penilaian unjuk kerja siswa yang mampu mencapai skor 

95 dari total skor 100. Pada tahap ini siswa sangat antusias sekali dalam 

melakukan kerja kelompok. Ada 7 observer yang menilai kinerja mereka dalam 
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tiap-tiap kelompok. Rubrik  unjuk kerja pada tahp ini sudah baik, dan efektif 

digunakan untuk menilai unjuk kerja siswa.  

  Hal ini terbukti dengan adanya hasil validitas yang menyatakan 

bahwa 25 item penilaian unjuk kera IPS sudah valid dan dapat digunakan untuk 

menilai kinerja siswa dengan standar yang baik. Sedangkan hasil reliabilitas 

yang menunjukkan angka 0,944 yang menyatakan bahwa intrumen unjuk kerja 

tersebut bagus dan dapat diterima. Namun data tidak terdistribusi secara 

normal. Hal ini terlihat pada hasil uji normalitas dengan menggunakan chi 

kuadrat, yaitu 6.765a . 
dengan taraf signifikan sebesar 5%. Hal ini terlihat 

bahwa data tidak terdistribusi secara normal karena mayoritas siswa mampu 

bekerja dalam kelompok dengan baik dan mencapai kriteria unjuk kerja tinggi. 

Sehingga terlihat dalam curva, bahwa curva lebih condong ke arah kanan. 

Namun, rubrik  unjuk kerja tetap dapat digunakan sebagai instrument penilaian 

proses yang baik dan efisien karena sudah melewati beberapa uji kelayakan 

dan mampu menilai kinerja siswa sesuai indicator yang telah ditentukan.  

  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Naila Fikrina Afrih Lia dengan judul “Efektivitas Teknik Penilaian Unjuk 

Kerja terhadap Kemampuan Matematis Materi Pokok Garis dan Sudut pada 

Peserta Didik Kelas VII SMP Putri Nawa Kartika Kudus Tahun Pelajaran 

2009/2010”. Dalam mata pelajaran matematika setiap guru dituntut untuk 

mampu mengetahui kemampuan matematis setiap anak didiknya. Hal ini 

menjadi barometer keberhasilan seorang guru dalam pembelajaran, Namun 

sebagaimana yang terjadi di SMP Putri Nawa Kartika Kudus, belum dapat 

mengidentifikasi setiap indikator dalam kemampuan matematis. Selama ini 

dalam proses pengambilan nilai masih menggunakan teknik penilaian 

konvensional (uraian), yang cenderung global hanya dibatasi dengan 

ketercapaian pada KKM matematika 60. Sehingga diperlukan inovasi dalam 

penilaian, salah satunya dengan teknik penilaian yang diduga dapat mengukur 

kemampuan matematis peserta didik yaitu teknik penilaian unjuk kerja. Dan 

terbukti efektifitas penilaian unjuk kerja berhasil dengan peningkatan hasil 
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belajar siswa dan unjuk kerja siswa pada materi matematika. Berikut ini adalah 

rubrik  penilaian unjuk kerja IPS : 
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PENILAIAN UNJUK KERJA 

 

A. Pengertian Penilaian Unjuk Kerja 

 Unjuk kerja adalah suatu penilaian/pengukuran yang dilakukan 

melalui pengamatan aktivitas peserta didik dalam melakukan sesuatu yang berupa 

tingkah laku atau interaksinya seperti berbicara, berpidato, membaca puisi, dan 

berdiskusi; kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah dalam 

kelompok; partisipasi peserta didik dalam diskusi; ketrampilan menari; 

ketrampilan memainkan alat music; kemampuan berolahraga; ketrampilan 

menggunakan peralatan laboratorium; praktek sholat, bermain peran, bernyanyi, 

dan ketrampilan mengoperasikan suatu alat (Wardani, Naniek Sulistya, dkk, 

2010:73). 

Asesmen ini menuntut para peserta didik untuk lebih menghasilkan 

sesuatu, daripada memilih suatu respon atau jawaban. Oleh karena itu, peserta 

didik harus aktif melaksanakan tugas-tugas yang komplek dan signifikan, serta 

menggunakan pengetahuan dan ketrampilan yang relevan untuk menyelesaikan 

masalah-masalah realistic dan autentik. Jadi asesmen kinerja atau asesmen unjuk 

kerja ini memadukan sifat-sifat yang ada baik pada asesmen alternatif maupun 

asesmen autentik. 

B. Penggunaan Penilaian Unjuk Kerja 

  Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan 

mengamati kegiatan atau kinerja siswa dalam melakukan sesuatu. Cara penilaian 

ini lebih autentik daripada tes tertulis karena bentuk tugasnya lebih mencerminkan 

kemampuan siswa yang sebenarnya. Semakin banyak guru mengamati unjuk kerja 

yang dilakukan siswa, semakin reliable hasil penilaian kemampuan siswa.  

 Cara menilai unjuk kerja siswa yaitu dengan daftar cek (check list) dan 

skala penilaian. Asesmen unjuk kerja yang menggunakan daftar cek, peserta didik 

mendapat nilai bila kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat diamati oleh 

peneliti. Jika tidak dapat diamati, peserta didik tidak memperoleh nilai. 

Kelemahan cara ini adalah penilai hanya mempunyai dua pilihan mutlak, misalnya 

benar-salah, dapat diamati-tidak dapat diamati. Dengan demikian tidak terdapat 
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nilai tengah namun daftar cek lebih praktis digunakan mengamati subjek dalam 

jumlah besar. Sedangkan Asesmen unjuk kerja yang menggunakan skala penilaian 

memungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi 

tertentu, karena pemberian nilai secara kontinu dan pilihan kategori nilai lebih 

dari dua. Skala penilaian terentang dari tidak sempurna sampai sangat sempurna. 

Misalnya : 1=tidak kompeten, 2 = cukup kompeten, 3 = kompeten, 4 = sangat 

kompeten 
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Petunjuk Penilaian Unjuk Kerja IPS Melalui Pendekatan 

Problem Solving Dengan Group Investigation 

 
1. Membentuk Kelompok  

Siswa akan membentuk kelompok kerja. Guru akan menilai sejauh mana 

kemampuan siswa dalam membentuk kelompok. Apakah sangat cepat, cepat, 

cukup cepat dan tidak cepat.  

2. Penggunaan waktu dalam membentuk kelompok 

Guru akan menilai sejauh mana siswa dapat memanfaatkan waktu yang 

disediakan guru untuk membentuk kelompok. Disediakan waktu 5 mneit, 10 

menit, 15 menit sampai 20 menit. Semakin cepat siswa bisa membentuk 

kelompok, maka semakin tinggi nilai yang diperoleh.  

3. Perumusan hipotesis  

Siswa akan membuat rumusan hipootesis atau jawaban sementara untuk 

permasalahan yang akan dipecahkan. Siswa akan berdiskusi dalam kelompok 

untuk membuat rumusan jawaban sementara sebelum pada akhirnya 

mendapatkan jawaban pasti dari hasil pengamatan dan wawancara di 

lapangan. Semakin rinci dan lengkap hipotesis siswa, semakin tinggi nilai 

yang diperoleh.  

4. Tingkat kebenaran hipotesis 

Siswa akan melakukan pencocokan kebenaran hipotesis. Semakin tinggi 

tingkat kebenaran hipotesis yang telah dikumpulkan siswa, akan semakin 

tinggi nilai yang diperoleh siswa.  

5. Dominasi pewawancara 

Guru akan menilai keaktifan siswa dalam melakukan wawancara dengan 

warga sekitar. Jika dalam satu kelompok, banyak yang aktif dalam melakukan 

wawancara, maka semakin tinggi nilai yang diperoleh kelompok tersebut.  

6. Dominasi responden yang diwawancarai  

Dalam item penilaian ini, guru akan menilai sejauh mana siswa memperoleh 

data dengan cara melakukan wawancara dengan warga sekitar. Semakin 

banyak siswa mampu mengumpulkan keterangan dan data dari warga, maka 

semakin tinggi nilai yang akan diberikan guru.  
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7. Penggunaan waktu ketika wawancara 

Guru akan menyediakan waktu maksimal 20 menit untuk melalukan 

wawancara. Siswa harus mampu menggunakan waktu seaksimal mungkin 

untuk melakukan pengumpulan data dan informasi dengan cara wawancara. 

Kelompok yang mampu menggunakan waktu dengan baik maka akan 

mendapat nilai yang tinggi. Kelompok yang hanya mampu menggunakan 

waktu sebentar untuk wawancara, maka mendapat nilai rendah. 

8. Keseriusan siswa dalam melakukan pengamatan 

Guru akan menilai keseriusan siswa dalam pegamatan di lingkungan. Siswa 

yang benar-benar serius akan mencatat dan melihat dengan seksama. Siswa 

yang keseriusaanya baik, akan mendapat nilai tinggi. Sedangkan siswa yang 

banyak bicara dan bergurau dengan teman, maka dapat dilihat bahwa tingkat 

keseriusannya rendah. 

9. Penggunaan waktu ketika melakukan pengamatan 

Guru akan menyediakan waktu untuk siswa melakukan pengamatan. Waktu 

yang disediakan maksimal adalah 15 menit.  Siswa yang mampu 

memanfaatkan waktu dengan baik, maka akan mendapatkan nilai tinggi. 

10. Laporan hasil pengamatan  

Setelah siswa melakukan pengamatan, maka siswa akan membuat laporan 

hasil pengamatan yang akan ditulis dalam buku laporan tiap kelompok. 

Semakin lengkap data yang dilaporkan, maka semakin tinggi nilai yang 

diperoleh. 

11. Ada atau tidak pembagian tugas kelompok 

Setelah siswa melakukan pengamatan di luar sekolah (di lingkungan sekitar 

sekolah), maka siswa akan duduk dalam masing-masing kelompok untuk 

mengolah data dan informasi. Guru akan menilai apakah kelompok tersebut 

mampu membuat pembagian tugas atau tidak. Jika ada embagian tugas dalam 

kelompok, maka nilai yang diperoleh akan tinggi. Sedangkan jika tidak ada 

pembagian tugas, maka nilai yang diperoleh rendah. 
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12. Pemerataan pembagian tugas 

Jika dalam kelompok ada pembagian tugas secara merata, maka nilainya akan 

tinggi. Sedangkan jika tidak ada pembaian tugas secara tidak merata, maka 

nilainyya akan rendah, hal ini terlihat jika salah satu anggota kelompok tidak 

bekerja maka secara otomatis tidak ada pembagian tugas secara merata. 

13. Pengumpulan data 

Data atau informasi yang didapat dari hasil pengematan dan wawancara, akan 

dinilai. Sejauh mana siswa mampu mengumpulkan data. Jika data yang 

terkumpul sangat lengkap maka perolehan nilai kelompok akan tinggi. Jika 

data dan informasi yang diperoleh tidak lengkap, maka nilai yang diperoleh 

rendah.  

14. Pengklasifikasian data atau informasi 

Data yang terkumpul akan diklasifikasikan berdasarkan macam permasalahan. 

Jika data dari lapangan mampu terklasifikasikan dengan baik, maka nilai yang 

diperoleh akan tinggi. Sedangkan jika data yang terkumpul tidak mampu 

terklasifikasikan, maka perolehan nilainya rendah. 

15. Penganalisisan data 

Siswa akan melakukan analisis data dengan cara memecahkan permasalahan 

yang di dapat di lingkungan sekolah. Siswa memecahkan masalah dengan cara 

memberikan solusi pemecahan masalah. Jika kelompok dapat melakukan 

pemecahan masalah, maka nilainya akan tinggi, dan jika kelmpok tidak 

mampu melakukan pemecahan masalah, maka nilainya rendah.  

16. Membuat kesimpulan 

Guru akan menilai saat siswa membuat kesimpulan. Kesimuplan yang dinuat 

oleh siswa akan menunjukkan nilai kelompok. Saat siswa mampu membuat 

kesimpulan dengan lengkap, maka nilai kelompok akan tinggi. Sedangkan saat 

siswa hanya mampu membuat kesimpulan dengan kurang lengkap, maka 

nilainya pun rendah. 

17. Pengujian hipotesis 

Siswa akan melakukan pengujian hipotesis dengan cara membandingkan dan 

mencocokan hasil pengumpulan data di lapangan dengan rumusan hipotesis. 
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Jika hasil kecocokannya banyak dan tepat, maka kelompok akan mendapatkan 

nilai tinggi.  

18. Membuat kesimpulan hipotesis 

Dalam rubrik  penilaian ini, siswa akan belajar membuat kesimpulan dari 

hipotesis (jawaban sementara). Bagi kelompok yang dapat menyimpulkan 

dengan baik dan lengkap, maka nilainya akan tinggi, sedangkan kelompok 

yang membuat kesimpulan kurang lengkap maka akan mendapat nilai rendah. 

19. Mengumpulkan rekomendasi 

Guru akan menilai setiap kelompok, mampu atau tidak para siswa 

mengumpulkan rekomendasi atau saran dari anggota kelompok tersebut. 

Semakin banyak rekomendasi yang terkumpul (lebih dari 3) maka nilainya 

akan tinggi. Begitu juga sebaliknya. 

20. Kelengkapan laporan 

Guru akan memeriksa dan menilai, laporan yang telah terkumpul sudah sangat 

lengkap atau belum. Jika laporan kelompok sudah lengkap dengan kriteria 

yang ditentukan maka kelompok akan mendapatkan nilai tinggi. Begitu pun 

sebaliknya. 

21. Penggunaan EYD 

Guru juga akan menilai EYD yang digunakan siswa untuk menuliskan pada 

laporan hasil akhir. Kata-kata yang dipilih, harus baku dan sesuai dengan 

ejaan yang disempurnakan. 

22. Sistematika dalam membuat laporan 

Guru melihat sistematika laporan, sudah runtut atau masih belum runtut. 

Karena keruntutan dalam menulis laporan sangat penting digunakan untuk 

mengetahui isi dari laporan yang dibuat. 

23. Waktu pengumpulan laporan 

Pada saat siswa mengumpulkan laporan, guru juga akan memberikan batas 

maksimal yaitu 15 menit. Jika ada kelompok yang mengumpulkan lebih dari 

15 menit akan mendapatkan nilai sangat rendah, namun jika kelompok tepat 

waktu dalam mengumpulkan laporan berarti akan mendapatkan nilai tinggi. 
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24. Keberanian dalam menyampaikan hasil investigasi dan pemecahan masalah 

Dalam hal ini, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil investigasi dan 

pemecahan masalah di depan kelas. Jika kelompok sangat percaya diri dan 

berani melakukan presentasi di depan kelas dengan tidak grogi dan lantang, 

maka nilainya akan tinggi, sebaliknya jika ada kelompok yang tidak berani 

maju ke depan kelas untuk presentasi tentu nilainya akan rendah. 

25. Kebenaran hasil presentasi 

Guru akan mnedengarkan dan mengamati dengan seksama hasil kerja 

kelompok yang dipresentasikan di depan kelas. Jika kelompok mampu 

menyampaiakan hasil dengan benar dan runtut sesuai dengan laporan, maka 

nilainya akan tinggi. Sebaliknya jika kelompok tidak menyampaikan hasil 

kerja kelompok dengan benar dan tidak runtut, maka hasilnya akan rendah.  
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Rubrik Unjuk Kerja  Problem Solving dan Group Investigation  

 

Nama kelompok : 

Materi / sub bab : 

Semester      : 

 

Petunjuk! 

Berilah skor pada butuir-butir pelaksanaan pembelajaran dengan memberi tanda 

centang pada kolom skor (1,2,3,4) sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 

1 = Tidak Baik    

2 = Kurang Baik 

3 = Baik 

4 = Sangat baik  

 

NO  Kegiatan Skor 

1 2 3 4 

I Membentuk kelompok      

 1 Kemampuan siswa dalam membentuk 

kelompok   

    

  a. Sangat cepat      

  b. Cepat      

  c. Cukup cepat      

  d. Tidak cepat      

 2 Penggunaan waktu dalam membentuk 

kelompok  

    

  a. 5 menit      

  b. 10 menit      

  c. 15 menit      

  d. 20 menit      

II Merumuskan hipotesis      

 3 Perumusan hipotesis       

  a. Terumuskan hipotesis dengan sangat 

tepat 100 %  
    

  b. Terumuskan hipotesis dengan tepat 75%      

  c. Terumuskan hipotesisi dengan cukup 

tepat 50%  
    

  d. Terumuskan hipotesis dengan tidak 

tepat 25%  
    

 4.  Tingkat kebenaran hipotesis     

  a. Tingkat kebenaran hipotesis 100%     

  b. Tingkat kebenaran hipotesis 75%     

  c. Tingkat kebenaran hipotesis 50%     

  d. Tingkat kebenaran hipotesis 25%     
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III Kegiatan Wawancara      

 5 Dominasi pewawancara      

  a. 5 siswa aktif mewawancarai     

  b. 4 siswa aktif mewawancarai     

  c. 3 siswa aktif mewawancarai     

  d. 2 siswa aktif mewawancarai      

 6 Dominasi responden yang diwawancarai     

  a. 8 warga yang diwawancarai     

  b. 6 warga yang diwawancarai     

  c. 4 warga yang diwawancarai     

  d. 2 warga yang diwawancarai     

 7 Penggunaan waktu ketika wawancara      

  a. 20 menit     

  b. 15 menit     

  c. 10 menit     

  d. 5 menit      

IV Pengamatan siswa dilingkungan sekitar sekolah     

 8 Keseriusan siswa dalam melakukan 

pengamatan 

    

  a. Sangat serius     

  b. Serius      

  c. Kurang serius     

  d. Tidak serius     

 9 Penggunaan waktu ketika melakukan 

pengamatan 

    

  a. 15 menit     

  b. 10 menit     

  c. 7 menit     

  d. 5 menit     

 10 Laporan hasil pengamatan      

  a. Sangat lengkap     

  b. Lengkap      

  c. Kurang lengkap     

  d. Tidak lengkap      

V Pengorganisasian tugas      

 11 Ada atau tidak pembagian tugas dalam 

kelompok  

    

  a. Ada pembagian tugas dalam kelompok      

  b. Tidak ada pembagian tugas dalam 

kelompok  

    

 12 Pemerataan pembagian tugas       

  a. Ada pembagian tugas dengan sangat 

merata   
    

  b. Ada pembagian tugas dengan merata        

  c. Ada pembagian tugas dengan kurang     
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merata  

  d. Ada pembagian tugas dengan tidak 

merata  

    

VI Penginvestigasian data / informasi      

 13 Pengumpulan data      

  a. Terkumpul data 100%      

  b. Terkumpul data 75%      

  c. Terkumpul data 50%      

  d. Terkumpul data 25%      

 14 Pengklasifikasian data / informasi      

  a. Terklasifikasi data 100 %     

  b. Terklasifikasi data 75%     

  c. Terklasifikasi data 50%     

  d. Terklasifikasi data 25%     

 15 Penganalisisan data      

  a. Dapat menganalisis data 100%     

  b. Dapat menganalisis data 75%     

  c. Dapat menganalisis data 50%     

  d. Dapat menganalisis data 25%     

 16 Membuat kesimpulan      

  a. Membuat kesimpulan 100%     

  b. Membuat kesimpulan 75%     

  c. Membuat kesimpulan 50%     

  d. Membuat kesimpulan 25%     

VII Pemecahan masalah      

 17 Pengujian hipotesis       

  a. Hipotesis teruji 100 %      

  b. Hipotesis teruji 75 %      

  c. Hipotesis teruji 50 %      

  d. Hipotesis teruji 25 %      

 18 Membuat kesimpulan hipotesis      

  a. Dapat membuat kesimpulan hipotesis 

100% 

    

  b. Dapat membuat kesimpulan hipotesis 

75% 
    

  c. Dapat membuat kesimpulan hipotesis 

50% 
    

  d. Dapat membuat kesimpulan hipotesis 

25% 
    

 19 Mengumpulkan rekomendasi      

  a. Rekomendasi terkumpul 100%      

  b. Rekomendasi terkumpul 75%     

  c. Rekomendasi terkumpul 50%     

  d. Rekomendasi terkumpul 25% 
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VIII  Pembuatan laporan       

 20  Kelengkapan laporan      

  a. Kelengkapan laporan 100%     

  b. Kelengkapan laporan 75%     

  c. Kelengkapan laporan 50%     

  d. Kelengkapan laporan 25%     

 21 Penggunaan EYD     

  a. 100% benar     

  b. 75% benar     

  c. 50% benar     

  d. 25% benar     

 22 Sistematika dalam membuat laporan      

  a. 100% sistematis     

  b. 75% sistematis     

  c. 50% sistematis     

  d. 25% sistematis     

 23 Waktu pengumpulan laporan      

  a. Tepat waktu      

  b. Terlambat 5 menit     

  c. Terlambat 10 menit     

  d. Terlambat 15 menit     

I X Presentasi hasil investigasi dan pemecahan 

masalah  

    

 24  Keberanian dalam menyampaikan hasil 

investigasi dan pemecahan masalah  

    

  a. Sangat berani menyampaikan hasil 

diskusi  
    

  b. Berani dalam menyampaikan hasil 

diskusi  
    

  c. Kurangberani dalam menyampaikan 

hasil diskusi  

    

  d. Tidak berani dalam menyampaikan hasil 

diskusi  

    

 25  Kebenaran hasil presentasi      

  a. Sangat benar dalam menyampaikan 

hasil presentasi  
    

  b. Benar dalam menyampaikan hasil 

presentasi  
    

  c. Kurang benar dalam menyampaikan 

hasil presentasi 
    

  d. Tidak benar dalam menyampaikan hasil 

presentasi 
    

Jumlah  
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Cara Menilai Rubrik  Unjuk Kerja IPS 

 

Jumlah item penilaian dalam rubrik  unjuk kerja adalah 25.  

Skor maksimal dalam rubrik  penilaian adalah 4 x 25 = 100. 

Skor minimal dalam rubrik  penilaian adalah 1 x 25 = 25. 

Interval yang digunakan adalah interval yang mengacu pada distribusi normal, 

yaitu: 

 

No. Interval Keterangan 

1.  75-100 Unjuk kerja tinggi 

2.  50-74   Unjuk kerja sedang 

3.  25-49   Unjuk kerja rendah 

 

Keterangan : Guru akan menyesuaiakan hasil akhir unjuk kerja siswa dengan tabel 

distibusi normal yang telah ada.  

 

 

 

 


