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Abstrak 

Penelitian ini diakukan bertujuan untuk mendeskripsikan langkah langkah 

penilaian, pelaksanaan penilaian dan kendala dalam proses penlaian unjuk kerja pada 

pembelajaran matematika di SMP Muhammadiyah Al-Kautsar Program Khusus 

Kartasura. Jenis penilaian ini adalah kualiatif deskriptif. Subjek penelitian yaitu 35 

orang siswa kelas VIII ARF SMP Muhammadiyah Al-Kautasar Program Khusus 

Kartasura. Teknik pengumpulan data penelitan dengan menggunakan metode 

observasi, dan wawancara, tes, arsip atau dokumen.  Keabsahan data menggunakan 

metode trianggulasi, dengan cara membandingkan data hasil tes dengan wawancara.  

Teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data,penyajian data 

dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan. Indikator penilaian dibedakan 

menjadi 3, tes, lembar kegiatan kelompok dan catatan perilaku harian. Hasil 

penelitian diperoleh indikator yang digunakan dalam pelaksanaan meliputi, pre tes, 

lembar kegiatan kelompok , pos tes dan catatan perilaku harian, dengan indkator ini 

guru dapat melihat perkembangan siswa dari waktu ke waktu yang berkelanjutan. 

Kendala yang dialami dalam penilaian ini adalah estimasi waktu, hasil jawaban 

bukan autentik karya siswa sendiri dan jumlah siswa yang terlalu banyak. 

Kata Kunci : implementasi, penilaian unjuk kerja, bangun ruang 

 

 

Abstract 

This research is aimed to describe the steps of assessment, implementation of 

assessment and constraints in the process of reviewing the performance of 

mathematics learning for Special Program at SMP Muhammadiyah Al-Kautsar 

Kartasura. This type of assessment is descriptive qualitative. The subjects of the 

research were 35 students of VIII ARF grade Special Program SMP Muhammadiyah 

Al-Kautasar Kartasura. The Technique of collecting the data is done by using 

observation method, and interview, test, archive or document. The valid data uses 

triangulation method by comparing the test result data with interview. The technique 

of analyzing data is done by three ways such as data reduction, data presentation, 

data verification and conclusion. Assessment indicator is divided into 3; tests, group 

activity sheets and daily behavior records. The result of the research which is used 

for the implementation including pre-test, group activity sheet, post-test and daily 

behavior record. With this indicator, teacher can see the progress of student from 

time to time continuously. The problems which are faced in this assessment are the 

estimation time, unauthentic answer from the students themselves and many numbers 

of students. 

Keywords: implementation, performance assessment, geometry 
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1. PENDAHULUAN 

Perkembangan pendidikan di Indonesa selalu di pantau oleh pemerintah 

demi mempermudah tercapainya pendidikan di Indonesia. Tercapainya tujuan 

pendidikan merupakan dasar pembangunan bangsa Indonesia untuk 

mempersiapkan generasi penerus bangsa yang mempunyai kualitas dan kuantitas 

sumber daya manusianya di masa mendatang.  Perkembangan peserta didik 

dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari hasil akhir dari proses 

pembelajaran tersebut. Hasil akhir tersebut dapat kita sebut juga dengan hasil 

belajar,  hasil belajar dalam bentuk nilai akan baik atau buruk sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki siswa. Namun untuk meperoleh nilai yang baik juga 

harus ada proses yang di nilai.  

Proses yang dinilai juga akan mengambarkan tingkat pemahaman peserta 

didik dalam menguasai materi. Hal ini merupakan konsekuensi belajar karena 

hasil belajar sangat tergantung dengan proses belajar  yang terdiri dari kesiapan 

siswa, pemahaman materi, bahan atau  media dan sebagainya. Dengan demikian 

akan terlihat hasil belajar ssuai dengan tingkat pemahaman sisiwa dan bisa 

dijadikan bahan evaluasi dalam proses pembelajaran. Sejalan dengan hal itu 

(Suprijono, 2012: 5) menyatakan bahwa hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

ketrampilan. 

Rendahnya hasil belajar siswa tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor 

ekstern atau intern. Faktor ekstern yang mempengaruhi hasil belajar antara lain 

metode mengajar, kurikulum, hubungan antara guru dan siswa, serta sarana 

prasarana. Dalam faktor kurikulum salah satunya yang paling berpengaruh 

adalah faktor penilaian. Proses penilaian yang dilakukan selama ini semata-mata 

hanya menekankan pada penguasaan konsep (kognitif) yang dijaring dengan tes 

tulis obyektif dan subyektif sebagai alat ukurnya. Sehingga kondisi seperti ini 

menyebabkan guru kurang fokus pada pengembangan keterampilan proses anak 

dalam proses pembelajaran. Realitas ini mendorong siswa untuk menghapal 

pada setiap kali akan diadakan tes harian atau tes hasil belajar. 
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Sistem penilaian yang benar tentunya harus selaras dengan tujuan dan 

proses pembelajaran. Oleh karena itu diperlukan penilaian yang tidak hanya 

menekankan tetapi juga bisa untuk mengukur tingkat pemahaman siswa dan 

proses kerja sisiwa. Menurut Babar Khan (2012) Penilaian yang baik adalah 

penilaian yang dapat dihubungkan dengan kehidupan nyata sehingga dapat 

meningkatkan motivasi siswa untuk mendapatkan penilaian yang lebih baik. 

Misalnya penilaian unjuk kerja, unjuk kerja dapat diartikan sebagai suatu wujud 

apresiasi hasil kerja siswa sekaligus untuk mengetahui proses siswa dalam 

menyelesaikan persoalan. Unjuk kerja adalah penilaian yang menungkapkan 

kemampuan siswa dalam pemahaman konsep, pemecahan masalah dan 

komunkasi. Bentuk penilaian unjuk kerja yang paling sederhana dapat saja 

berupa soal tes konvensional tetapi ditambah dengan pertanyan yang meminta 

siswa untuk menjelaskan alasan mengapa mereka memilih strategi dan 

pendekatan yang mereka lakukan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan persiapan 

penilaian unjuk kerja pada pembelajaran matematika di SMP Muhammadiyah 

Al-Kautsar Kartasura Program Khusus, mendiskripsikan pelaksanaan penilaian 

unjuk kerja dan mendiskripsikan hambatan penilaian unjuk kerja. 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Subjek 

penelitian ini adalah 35 orang siswa dari kelas VIII ARF SMP Muhammadiyah 

Al-Kautsar Program Khusus Kartasura. Teknik pengumpulan data penelitan 

dengan menggunakan metode observasi, dan wawancara, tes, arsip atau 

dokumen.  Keabsahan data menggunakan metode trianggulasi, dengan cara 

membandingkan data hasil tes dengan wawancara. Teknik analisis data dilakukan 

dengan tiga tahapan yaitu reduksi data,penyajian data dan verifikasi data serta 

penarikan kesimpulan. 

Keabsahan data menurut Sutama (2015: 87) validitas merupakan 

kebenaran dan kejujuran suatu gambaran, penjelasan, interpretasi, dan 

kesimpulan yang diperoleh dari suatu laporan penelitian.Validitas itu sebaiknya 

di evaluasi dalam hubungannya dengan tujuan, latar dan lingkungan penelitian, 
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bukan hanya berkaitan dengan metode yang bebas kontekstualmenggunakan 

metode trianggulasi, dengan cara membandingkan data hasil tes dengan 

wawancara. Menurut pendapat ahli Moelong (2010: 330) triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data itu atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi ini dilakukan 

untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, 

apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode 

observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan 

ketika di-interview.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Persiapan Penilaian Unjuk Kerja 

Persiapan atau perencanaan merupakan suatu hal yang sangat penting 

untuk keberhasilan suatu penilaian. Sebelum ke penilaian unjuk kerja, guru 

harus menyusun pengembangan perangkat pembelajaran dan menentukan 

instrumen apa saja yang akan dipergunakan alam pembelajaran serta 

penerapan penilaian unjuk kerja. Perangkat pembelajaran tersebut meliputi 

Program Tahunan, Program Semesteran, dan Rencana Pembelajaran dan juga 

Silabus, yang berisi tentang satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indicator, materi pokok, uraian materi pokok, 

alokasi waktu, sumber belajar dan penilaian.  Hal ini diperkuat dan selaras 

dengan penelitian Lalu Hasan Ashari dan Djuniadi (2016) yang meniliti 

Pengembangan Instrumen Penilaian unjuk Kerja dengan Model Peer 

Asssessment System untuk Mata Pelajaran Penjasorkes pada Pokok Bahasan 

Permainan Bola Voli. Instrumen yang dikembangkan adalah instrument 

penilaian yang digunakan siswa untuk menilai temannya peer assessment 

system, yang diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada Guru 

Penjasorkes di sekolah. Penelitian Rivo Panji Yudha (2016) menyatakan 

bahwa penilaian unjuk kerja ini layak digunakan sebagai bentuk penilaian.  

Selain itu metode pembelajaran yang sesuai dan selaras juga sangat 

penting dalam menentukan keberhasilan dalam proses dan hasil suatu 

pembelajaran. Hal ini diperkuat penelitian Tawachai Rattanatumma (2016) 
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yang mengungkapkan bahwa model pembelajaran kooperatif STAD berguna 

dalam meningkatkan perestasi belajar siswa dan kemampuan pemecahan 

masalah dan penelitian Vichian Puncreobutr ( 2016 ) menyatakan bahwa 

model STAD pembelajaran kooperatif berguna dalam meningkatkan siswa 

matematika prestasi dan kemampuan pemecahan masalah belajar. Menurut 

Dewi Purwaningrum dan Sumardi  (2016) Strategi pembelajaran STAD 

dimulai dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, mengkomunikasikan 

kompetensi dasar yang akan dicapai serta memotivasi tentang materi yang 

akan diajarkan siswa. Sehingga ada pengaruh kemampuan awal matematika 

terhadap hasil belajar matematika dan ada interaksi strategi pembelajaran 

dengan kemampuan awal matematika terhadap hasil belajar matematika. 

3.2 Pelaksanaan Penilaian Unjuk Kerja 

Menurut A. Muri Yusuf (2015 :143) assesmen unjuk kerja merupakan 

penilaian yang dilakukan pendidik dengan mengamati kegiatan peserta didik 

dalam melakukan suatu tugas. Tes unjuk kerja meminta siswa mewujudkan 

tugas sebenarnya yang mewakili keseluruhan kinerja yang akan dinilai, 

seperti mempersiapkan alat, menggunakan alat/merangkai alat, menuliskan 

data, menganalisis data, menyimpulkan, menyusun laporan dan sebagainya. 

Secara  khusus penilaian kinerja menjelaskan kemampuan-kemampuan siswa, 

pemahaman konseptual, kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan 

ketrampilan, kemampuan melaksanakan kinerja dan kemampuan melakukan 

suatu proses misalnya pre tes, lembar kegiatan kelompok, pos tes. Penelitian I 

Wayan Eka Mahendra (2016) hasil belajar siswa dengan penilaian unjuk 

kerja lebih tinggi dari pada penilaian konvensioanal sehingga meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan hasil belajar matematika  

Pelaksanaan penilaian unjuk kerja dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD menurut Doni Irawan Saragih dan Edy Surya (2017) 

pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kontekstual sangat 

efektif jika dilihat dari penguasaan belajar, kegiatan belajar siswa dan 

kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran dilaksanakan 

sebanyak 3 kali pertemuan yang disesuaikan dengan jadwal jam pelajaran di 
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SMP Muhammadiyah Al-Kautsar Program Khusus Kartasura kelas VIII 

ARF. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Selasa, 25 April 2017, 

pertemuan kedua pada hari Senin, 08 Mei 2017 dan pertemuan ketiga pada 

hari Selasa, 09 Mei 2017.   

Setiap pertemuan penilaian unjuk kerja dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dilakukan dengan tiga tahap yaitu tahap awal, tahap inti 

dan tahap penutup. Pada tahap awal siswa mengerjakan soal pre -tes yang 

bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa sebelum dimulainya 

pembelajaran. Pada tahap inti guru memberikan materi sesuai dengan standar 

kompetensi yang ditentukan kemudian dilanjutkan siswa untuk mengerjakan 

soal lembar kerja kelompok, disini siswa diberikan waktu untuk berdiskusi 

materi dan mengerjakan soal soal yang bertujuan untuk meningkatkan 

kerjasama disetiap anggota kelompok. Setelah siswa mengerjakan secara 

kelompok kemudian siswa mengerjakan soal pos tes untuk mengetahui 

tingkat pemahaman siswa secara perorangan. Pada tahap akhir guru menarik 

kesimpulan dalam pembelajaran pada hari ini dan memberikan sedikit 

gambaran materi untuk pertemuan berikutnya.  

Berikut adalah hasil lembar kerja kelompok siswa : 

1) Hasil pekerjaan kelompok  pada pertemuan pertama 

a) Kelompok A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hasil Penilaian Unjuk Kerja Kelompok A 

Berdasarkan gambar 1 jawaban soal, kelompok ini belum 
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sepenuhnya mampu menunjukan pemecahan masalah, ketepatan dalam 

penaksiran dan penjelasan prosedur, misalnya pada soal no 1 kelompok 

ini hanya mampu menggambar tanpa mendekatkan kedalam pemecahan 

masalah tetapi dalam penaksiran soal sangat bagus tetapi penjelasan 

prosedurnya kurang begitu jelas ini dapat dilihat dengan rubrik penilaian 

unjuk kerja, pendekatan masalah memperoleh skor 2, ketepatan 

penaksiran memperoleh skor 4, dan kejelasan penaksiran memperoleh 

skor 2. Seharusnya siswa mengerjakan dengan mendekatkan masalahnya 

terlebih dahulu misalnya perintah apa saja yang berada dalam soal di 

tulis agar lebih jelas dalam menaksirkan jawaban, selain itu dalam 

penjelasan prosedur siswa seharusnya menjelaskan jaring jaring apa dan 

berapa ukuran gambarnya.  Sedangkan nomor 2 kolompok ini mampu 

mendekatkan kedalam pemecahan masalah namun penaksiran dan 

penjelasan prosedur masih kurang, hal ini dikarenakan kurangnya rasa 

kerjasama dalam kelompok ini, pada soal no 2 ini  pendekatan masalah 

mendapat 4 skor, ketepatan penaksiran memperoleh 2 skor dan kejelasan 

penaksiran memperoleh 2 skor. Seharusnya dalam penaksiran dan 

penjelasan prosedur jawaban soal harus lebih teliti dalam ketepatan 

perhitungan jawabanl. Secara keseluruhan kelompok ini sudah lumayan 

bagus hal ini dapat dilihat pada saat presentasi, hasil diskusi kelompok 

ini dan hasil penilaian unjuk kerja mendapat nilai 67.  

b) Kelompok D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil Penilaian Unjuk Kerja Kelompok D 
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Pada gambar 2. Pertemuan pertama hasil jawaban soal diatas, 

kelompok ini mampu mendekatkan permasalahan, ketepatan penaksiran 

dan penjelasan prosedur misalnya nomor 1 kelompok ini belum mampu 

mendekatkan permasalahan soal dan penjelasan prosedur namun dapa 

menaksirkan jawaban soal, hal ini dapat dilihat dengan rubik penilaian 

unjuk kerja, pendekatan masalah memperoleh skor 2, ketepatan 

penaksiran memperoleh skor 4, dan kejelasan penaksiran memperoleh 

skor 2. Seharusnya kelompok ini sebelum menaksirkan jawaban harus 

mendekatkan permasalahan yang berada dalam soal agar lebih mudah dan 

lebih tepat dalam penaksiran dan lebih mudah dalam menjelaskan 

prosedur penaksiran. Sedangkan nomor 2 kelompok ini mampu 

mendekatkan permasalahan, sangat tepat dalam penaksiran dan sangat 

jelas dalam kejelasan prosedur penaksiran, hal ini dapat dilihat dari hasil 

rubik penilaian unjuk kerja, pendekatan masalah mendapat 4 skor, 

ketepatan penaksiran memperoleh 4 skor dan kejelasan penaksiran 

memperoleh 4 skor. Secara keseluruhan kelompok ini bagus hal ini dapat 

dilihat dari presentasi hasil diskusi kelompok tersebut sangat bagus dan  

hasil rubik penilaian unjuk kerja mendapat nilai 83. 

2) Hasil pekerjaan kelompok  pada pertemuan kedua 

a. Kelompok A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hasil Penilaian Unjuk Kerja Kelompok A 

Pada gambar 3. Pertemuan kedua hasil jawaban soal diatas, kelompok 
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ini  mengalami peningkatan dari yang sebelumnya belum sepenuhnya 

mampu menunjukan pemecahan masalah dan penjelasan prosedur pada 

perteuan kedua, kelompok ini sudah mampu mennjukan kemepua untuk 

mendekatkan permasalahan soal dan penjelasan prosedur penaksiran, 

misalnya nomor 1 kelompok ini sudah sediit mulai mendekatkan 

permasalahan yang ada dalam soal selain itu juga penaksiran jawaban 

sudah memuaskan namun hanya saja dalam penjelasan prosedur masih 

kurang peningkatannya, hal ni bisa kita lihat dengan rubrik penilaian 

unjuk kerja, pendekatan masalah memperoleh skor 3, ketepatan 

penaksiran memperoleh skor 4, dan kejelasan penaksiran memperoleh 

skor 2. Seharusnya kelompok ini harus menunjukan bagian bagian 

jawaban untuk memperjelas jawaban agar sesuai dengan masalah yang 

ada dalam soal.  Sedangkan nomor 2 kelompok ini sudah mamp 

menunukan peningkatan dalam mendekatakan masalah dan penjelasan 

prosedur hal ini bisa kita lihat dengan rubrik penilaian unjuk kerja, 

pendekatan masalah mendapat 3 skor, ketepatan penaksiran memperoleh 

4 skor dan kejelasan penaksiran memperoleh 3 skor. Seharusnya 

kelompok ini bisa untuk mendapatkan skor yang maksimal namun ada 

beberapa bagian pendekatan masalah yang kurang jelas dan ada beberapa 

penjelasan prosedur yang kurang. Secara keseluruhan kelompok ini sudah 

mampu menujukan peningkatan hal ini bisa dilihat ada saat presentasi 

hasil diskusi kelompok dan hasil penilaian unjuk kerja mendapat nilai 79. 
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b. Kelompok D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Hasil Penilaian Unjuk Kerja Kelompok D 

Pada gambar 4. Pertemuan kedua berdasarkan hasil jawaban soal  

diatas, kelompok ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, 

kelompok ini mampu mendekatkan permasalahan kemudian melakukan 

penaksiran yang sangat memuaskan dan penjelasan prosedur juga sangat 

memuaskan, misalnya nomor 1 kelompok ini mampu mendekatkan 

permasalahan dengan cermat, kemudian melakukan penaksiran yang 

sangat memuaskan dan dijelaskan penjelasan prosedur dengan sangat 

jelas, ha ini bisa lihat dengan rubrik penilaian unjuk kerja, pendekatan 

masalah mempeoleh skor 4, ketepatan penaksiran memperoleh skor 4, dan 

kejelasan penaksiran memperoleh skor 4. Begitu halnya dengan nomor 2 

kelompok ini juga melakuakan pendekatan masalah agar lebih mudah 

dalam penaksiran dan penjelasan prosedur, hal ini bisa kita kita lihat 

dengan rubrik penilaian unju kerja, pendekatan masalah mendapat 4 skor, 

ketepatan penaksiran memperoleh 4 skor dan kejelasan penaksiran 

memperoleh 4 skor. Secara keselurhan kelompok ini melakukan 

peningkan hal yang sangat signifikan hal ini bisa kita lihat disaat 

presentasi hasil diskusi kelompok, kelompok ini juga mengalami 

peningkatan yakni kejelasan dalam penyampaian sangat jelas dan mudah 

untuk dipahami oleh kelompok lainnya sehingga materi yang 

disampaikan dapat dengan mudah diterima oleh kelompok lainnya dan 
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mendapatkan hasil penilaianunjuk kerja yang sangat memuaskan dengan 

nilai 100. 

3) Hasil pekerjaan kelompok A pada pertemuan ketiga 

a. Kelompok A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Hasil Penilaian Unjuk Kerja Kelompok A 

Pada gambar 5. Pertemuan ketiga berdasarkan jawaban soal diatas 

kelompok ini memuaskan dalam melakukan pendekatan masalah, 

penaksiran serta penjelasan prosedur, misalnya nomor 1 kelompok ini 

sangat memuaskan dalam melakukan pendekatan masalah dan penjelasan 

prosedur tetapi hanya ada sedikit kekeliruan dalam penaksiran 

perhitungan,hal ini bisa kita lihat dengan rubrik penilaian unjuk kerja 

pendekatan masalah mempeoleh skor 4, ketepatan penaksiran 

memperoleh skor 3, dan kejelasan penaksiran memperoleh skor 4. 

Kelompok ini seharusnya bisa mendapatkan nilai yang sempurna hanya 

saja dalam penkasiran perhitungan ada kekeliruan sedikit. Sedangkan 

nomor 2 kelompok ini juga sama dengan nomor 1 yaitu kekurangan 

dalam enaksiran tetapi dalam pendekatanmasalah dan penjelasan prosedur 

sangat memuaskan, hal ini bisa kita lihat dengan rubrik penilaian unjuk 

kerja pendekatan masalah mendapat 4 skor, ketepatan penaksiran 

memperoleh 4 skor dan kejelasan penaksiran memperoleh 4 skor. Secara 

keseluruhan kelompok ini sangat memuaskan namun hanya saja dalam 
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perhitungan ada sedikit kesalahaan. Kerjasama pada kelompok ini pada 

pertemuan kedua tidak jauh berbeda dengan pertemuan pertama yakni 

memuaskan hal ini terlihat pada saat persentasi hasil diskusi kelompok ini 

mengalami peningkatan yakni kejelasan dalam penyampaian sangat bisa 

dipahami oleh kelompok lainnya dan hasil penilaian unjuk kerja 

mendapat nilai 92. 

b. Kelompok D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Hasil Penilaian Unjuk Kerja Kelompok D 

Pada gambar 6. Pertemuan ketiga berdasarkan hasil jawaban soal 

diatas kelompok ini tetap bertahan dalam kategori sangat memuaskan, 

kelompok ini mampu mendekatkan permasalahan kemudian melakukan 

penaksiran yang sangat memuaskan dan penjelasan prosedur juga sangat 

memuaskan, misalnya nomor 1 kelompok ini mampu mendekatkan 

permasalahan dengan cermat, kemudian melakukan penaksiran yang 

sangat memuaskan dan dijelaskan penjelasan prosedur dengan sangat 

jelas, ha ini bisa lihat dengan rubrik penilaian unjuk kerja, pendekatan 

masalah mempeoleh skor 4, ketepatan penaksiran memperoleh skor 4, 

dan kejelasan penaksiran memperoleh skor 4. Begitu halnya dengan 

nomor 2 kelompok ini juga melakuakan pendekatan masalah agar lebih 

mudah dalam penaksiran dan penjelasan prosedur, hal ini bisa kita kita 

lihat dengan rubrik penilaian unju kerja, pendekatan masalah mendapat 4 
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skor, ketepatan penaksiran memperoleh 4 skor dan kejelasan penaksiran 

memperoleh 4 skor. Secara keselurhan kelompok ini melakukan 

peningkan hal yang sangat signifikan hal ini bisa kita lihat disaat 

presentasi hasil diskusi kelompok, kelompok ini juga mengalami 

peningkatan yakni kejelasan dalam penyampaian sangat jelas dan mudah 

untuk dipahami oleh kelompok lainnya sehingga materi yang 

disampaikan dapat dengan mudah diterima oleh kelompok lainnya dan 

mendapatkan hasil penilaianunjuk kerja yang sangat memuaskan dengan 

nilai 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1. Hasil Penilaian Unjuk Kerja Kelompok A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grafik 2. Hasil Penilaian Unjuk Kerja Kelompok D 

Dalam grafik 1. dan grafik 2. dapat dilihat perkembangan siswa dalam 
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setiap pertemuanya, nilai nilai inilah yang nantinya di dokumentasikan di 

dalam penilaian unjuk kerja, nilai nilai dapat digunakan guru untuk melihat 

perkembangan siswa dari waktu ke waktu dan berkelanjutan, dari nilai nilai 

tersebut guru dapat melihat sejauh mana kompetensi yang diharapkan 

tercapai, jika perkembangan siswa kurang guru bisa memberikan tindak 

lanjut kepada siswa tersebut. 

3.3 Hambatan Penilaian Unjuk Kerja 

Hambatan dalam penilaian unjuk kerja antara lain : 

a. Guru kesulitan mengkondisikan siswa pada saat pembagian kelompok 

berdasarkan kemampuan siswa dan gender. 

b. Alokasi waktu penelitian dalam pembelajaran yakni dua jam pelajaran 

pada tiap pertemuan relatif kurang untuk mengimplementasikan penilaian 

unjuk kerja 

c. Dalam penilaian unjuk kerja guru dituntut kritis dan kreatif dalam 

menerapkan materi ke dalam penilaian unjuk kerja. Demikian juga 

dengan siswa perlu memiliki kemauan belajar yang tinggi, ulet, dan 

menjunjung tinggi kerja sama. 

4. PENUTUP 

Setelah dilakukan penelitian dengan mengimplementasikan penilaian 

unjuk kerja siswa kelas VIII Smp Muhammadiyah Al-Kautsar Program Khusus 

dengan metode pembelajaran berbasis STAD (Student Tams Achievement 

Division) dapat disimpulkan bahwa :  

1. Persiapan penilaianan unjuk kerja dalam penyusunan instrumen dan 

pembuatan rubrik penilaian harus disesuaiakan dengan materi. 

2. Implementasi penilaian post-test mengalami peningkatan nilai rata-rata dari 

beberapa pertemuan. Nilai rata-rata pada pertemuan pertama memperoleh 85, 

pada pertemuan kedua memperoleh 92 dan pertemuan ketiga memperoleh 93.  

3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksaan penelitian implemetasi penilaian 

unjuk kerja siswa kelas VIII Smp Muhammadiyah Al-Kautsar Program 

Khusus dengan metode pembelajaran berbasis STAD (Student Tams 
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Achievement Division) yakni dalam pembuatan lembar kerja siswa, rubrik 

penilaian, pembuatan skor penilaian dan alokasi waktu.  
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