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ABSTRAK 

 
Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis karakter, yang 

mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter, dimana peserta 

didik dituntut untuk paham materi, aktif dalam proses berdiskusi, presentasi, 

memiliki sopan santun, dan sikap disiplin yang tinggi. Penilaian proses kurikulum 

2013 menggunakan penilaian autentik (autentic assesment) yang mencakup 

penilaian pengetahuan (afektif), penilaian pengetahuan (kognitif) dan penilaian 

ketrampilan (psikomotorik). Sebagai upaya persiapan kurikulum ini pemerintah 

mengeluarkan buku guru dan siswa. Dalam buku ini terdapat penilaian yang 

digunakan guru untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Penelitian yang 

dilakukan bertujuan untuk memperoleh data mengenai kesesuaian penilaian 

proses pada buku guru dan siswa IPA terpadu SMP Kelas VII semester II dalam 

Kurikulum 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dokumentasi 

(ceklist instrumen). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu 

suatu teknik penelitian yang telah menganalis data berdasarkan klasifikasi, 

identifikasi, menginterprestasi dan menyimpulkan hasil data dalam bentuk 

kalimat deskriptif secara terperinci dan apa adanya. Hasil analisis yang telah 

dilakukan dapat tingkat kesesuai penilain proses buku guru dan siswa bab VI 

dengan jumlah item 17 atau sebesar 80,95% masuk dalam kategori sangat baik; 

bab VII dengan jumlah item 14 atau sebesar 73,68% masuk dalam kategori baik; 

bab VIII dengan jumlah item 12 atau sebesar 60% masuk dalam kategori baik; 

bab IX dengan jumlah item 18 atau sebesar 75% masuk dalam kategori baik. 

 

Kata Kunci: kurikulum 2013, penilaian proses, deskriptif kualitatif 

 

 

PENDAHULUAN 

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005, 

dijelaskan bahwa buku pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di 

sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan 



 
 

 

 
 

dan ketaqwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan estetis, potensi fisik 

dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.  

Buku guru dan buku siswa merupakan buku yang dipersiapkan pemerintah 

dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku guru dan buku siswa disusun 

oleh berbagai pihak di bawah koordinasi kementrian pendidikan dan kebudayaan, 

dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan kurikulum 2013. Buku guru dan 

buku siswa senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan 

dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku tersebut (Kemendikbud, 2014).  

Penilaian autentik (assessment autentik) merupakan bagian terpenting dari 

proses pembelajaran.  Karena dari proses pembelajaran tersebut guru perlu 

mengetahui seberapa jauh proses pembelajaran tersebut telah mencapai hasil 

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Menurut Sudjana (1995), bahwa penilaian 

mempunyai ciri-ciri adanya objek atau program yang dinilai dan adanya kriteria 

sebagai dasar untuk membandingkan antara kenyataan atau apa adanya dengan 

kriteria atau apa harusnya. Perkembangan konsep penilaian pendidikan yang ada 

pada saat ini menunjuk arah yang lebih luas. Penilaian tidak hanya untuk 

mengetahui tercapai tidaknya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, tetapi juga 

untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan tersebut penting bagi siswa dan 

bagaimana siswa mencapaianya (Sudaryanti, 2007). 

Kusnandar (2013) mengemukakan bahwa “Kurikulum 2013 mempertegas 

adanya pergeseran dalam melakukan penilaian, yakni dari penilaian melalui tes 

(berdasarkan hasil saja), menuju penilaian autentik (mengukur sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil)”. Penilaian ini 

mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam 

rangka mengobservasi, menalar, mencoba, dan membangun jejaring. Penilaian 

autentik dilakukan oleh guru dalam bentuk penilaian kelas melalui penilaian 

kinerja, portofolio, produk, projek, tertulis, dan penilaian diri.  

Sistem penilaian yang baik akan mendorong pendidik untuk menentukam 

strategi mengajar yang baik dan memotivasi peserta didik untuk belajar yang lebih 

baik. Menurut Putro (2009), ciri-ciri penilaian autentik meliputi : 1) Harus 



 
 

 

 
 

mengukur aspek pembelajaran, yakni kinerja, dan hasil atau produk. 2) 

Dilaksanakan selama dan sesudah pembelajaran berlangsung. 3) Menggunakan 

berbagai cara dan sumber (teknik penilaian). 4) Tes hanya salah satu alat 

pengumpul data penilaian. 5) Tugas yang diberikan mencerminkan bagian-bagian 

dari kehidupan secara nyata. 6) Penilaian harus menekankan kedalam 

pengetahuan dan keahlian peserta didik.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai hasil 

analisis penilaian proses pada buku guru dan siswa IPA terpadu SMP Kelas VII 

semester Kurikulum 2013.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan bulan Oktober 2014 - Februari 2015, dan 

untuk tempatnya tidak dibatasi, karena dapat dilakukan dimana saja. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian deskriptif 

kualitatif adalah memahami sistem makna menjadi prinsip- prinsip umum dari 

satuan gejala yang terdapat didalam kehidupan sosial dan berusaha 

menggambarkan objek atau subyek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, 

dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau 

subjek yang diteliti secara tepat. 

Data penelitian ini berupa data - data kesesuaian penilaian proses  buku 

guru dan siswa  IPA terpadu SMP kelas VII semester II dalam kurikulum 2013. 

Dalam proses analisis dibuat beberapa kategori dengan tujuan untuk 

mempermudah peneliti dalam menganalis materi dalam buku yang akan 

dikelompokan sesuai dengan kategori. Kategori tersebut meliputi  skala antara 

lain: 5= sangat baik, 4= baik, 3= cukup, 2= kurang, dan 1= sangat kurang. Hasil 

analisis tersebut akan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai 

kesesuaian penilaian proses pada buku Pegangan Guru dengan buku pegangan 

siswa IPA terpadu SMP kelas VII semester II. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan 

metode dokumentasi yang dipilih peneliti adalah metode cek-list yaitu daftar 

variabel yang akan digunakan dikumpulkan datanya. Dalam hal ini peneliti 



 
 

 

 
 

tinggal memberikan tanda atau tally setiap permunculan gejala yang dimaksud. 

Kegiatan analisis buku pegangan siswa IPA terpadu SMP kelas VII semester II 

dilakukan dan digunakan untuk menyimpan data yang berkaitan dengan tujuan 

penelitian. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif 

non statistik. Dalam analisisnya, data yang berupa hasil kesesuaian penilaian 

proses buku guru dan siswa IPA terpadu SMP kelas VII semester II dihitung besar 

persentasenya. 

 

HASIL PENELITIAN 

Data penelitian ini berupa data-data penilaian proses pada buku guru 

yang digunakan kemudian dipadukan dengan penilaian proses pada buku siswa 

IPA Terpadu SMP Kelas VII Semester II. Jumlah keseluruhan item penilaian 

proses pada bab VI yang diidentifikasi adalah 200 item penilaian proses atau 

sebanyak 90,5%, ternyata dari jumlah tersebut menunjukkan bahwa pada bab VI 

terdapat 181 item atau sebanyak 80,95% masuk dalam kategori (sangat sesuai), 

tingkat kesesuaian penilaian proses pada buku guru dan buku siswa adalah 80,5% 

dan 19,05% tidak sesuai. Jumlah keseluruhan item penilaian proses pada bab VII 

yang diidentifikasi adalah 200 item penilaian proses atau sebanyak 100%, ternyata 

jumlah item pada bab ini ada 186 item atau sebanyak 93% (sangat baik), tingkat 

kesesuaian penilaian proses pada buku guru dan buku siswa adalah 73,68% dan 

26,31% tidak sesuai. Jumlah keseluruhan item penilaian proses pada bab VIII 

yang diidentifikasi adalah 200 item penilaian proses atau sebanyak 100%, ternyata 

jumlah item pada bab ini ada 189  item atau sebanyak 94,5% (Sangat baik), 

tingkat kesesuaian penilaian proses pada buku guru dan buku siswa adalah 60% 

dan 40% tidak sesuai. Jumlah keseluruhan item penilaian proses pada bab IX 

adalah 240 item peniliaian proses atau sebanyak 100%, ternyata jumlah item pada 

bab ini ada 210 item atau sebanyak 87,49% (Sangat baik), tingkat kesesuain 

penilaian proses pada buku guru dan buku siswa adalah 75% dan 25% tidak 

sesuai.  



 
 

 

 
 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Identifikasi Kesesuaian Penilaian Proses Antara Buku Guru 

dengan BSNP kurikulum 2013 

Penilaian 

Proses 

buku guru 

kurikulum 

2013 

Hasil identifikasi Jumlah item 

penilaian proses 

yang di 

identifikasi 

Penilaian proses pembelajaran pada buku guru 

Target 1 Target 2 Target 3 

Angka % Angka % Angka % Angka % 

1. BAB VI 79 39,5 % 56 28% 46 23% 181 90,5% 

2. BAB VII 80 40% 56 28% 50 25% 186 93% 

3. BAB VIII 80 40% 58 29% 51 25,5% 189 94,5% 

4. BAB IX 95 39,58% 66 27,5% 49 20,41% 210 87,49% 

Total 766 365,49% 

Rata-rata 191,5 91,37% 

 

Keterangan : Target 1 : Penilaian Sikap (afektif) 

Target 2 : Penilaian Pengetahuan (kognitif) 

Target 3 : Penilaian Ketrampilan (psikomotorik) 

 

Kriteria skor menurut Riduwan (2010) adalah sebagai berikut : 

0%-25%  = sangat kurang  baik (SKB) 

26%-50% = kurang baik (KB) 

51%-75% = baik (B) 

76%-100% = sangat baik (SB) 

 

 Hasil identifikasi kesesuaian penilaian proses pada buku guru IPA 

Terpadu SMP Kelas VII Semester II dengan BSNP Kurikulum 2013 (Tabel 4.1) 

menunjukkan bahwa bab VI target 1 (Penilaian sikap) dengan item 79 atau 

sebesar 39,5%; target 2 (penilaian pengetahuan) dengan jumlah item 56 atau 

sebesar 28%; target 3 (penilaian ketrampilan) dengan jumlah item 46 atau sebesar 

23%. Jumlah keseluruhan 181 atau sebesar 90,5%. Artinya kesesuaian penilaian 

proses pada bab VI dengan BSNP Kurikulum 2013 masuk dalam kriteria sangat 

baik. 

Pada bab VII menunjukkan target 1 (penilaian proses) dengan jumlah item 

80 atau sebesar 40%; target 2 (penilaian pengetahuan) dengan jumlah item 56 atau 

sebesar 28%; target 3 (penilaian ketrampilan) dengan jumlah item 50 atau sebesar 

25%. Jumlah keseluruhan 186 atau sebesar 93%. Artinya kesesuaian penilaian 

proses pada bab VII dengan BSNP Kurikulum 2013 masuk dalam kriteria sangat 

baik. 

Pada bab VIII menunjukkan target 1 (penilaian proses) dengan jumlah 

item 80 atau sebesar 40%; target 2 (penilaian pengetahuan) dengan jumlah item 

58 atau sebesar 29%; target 3 (penilaian ketrampilan) dengan jumlah item 51 atau 



 
 

 

 
 

sebesar 25,5%. Jumlah keseluruhan 189 atau sebesar 94,5%. Artinya kesesuaian 

penilaian proses pada bab VIII dengan BSNP Kurikulum 2013 masuk dalam 

kriteria sangat baik. 

Pada bab IX menunjukkan target 1 (penilaian proses) dengan jumlah item 

95 atau sebesar 39,5%; target 2 (penilaian pengetahuan) dengan jumlah item 66 

atau sebesar 27,5%; target 3 (penilaian ketrampilan) dengan jumlah item 49 atau 

sebesar 20,41%. Jumlah keseluruhan 210 atau sebesar 87,49%. Artinya 

kesesuaian penilaian proses pada bab IX dengan BSNP Kurikulum 2013 masuk 

dalam kriteria sangat baik. 

 
Tabel 4.2 Rekapitulasi Identifikasi Kesesuaian Penilaian Proses Antara Buku Guru dengan 

Buku siswa IPA Terpadu SMP Kelas VII Semester II 

Kesesuaian 

penilaian 

proses pada 

buku guru 

dengan buku 

siswa 

Hasil identifikasi 

Solusi 

Penilaian proses pembelajaran pada 

buku guru dan buku siswa 

Sesuai Tidak sesuai 

Angka % Angka % 

1. BAB VI 17 80,95% 4 19,05% 

Belum ada soal latihan pada sub 

bab fotosintesis dan pencernaan 

makanan, sehingga perlu 

ditambahkan soal-soal mengenai 

fotosintesis dan pencernaan 

makanan 

2. BAB VII 14 73,68% 5 26,31% 

Soal-soal latihan kurang bervariasi.  

Untuk itu, sebaiknya soal-soal 

dibuat lebih bervariasi dalam 

bentuk pilihan ganda atau uraian  

3. BAB VIII 12 60% 8 40% 

Ketrampilan dalam 

mengkomunikasikan hasil 

praktikum pada sub bab kalor dan 

perubahan suhu belum ada, maka 

sebaiknya dilakukan kegiatan 

diskusi atau presentasi untuk 

mengkomunikasikan hasil 

praktikum  

4. BAB IX 18 75% 6 25% 

Penugasan pada sub bab konsep 

lingkungan, apa yang kamu 

temukan dalam suatu lingkungan 

dan bentuk-bentuk saling 

ketergantungan belum ada, maka 

perlu ditambahkan tugas contohnya: 

membuat poster mengenai 

lingkungan. 

Total 61 289,63 23 110,36%  

Rata-rata 15,25 72,41% 5,75 27,59 



 
 

 

 
 

Keterangan : Target 1 : Penilaian Sikap (afektif) 

Target 2 : Penilaian Pengetahuan (kognitif) 

Target 3 : Penilaian Ketrampilan (psikomotorik) 

Kriteria skor menurut Riduwan (2010) adalah sebagai berikut : 

0%-25%  = sangat kurang  baik (SKB) 

26%-50% = kurang baik (KB) 

51%-75% = baik (B) 

76%-100% = sangat baik (SB) 

 

 Hasil identifikasi kesesuaian penilaian proses pada buku guru dengan buku 

siswa IPA Terpadu SMP Kelas VII Semester II (Tabel 4.2) menunjukkan bahwa 

bab VI, jumlah item yang diperoleh 17 atau sebesar 80,95% massuk dalam 

kategori sesuai dan 4 item atau sebesar 19,05% masuk dalam kategori tidak 

sesuai. Artinya kesesuaian penilaian proses buku guru dengan buku siswa pada 

bab VI masuk dalam kriteria sangat baik. 

Hasil identifikasi kesesuaian penilaian proses pada buku guru dengan buku siswa 

IPA Terpadu SMP Kelas VII Semester II (Tabel 4.2) menunjukkan bahwa bab 

VII, jumlah item yang diperoleh 14 atau sebesar 73,68% masuk dalam kategori 

sesuai dan 5 item atau sebesar 26,31% masuk dalam kategori tidak sesuai. Artinya 

kesesuaian penilaian proses buku guru dengan buku siswa pada bab VII masuk 

dalam kriteria baik. 

Hasil identifikasi kesesuaian penilaian proses pada buku guru dengan buku 

siswa IPA Terpadu SMP Kelas VII Semester II (Tabel 4.2) menunjukkan bahwa 

bab VIII, item jumlah item yang diperoleh 12 atau sebesar 60% masuk dalam 

kategori sesuai dan 8 item atau sebesar 40% masuk dalam kategori tidak sesuai. 

Artinya kesesuaian penilaian proses buku guru dengan buku siswa pada bab VIII 

masuk dalam kriteria baik. 

Hasil identifikasi kesesuaian penilaian proses pada buku guru dengan buku 

siswa IPA Terpadu SMP Kelas VII Semester II (Tabel 4.2) menunjukkan bahwa 

bab IX, jumlah item yang diperoleh 18 atau sebesar 75% masuk dalam kategori 

sesuai dan  6 item atau sebesar 25% masuk dalam kategori tidak sesuai. Artinya 

kesesuaian penilaian proses buku guru dengan buku siswa pada bab IX masuk 

dalam kriteria baik. 

 

 



 
 

 

 
 

PEMBAHASAN 

Hasil kesesuaian penilaian proses buku guru dengan buku siswa IPA 

Terpadu SMP Kelas VII Semester II berdasarkan tiga target, yaitu Penilaian sikap 

(afektif); Penilaian pengetahuan (kognitif); dan Penilaian ketrampilan 

(psikomotorik) sesuai (tabel 4.2) pada bab VI, VII, VIII, dan bab IX masing-

masing sebesar 80,95% masuk dalam kriteria sangat baik, 73,68% masuk dalam 

kriteria baik, 60% masuk dalam kriteria baik, dan 75% masuk dalam kriteria baik.  

1. Bab VI. Energi dalam Sitem Kehidupan 

Penilaian proses yang terdapat pada buku guru, target penilaian sikap 

(afektif), komponen penilaian sikap pada saat melakukan pengamatan 

(observing) keseluruahan sub bab sudah sesuai. Dalam penilaian sudah 

mencakup dua aspek yaitu aspek sikap dalam spiritual dan sikap dalam sosial. 

Komponen kedua penilaian sikap dalam merumuskan masalah (questing), 

dari semua sub bab pada bab VI semuanya sudah sesuai. Komponen ketiga 

penilaian sikap dalam menghubungkan fenomena (associating), keseluruhan 

sub bab pada sudah sesuai. Komponen terakhir adalah penilaian sikap dalam 

melakukan percobaan (exsperimenting), dari semua sub bab pada bab VI 

semuanya sudah sesuai. Menurut Sudjana (1992), sikap merupakan 

pembelajaran tidak langsung (indirect learning), melainkan dicontoh 

tauladankan oleh guru dan akan diikuti siswa didalam proses belajar 

mengajar.  

Target kedua penilaian pengetahuan (kognitif), komponen pertama 

penilaian pengetahuan dalam penguasaan materi, yang masih kurang 

ditunjukkan pada sub bab tarnsformasi energi dalam sel, pencernaan 

makanan, dan fotosintesis karena penguasaan materi melalui penugasan 

belum ditampilkan secara jelas. Penguasaan materi pada bab ini ditunjukkan 

dengan adanya berbagai macam soal-soal latihan sehingga dapat digunakan 

untuk menguji pemahaman peserta didik atas konsep yang telah dipelajari. 

Selain itu, penguasaan materi ditunjukkan melalui praktik sehingga dapat 

digunakan dalam menguji pengetahuan ketrampilan peserta didik. Hal 

tersebut didukung oleh Eva (2013), bahwa disamping kurikulum 2013 



 
 

 

 
 

membentuk siswa melakukan pengamatan/observasi, bertanya dan bernalar 

terhadap ilmu yang diajarkan. Siswa diberi mata pelajaran berdasarkan tema 

yang terintegrasi agar memiliki pengetahuan untuk tentang lingkungan dan 

kehidupan serta memiliki pondasi pribadi tangguh dalam kehidupan sosial 

untuk mengembangkan kreativitas lebih baik. Komponen kedua penilaian 

pengetahuan dalam pemilihan dan penggunaan sumber belajar semua sub 

babnya sudah sesuai. Komponen ketiga pengetahuan dalam pemilihan dan 

penggunaan media pembelajaran semua sub bab nya sudah sesuai melalui 

kegiatan dalam pembelajaran.  

Target ketiga penilaian ketrampilan (psikomotorik), komponen yang 

pertama ketrampilan dalam melakukan percobaan komponen ini semua sub 

bab nya sudah sesuai dengan penilaian yang dilakukan dikarenakan sudah ada 

petunjuk pelaksanaan percobaan. Komponen kedua ketrampilan dalam 

melakukan analisis data dari kelima sub bab yang ada dalam bab VI, sudah 

sesuai dikarenakan setelah peserta didik melakukan kegiatan dilanjutkan 

dengan menuliskan hasil kerjanya yang didapat baik dalam bentuk tabel 

pengamatan ataupun sesuai dengan kreasi peserta didik. Komponen terakhir 

ketrampilaan dalam mengkomunikasikan hasil percobaan, dalam komponen 

ini kelima sub bab dalam bab VI ini semua ketrampilan dalam menyampaikan 

hasil percobaan dilakukan melalui teknik-teknik, yaitu diskusi kelompok, 

presentasi, disampaikan dalam bentuk laporan praktik dan disampaikan 

melalui tugas proyek.  

 

2. Bab VII. Suhu dan Perubahannya 

Data yang diperoleh menunjukkan penilaian proses dalam buku guru, 

target penilaian sikap sudah sesuai. Seperti yang dijelaskan pada bab VI 

bahwa penilaian sikap yang terdapat pada setiap sub bab nya sudah mencakup 

ranah sikap spiritual dan ranah sikap sosial. Ranah sikap spiritual ditunjukkan 

melalui pengamatan atau sikap pada saat pembelajaran dengan sikap 

bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga peserta 

didik dapat mengemukakan perasaan terhadap sesuatu apa adanya. Sikap 



 
 

 

 
 

sosial ditunjukkan salah satunya melalui kegiatan pengamatan (observing), 

sikap dalam menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain. Hal tersebut 

didukung oleh eva (2013), menyatakan kurikulum 2013 membentuk siswa 

melakukan pengamatan atau observasi, bertanya dan bernalar terhadap ilmu 

yang diajarkan. 

Target kedua penilaian pengetahuan (kognitif), komponen 

pengetahuan dalam penguasaan materi melalui penugasaan dari lima sub bab 

pada bab VII kesemuanya masih kurang yaitu pengertian suhu dan 

thermometer, skala suhu I, skala suhu II, pemuaian (Panjang, luas dan 

Volume), dan pemuaian pada zat cair dan gas dikarenakan penugasan pada 

buku melalui soal-soal yang relevan masih kurang dan belum ada pada Ayo 

Kita Lakukan antara yang ada pada buku guru dengan buku siswa. Komponen 

kedua yaitu pengetahuan dalam pemilihan dan penggunaan sumber belajar 

pada bab ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta 

didik, materi pembelajaran dan fungsi pembelajaran. 

Target ketiga Penilaian ketrampilan (psikomotorik), komponen 

pertama dalam melakukan percobaan sudah sesuai pada sub bab pengertian 

suhu dan thermometer, skala suhu 1, skala suhu II, dan pemuaian zat cair 

sudah memanfaatkan alat-alat percobaan yang terbuat dari plastik maupun dari 

pyrex dan sudah menggunakan bahan-bahan alami maupun buatan. Komponen 

ke dua ketrampilan dalam analisis data pada sub bab pengertian suhu dan 

thermometer sudah sesuai dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan, 

dan mengolah data dalam bentuk tabel serta menuliskan kesimpulan atas hasil 

percobaan. Pada sub bab pemuaian panjang, luas, dan volume kurang sesuai 

karena kegiatan analisis data setelah melakukan diskusi langsung 

mengkomunikasikan tanpa menuliskan hasilnya. Komponen selanjutnya 

ketrampilan dalam mengkomunikasikan hasil kegiatan atau percobaan, yang 

masih kurang pada sub bab pemuaian pada zat cair dan gas karena pada buku 

guru kegiatan ilmiah mencakup observasi, inferensi, mengkomuniksikan 

melalui presentasi didepan kelas tidak sesuai dengan kegiatan pada buku siswa 



 
 

 

 
 

kerja ilmiah hanya meliputi observasi atau pengamatan pada percobaan, 

inferensi, tanpa mengkomunikasikan, sedang sub bab lainnya sudah sesuai.  

 

3. Bab VIII. Kalor dan Perpindahannya 

Berdasarkan hasil penelitian diperlihatkan bahwa penilaian proses 

pada bab ini, target pertama penilaian sikap (afektif) sudah sesuai. Seperti 

yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa penilaian sikap yang 

terdapat pada setiap sub bab nya sudah mencakup ranah sikap spiritual dan 

ranah sikap sosial. Sub bab pengertian kalor sikap spiritual dan sikap sosial 

ditunjukkan melalui pengamatan terhadap penyelidikan yaitu 

membandingkan energi panas benda, sub bab kalor dan perpindahanya 

ditunjukkan melalui kegiatan penyelidikan terhadap variable-variabel yang 

mempengaruhi suhu benda, sub bab kalor dan perubahan wujud melalui 

penyelidikan bagaimana suhu benda saat terjadi perubahan wujud. Sub bab 

perpindahan kalor melalui penyelidikan mengamati arus konveksi, dan sub 

bab radiasi melalui percobaan. Menurut BSNP (2007), sesuai dengan 

kurikulum 2013, penilaian sikap yang mencakup: 1) Sikap spiritual yang 

termuat pada Kompetensi Dasar pada Kompetensi Inti (KI-1) meliputi; 

ketaatan beribadah, berperilaku syukur, berdoa sebelum dan sesudah 

melakukan kegiatan, serta toleransi dalam beribadah. 2) Sikap sosial yang 

termuat pada Kompetensi Dasar pada Kompetensi Inti (KI-2) meliputi: Jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya 

diri, tekun, dan teliti. 

Target kedua penilaian pengetahuan, komponen pengetahuan dalam 

penguasaan materi yang kurang sesuai terdapat pada sub bab pengertian kalor 

dan kalori makanan; kalor dan perubahan suhu; dan konduksi dan konveksi 

dari sub bab ini penilaian pengetahuan yang digunakan masih kurang, karena 

penugasan pada Ayo Kita Lakuan pada buku siswa belum ada. Sedangkan 

untuk sub bab radiasi sudah sesuai. Komponen kedua pengetahuan dalam 

pemilihan dan penggunaan sumber belajar keseluruhan sub bab sudah sesuai 

karena dalam pemilihan dan penggunaan sumber belajar sudah disesuaikan 



 
 

 

 
 

dengan kegiatan pembelajaran pada buku. Komponen terakhir pengetahuan 

dalam pemanfaatkan media pembelajaran keseluruhan sub bab sudah sesuai. 

Target ketiga penilaian ketrampilan, komponen yang pertama 

ketrampilan dalam melakukan percobaan yang kurang sesuai terdapat pada 

sub bab kalor dan perubahan wujud, sedangkan keempat sub bab lainnya 

sudah sesuai. Komponen ke dua ketrampilan dalam analisis data yang kurang 

sesuai terdapat pada sub bab Kalor dan perubahan Wujud, sedang sub bab 

pengertian kalor dan kalori makanan; kalor dan perubahan suhu; perpindahan 

kalor: radiasi sudah sesuai, hasil kerja ilmiah sudah jelas dalam analisis data 

hasil kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian 

kartimi (2014), bahwa  mata pelajaran Matematika dan Ilmu Alam dalam 

kurikulum 2013 pada kegiatan pembelajaran, masing-masing kompetensi 

telah dijabarkan menjadi berbagai kompetensi dasar yang mengarah pada 

pembelajaran yang aktif dan menekankan pendekatan scientific approach 

(mengamati, menanyakan, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan / 

membuat jejaring). 

 

4. Bab IX. Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungan 

Data hasil penelitian yang sudah dilakukan, bahwa pada bab IX 

penilaian proses yang digunakan pada target pertama penilaian pengetahuan 

(afektif), target ke dua sikap dalam merumuskan masalah (questing), sikap 

dalam menghubungkan fenomena (associating) dan sikap dalam melakukan 

percobaan (experimenting) pada bub bab konsep lingkungan; apa yang kamu 

temukan dalam suatu lingkungan, interaksi dalam ekosistem membentuk 

suatu pola; bentuk-bentuk saling ketergantungan; perubahan lingkungn dan 

pencemaran; dan pemanasan global semuanya sudah sesuai baik dari sikap 

spiritual maupun sikap sosial. Sesuai dengan pendapat Machin (2014), bahwa 

berkerja ilmiah juga menekankan sikap atau nilai-nilai tertentu, seperti sikap 

fleksibel, kreatif, jujur, logis, terbuka atas kritik, teliti, cinta tugas dan paham 

resiko. Semua nilai-nilai tersebut merupakan pondasi bekerja ilmiah. Jika 

siswa terbiasa dilibatkan dalam kerja ilmiah maka siswa akan mewarisi nilai-



 
 

 

 
 

nilai dan sikap tersebut, sebagai nilai-nilai penting juga dalam pengembangan 

karakter. 

Teknik penilaian sikap yang terdapat pada buku guru, dilakukan 

dengan pengamatan atau observasi perilaku, penilaian diri, dan penilaian 

antar teman. Dari hasil analisis, teknik penilaian sikap yang sering muncul 

pada buku pegangan guru yaitu observasi atau pengamatan pada buku 

pegangan guru sering digunakan di setiap pembelajaran. Observasi digunakan 

untuk mengukur tingkah laku peserta didik baik sewaktu belajar, atau pun 

dalam kegiatan diskusi.  

Target kedua penilaian pengetahuan (afektif) komponen pengetahuan 

dalam penguasaan materi yang kurang sesuai terdapat pada sub bab konsep 

lingkungan; apa yang kamu temukan dalam suatu lingkungan dan bentuk-

bentuk saling ketergantungan, karena penugasan pada Ayo kita lakukan pada 

buku siswa belum ada sehingga pemberian tugas kurang sesuai dalam 

penilaian penguasaan materi. Sejalan dengan hal tersebut, Sujarwanto (2012) 

berpendapat bahwa pendekatan saintific dengan demikian mengkaji cara-cara 

untuk mendapat pengetahuan baru yang dipelajari dengan menggunakan 

proses yang sistimatis. Proses sistimatis ini memadukan dua penalaran yakni 

penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penggunaan pendekatan saintific 

dalam pembelajaran membawa iklim berpikir rasional yakni mendasarkan 

kesimpulan pada kecerdasan, logika dan bukti empirik. Sub bab interaksi 

dalam ekosistem membentuk suatu pola; perubahan lingkungan dan 

pencemaran; dan pemanasan global sudah sesuai. Komponen pengetahuan 

dalam pemilihan dan penggunaan sumber belajar serta media belajar dari 

enam sub bab semuanya sudah sesuai, karena sudah disesuaikan dengan 

fungsi pembelajaran, materi pembelajaran, tujuan pembelajaran dan 

karakterstik peserta didik. 

Target ketiga penilaian ketrampilan (psikomotorik) komponen 

ketrampilan dalam melakukan percobaan dari enam sub bab semuanya sesuai, 

karena dalam melakukan percobaan sudah memanfaatkan dan menggunakan 

alat-alat percobaan, serta menggunakan bahan-bahan percobaan sesuai 



 
 

 

 
 

dengan kegiatan atau tujuan pembelajaran. Komponen kedua ketrampilan 

dalam analisis data dari keenam sub bab ini semuanya sudah sesuai. 

Komponen selanjutnya ketrampilan dalam mengkomunikasikan hasil 

kegiatan pada sub bab konsep lingkungan sudah sesuai, karena hasil 

percobaan disampaikan atau dikomunikasikan melalui diskusi kelompok dan 

presentasi di depan kelas, pada sub bab apa yang kamu temukan dalam dalam 

suatu lingkungan hasil percobaan disampaikan melalui diskusi kelompok, 

pada sub bab interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola disampaikan 

melelui diskusi kelompok dan presentasi, begitu pula pada sub bab bentuk 

bentuk saling ketergantungan; perubahan lingkungan dan pencemaran; dan 

pemanasan global. 

 

KESIMPULAN 

Penilaian proses yang digunakan pada buku guru dan buku siswa IPA 

Terpadu SMP Kelas VII Semester II sudah sesuai. Kesesuaian penilaian proses 

pembelajaran pada buku guru dalam kurikulum 2013 yang tertinggi terdapat pada 

bab VIII dengan jumlah item 189 atau sebesar 94,5%. Kesesuaian penilaian prose 

pembelajaran pada buku guru dengan buku siswa IPA Terpadu SMP Kelas VII 

Semester II kurikulum 2013 tertinggi pada bab VI dengan jumlah item 17 atau 

sebesar 80,95%. 
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