
 

338 

3(1*(0%$1*$1�,167580(1�6(/)�$66(660(17�%(5%$6,6�:(%�

8178.�0(1,/$,�6,.$3�,/0,$+�3$'$�3(0%(/$-$5$1� 

),6,.$�',�60$ 

 
 

1)Reni Wahyuningsih, 2)Sri Wahyuni, 2)Albertus Djoko Lesmono 
1)Mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika 

2) Dosen Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jember 

Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jember 

E-mail: dereen.reni@gmail.com 

 

Abstract 

7KLV� UHVHDUFK� LV� GHYHORSPHQW� UHVHDUFK� IRFXVHG� RQ� WKH� VHOI� DVVHVVPHQW� � RI�

SK\VLFV� EDVHG� RQ� ZHE�� 7KH� REMHFWLYH� RI� WKH� UHVHDUFK� DUH� WR� SURGXFH� D� ZHE�EDVHG��

SK\VLFV� OHDUQLQJ� DVVHVVPHQW� DUH� YDOLG�� GHVFULELQJ� VWXGHQW¶VFLHQWLILF� DWWLWXGH�� DQG�

GHVFULELQJ� VWXGHQW¶V� UHVSRQVHE\� XVHG� VHOI� DVVHVVPHQW� EDVHG� RQ� ZHE�� 'HVLJQ� RI�

GHYHORSPHQW�UHVHDUFK�XVHV���'�PRGHO��7KH�SRSXODWLRQ�RI�WKH�UHVHDUFK�LV�WKH�VWXGHQW�

RI�FODVV�;�DW�60$�1HJHUL�$UMDVD�ZKLOH�WKH�VDPSOH�LV�FODVV�;�0DWKHPDWLF�6FLHQFH����

7KH�PHWKRG�RI�REWDLQLQJ�WKH�GDWD�XVHG�LV�ORJLFDO�YDOLGDWLRQ��VHOI�DVVHVVPHQW�VFLHQWLILF�

DWWLWXGH�� DQG� TXHVWLRQDLUH� UHVSRQVHV�� 7KH� GHVFULSWLYH� DQDO\VLV� RI� YDOLGDWLRQ� DQG�

VFLHQWLILF�DWWLWXGH�XVHG�SHUFHQWDJH�WDEOH�RI�YDOLGDWLRQ�ORJLF�DQG�FULWHULD�RI�DWXGHQW¶V�

OHDUQLQJ� VFLHQWLILF� DWWLWXGH��&RQFOXVLRQ�RI� WKLV� UHVHDUFK� VKRZHG�� WKH� YDOLGLW\�RI� WKH�

ZHE�EDVHG�VHOI�DVVHVVPHQW�LQVWUXPHQW�FDQ�EH�FDWHJRUL]H�YDOLG�ZLWK�ORJLFDO�YDOLGDWLRQ�

������VFLQWLILF�DWWLWXGH�VWXGHQWV�VKRZHG��������DUH�JRRG�DQG��������DUH�YHU\�JRRG��

DQG�VWXGHQWV�JLYHQ�SRVLWLI�UHVSRQVHV�WR�WKH�ZHE�EDVHG�VHOI�DVVHVVPHQW�LQVUXPHQW� 

 

 

.H\ZRUG�� 6HOI� DVVHVVPHQW� EDVHG� RQ� ZHE�� YDOLGLW\�� VFLHQWLILF� DWWLWXGH�� VWXGHQW¶V�

UHVSRQVHV 

 

 

3(1'$+8/8$1 
 

Fisika merupakan ilmu pengetahuan 

yang mempelajari gejala-gejala dan 

kejadian alam melalui serangkaian proses 

yang dikenal dengan proses ilmiah yang 

dibangun atas dasar sikap ilmiah dan 

hasilnya berwujud produk ilmiah berupa 

konsep, hukum, dan teori yang berlaku 

secara universal. Pembelajaran fisika pada 

hakekatnya terdiri atas tiga komponen yaitu 

komponen proses, komponen produk, dan 

komponen sikap. Fisika sebagai  sikap, 

diharapkan mampu mengembangkan 

karakter siswa. Dengan demikian, siswa 

tidak hanya ditekankan pada penguasaan 

konsep, tetapi juga pengembangan sikap 

ilmiah melalui pengalaman belajar. 

Salah satu kegiatan yang tidak dapat 

lepas dari kegiatan pembelajaran adalah 

penilaian. Penilaian harus mampu 

memberikan informasi menyeluruh yang 

membantu guru meningkatkan kemampuan 

mengajarnya dan membantu siswa 

mencapai perkembangan pendidikannya 

secara optimal.Selain penilaian pada 

pencapaian pengetahuan juga sangat 

penting untuk diperhatikan penilaian pada 

sikap. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan RI no.66tahun 2013 

tentang standar penilai pendidikan 

dijelaskan bahwa salah satu teknik 

penilaian kompetensi sikap adalah 

penilaian diri (self assessment). Self 

assessment sebagai salah satu teknik 

penilaian dapat berperan dalam membentuk 

karakter siswa (Asriningrum, 2013). 

Self assessment adalah suatu teknik 

penilaian dimana siswa diminta untuk 

menilai dirinya sendiri berkaitan dengan 
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status, proses dan tingkat pencapaian 

kompetensi yang dipelajarinya dalam mata 

pelajaran tertentu didasarkan atas kriteria 

atau acuan yang telah disiapkan (Astutik 

dan Maryani, 2007:34).Dengan self 

assessement siswa terlatih untuk memonitor 

dan mengevaluasi pikiran dan tindakan 

mereka sendiri dan mengidentifikasi 

kelemahan dan kekuatan dirinya untuk 

mencapai hasil belajar yang diinginkan. 

Tujuan utama dari penilaian diri adalah 

untuk mendukung atau memperbaiki proses 

dan hasil belajar, sehingga penilaian ini 

berfungsi sebagai penilaian yang 

mendukung penilaian yang biasa 

digunakan.  

Pelaksanaan self assessment dalam 

penilaian pembelajaran masih menjadi pro 

kontra di kalangan ahli dan pengajar. Masih 

banyak pengajar yang khawatir self 

assessement akan menghasilkan penilaian 

yang overestimate dan subyektif. Namun 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Wilujeng (2014) tentang self 

assessment sebagai metode evaluasi hasil 

belajar mahasiswa menunjukkan bahwa 

nilai mahasiswa yang tinggi pada self 

assessement juga mendapat nilai tinggi 

berdasarkan teacher assessment, hasil yang 

sama juga diperoleh oleh Suarta (2015) 

melalui penelitian pengembangan yang 

dilakukan hasil self assessment dapat 

dipercaya pada hasil kinerja mahasiswa 

vokasi, selain itu penelitian oleh Antoro 

(2009) mengenai pengembangan self 

assessment untuk memonitor kemajuan 

mahasiswa jarak jauh.  

Berdasarkan  penelitian Gumilar 

(2013)  terdapat  beberapa  kendala  dalam 

pelaksanaan self  assessment,  diantaranya  

masalah  waktu  dan  tingkat kejujuran  yang  

masih  kurang,  serta  siswa  merasa  kurang  

percaya  diri  untuk menilai hasil kerjanya  

sendiri. Oleh karena  itu diperlukan cara 

untuk melakukan penilaian  tanpa  

menghabiskan  jam  pelajaran  di  sekolah,  

tidak  menghambat materi-materi  yang  

belum  tersampaikan,  kendala  jumlah  

siswa  yang  banyak teratasi dan dapat 

meminimalisasi  tingkat ketidakjujuran  

siswa  serta  siswa  lebih terbuka  dalam  

menilai  hasil  kerjanya  sendiri.  

Hadirnya teknologi internet yang 

berupa web dengan berbagai macam 

teknologi pendukungnya, telah 

memungkinkan dilakukannya komunikasi 

dan layanan informasi secara mudah dan 

efisien (Turino, 2009) yang diharapkan 

dapat mengatasi permasalahan di atas. 

Pemanfaatan teknologi yakni 

memanfaatkan jejaring facebook dalam self 

assessment telah dilaksanakan oleh 

Mulyasih (2010), kendala yang dihadapi 

yaitu guru memerlukan banyak waktu untuk 

menganalisis hasil penilaian siswa satu per 

satu.  

%HUGDVDUNDQ� XUDLDQ� WHUVHEXW�� SHUOX�

GLODNXNDQ� SHQJHPEDQJDQ� SHUDQJNDW�

SHQLODLDQ� SURVHV� GDQ� KDVLO� EHODMDU� VLVZD��

VHKLQJJD� SHQHOLWL� PHQJDPELO� MXGXO�

´3HQJHPEDQJDQ�,QVWUXPHQ�6HOI�$VVHVVPHQW�

%HUEDVLV�:HE�XQWXN�0HQLODL� 6LNDS� ,OPLDK�

SDGD�3HPEHODMDUDQ�)LVLND�GL�60$´��7XMXDQ�

SHQHOLWLDQ� LQL� DGDODK� PHQJKDVLONDQ�

LQVWUXPHQ� VHOI� DVVHVVPHQW� EHUEDVLV� ZHE�

\DQJ� YDOLG� GDODP� SHPEHODMDUDQ� ILVLND� GL�

60$��PHQGHVNULSVLNDQ�VLNDS�LOPLDK�VLVZD�

VHODPD� PHQJJXQDNDQ� LQVWUXPHQ� VHOI�

DVVHVVPHQW� EHUEDVLV� ZHE� GDODP�

SHPEHODMDUDQ� ILVLND� GL� 60$�� GDQ�

PHQGHVNULSVLNDQ� UHVSRQ� VLVZD� VHWHODK�

PHQJJXQDNDQ� LQVWUXPHQ� VHOI� DVVHVVPHQW�

EHUEDVLV�ZHE�GDODP�SHPEHODMDUDQ�ILVLND�GL�

60$� 

 

0(72'( 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan. Pengembangan yang 

dilakukan adalah pembuatan self 

assessment berbasis web untuk menilai 

sikap ilmiah. Penentuan sampel penelitian 

dengan metode simple random sampling. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X 

SMA yang digunakan sebagai populasi, 

selanjutnya diambil satu kelas secara acak 

untuk subjek uji pengembangan.  

Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah validasi logic, lembar 

self assessment dan angket respon. Teknik 
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analisi data untuk validasi logic 

menggunakan hasil rata-rata total semua 

aspek validasi, sikap ilmiah siswa 

menggunakan presentase kriteria penilaian 

sikap,sedangkan respon siswa 

menggunakan  percentage of agreement. 

Model pengembangan yang digunakan 

adalah 4-D terdiri dari 4 tahap; tahap 

pendefinisian, perancangan, pengembang- 

an, dan penyebaran (Thiagarajan, 1974). 

Pada penelitian ini tahapan penyebaran 

tidak dilaksanakan. 

 

+$6,/�'$1�3(0%$+$6$1 

 
Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan produk akhir pengembangan 

penilaian pembelajaran fisika berupa web 

self assessment untuk menilai sikap ilmiah 

yang terdiri atas delapan aspek sikap ilmiah 

dengan lima indikator pernyataan sikap 

untuk setiap aspeknya. Self assessment bisa 

diakses melalui alamat websitesip-

fisika.esy.es/admin untuk guru dansip-

fisika.esy.es untuk siswa. Setiap pengguna 

web ini akan diberikan username dan 

password yang berbeda oleh admin. 

Halaman utama web berisi tentang 

pengertian dan tujuan self assessment. Pada 

halaman guru terdapat siswa (mengisi data 

siswa, menambah atau menghapus siswa 

yang ikut dalam self assessment), menu 

afektif (mengisi, menghapus, atau 

mengubah sikap dan indikatornya yang 

akan dinilai serta melihat hasil penilaian), 

menu pesan (sebagai media komunikasi dua 

arah antara guru dan tiap siswa).  

Tahap pengembangan perangkat 

pembelajaran fisika terdiri atas validasi ahli 

(logic) dan uji pengembangan.Data hasil 

validasi logic terhadap perangkat berupa 

data kuantitatif dan data kualitatif. Data 

kuantitatif berupa perhitungan validasi 

logic dan data kualitatif berupa saran dan 

kritik terhadap perangkat pembelajaran 

fisika dari validator. Data kuantitatif berupa 

validasi logic dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Validasi Logic 

 

Validasi 

Perangkat 

Validasi 

tiap 

Aspek 

Validasi 

Ahli 

Kate-

gori 

Format 4,17 

4,01 Valid 
Ilustrasi 4,11 

Bahasa 3,92 

Isi 3,92 

 

Dari Tabel 1, instrumen self assessment 

berbasis web untuk menilai sikap ilmiah 

pada pembelajaran fisika dapat 

dikategorikan valid, sehingga bisa 

digunakan untuk uji pengembangan. 

Selaian data kualitatif, terdapat data 

kualitatif berupa saran dan kritik dapat 

dilihat pada Tabel 2 di bawah ini. 

 

Tabel 2. Hasil revisi instrumen self 

assessment berbasis web 

Komponen yang 

Direvisi 
Hasil Revisi 

Isi  1) Isi beranda lebih 

padat  dan jelas 

tentang pengertian, 

tujuan, dan aturan 

penilaian diri 

2) Tambahkan 

indikator sikap 

menghayati agama 

yang dianut 

Bahasa 1) Bahasa lebih 

disederhanakan 

 

Berdasarkan Tabel 2, validator 

memberikan kritik dan saran berkenaan 

dengan isi dan bahasa instrumen, 

selanjutnya instrumen diperbaiki dan 

digunakan pada uji pengembangan. Pada 

pelaksanaannya, self assessment dilakukan 

pada setiap akhir pembelajaran fisika dan 

diberi batas waktu sampai pertemuan 

pembelajaranfisika selanjutnya.  

Pembiasaan melakukan self asssessment ini 

sangat penting dilakukan karena self 

assessement masih hal yang baru bagi siswa 

(Shofiyah, 2013). Untuk melihat tingkat 

kejujuran dalam mengisi lembar 

selfassessment dilakukan dengan 

mencocokkan hasil self assessment siswa 

dan hasil observer dengan membuat 

presentase kecocokan. Hasil tersebut 
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kemudian disampaikan dan dievaluasi pada 

pertemuan selanjutnya. Peran guru sangat 

penting dalam memotivasi siswa untuk 

menilai sesuai dengan keadaaannya supaya 

tujuan self assessment bisa tercapai 

(Siswaningsih, 2013). Siswa dijelaskan 

kembali pentingnya kejujuran dalam 

penilaian, tujuan self assessment dan 

manfaat yang akan didapat. Hal ini masih 

perlu dilakukan pada setiap pertemuan 

karena masih belum terbiasa dengan self 

assessment dengan harapan akan 

didapatkan kualitas penilaian yang benar-

benar sesuai dengan keadaan siswa tanpa 

rekayasa, rasa rendah diri, atau rasa takut.  

Data sikap ilmiah siswa diperoleh 

dari hasil penilaian yang dilakukan setelah 

proses latihan penilaian pada pembelajaran 

sebelumnya hingga didapatkan hasil akhir 

self assessmentseperti ditunjukkan pada 

Tabel 3.  

 

Tabel 3. Data rekapitulasi hasil penilaian sikap ilmiah 

 

No Sikap 
Sangat Baik 

(%)  
Baik (%) 

Cukup 

(%) 

1 Menghargai dan menghayati agama yang 

dianut 
61,90 38,10       0 

2 Jujur   2,38 52,38 45,24 

3 Disiplin 61,90 35,71   2,38 

4 Tanggung jawab 35,71 54,76   9,52 

5 Toleransi 92,86   7,14       0 

6 Gotong royong/ kerja sama 21,43 71,43   7,14 

7 Santun 76,19 21,43   2,38 

8 Percaya diri   7,14 52,38 40,48 

Keseluruhan 38,10 61,90       0 

 

Dari Tabel 3, hasil self assessment 

terhadap sikap ilmiah menunjukkan bahwa 

secara keseluruhan 38,10 % siswa memiliki 

sikap sangat baik dan 61,90% siswa 

memiliki sikap baik. Secara keseluruhan 

siswa merasa sudah sangat baik dalam 

bersikap toleransi, namun masih merasa 

kurang dalam bersikap jujur dan percaya 

diri. Berdasarkan hasil self assessment ini, 

guru bisa merencanakan langkah-langkah 

selanjutnya supaya bisa menanamkan sikap 

yang diharapkan dalam pembelajaran yang 

akhirnya bisa tertanam kuat dalam diri 

siswa untuk bekal masa depannya nanti, 

sehingga harapan dunia pendidikan dapat 

melahirkan generasi penerus bangsa yang 

cerdas dan berakhlak mulia dapat terwujud 

demi kemajuan bangsa.  

 

 

Hasil self asssessment akan dapat 

dirasakan jika dilaksanakan secara terus 

menerus, mungin pada awalnya siswa tidak 

jujur dalam memberikan penilaian namun 

jika self asssesment dilaksanakan terus 

menerus maka akan menjadi kebiasaan 

siswa untuk introspeksi diri dan secara tidak 

langsung akan mendorong siswa untuk 

memperbaiki diri. Yang harus diperhatikan 

dalam pelaksanaan ini adalah tidak 

memberikan hukuman untuk siswa yang 

nilainya rendah atau sebaliknya karena hal 

tersebut akan mempengaruhi siswa dalam 

menilai dirinya. Self assessment tidak 

tertutup dari jenis penilaian lain, melainkan 

bisa dikolaborasikan dengan jenis penilaian 

lain, sehingga bisa selalu digunakan untuk 

melengkapi penilaian yang lain. 

Data respon siswa terhadap 

instrumen self assessment berbasis web 

diperoleh dengan memberikan angket 

respon kepada siswa setelah menyelesaikan 

seluruh kegiatan pembelajaran. Data respon 

siswa kelas X MS 1 SMA Negeri Arjasa 

terhadap terhadap instrumen self 
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assessment berbasis web pada 

pembelajaran fisika dapat dilihat pada 

gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Grafik respon siswa 

Berdasarkan Gambar 1, respon 

siswa terhadap instrumen self assessment 

berbasis web secara umum adalah positif. 

Siswa merasa senang karena selain 

penilaian ini masih baru bagi siswa, siswa 

juga merasa senang karena penilaiannya 

melalui web sehingga siswa merasa lebih 

nyaman dalam menilai tanpa takut 

diketahui siswa lain. Respon paling rendah 

terdapat pada aspek tampilan instrumen 

yang kurang menarik, hal ini dikarenakan 

tidak banyak gambar atau animasi di dalam 

web dengan tujuan siswa lebih terfokus 

pada penilaian. Respon siswa paling tinggi 

terdapat pada aspek keterbaruan. Siswa 

merasa senang melakukan self assessment 

berbasis web karena penilaian ini adalah 

sesuatu yang baru bagi siswa.  

Peneliti juga menanyakan respon 

guru dan mendapatkan hasil berupa respon 

positif juga terhadap instrumen self 

assessment berbasis web. Guru merasa 

memperoleh banyak informasi yang belum 

diketahui sebelumnya, guru menyadari 

adanya kesulitan dalam mengamati tingkah 

laku setiap siswanya, karena banyaknya 

siswa yang harus diamati. Hal ini sesuai 

dengan Race (dalam Mulyasih, 2010) 

mengemukakan bahwa secara alami siswa 

siap untuk melaksanakan self assessment 

dan guru memiliki keterbatasan dalam 

mengobservasi. Untuk itu guru mendukung 

adanya penelitian pengembangan mengenai 

model penilaian yang dilakukan oleh 

peneliti dan tertarik untuk menggunakan 

model self assessment berbasis web.  

 

6,038/$1�'$1�6$5$1 

 
%HUGDVDUNDQ�KDVLO�DQDOLVLV�GDWD�\DQJ�

GLSHUROHK�PDND�GDSDW�GLVLPSXONDQ�EDKZD��

��� ,QVWUXPHQ� VHOI� DVVHVVPHQW� EHUEDVLV� ZHE�
XQWXN�PHQLODL� VLNDS� LOPLDK� SDGD� SHPEHODMDUDQ�

ILVLND�GL�60$��WHODK�PHODOXL�WDKDS�YDOLGDVL�DKOL�

GHQJDQ� NDWHJRUL� YDOLG�� ��� EHUGDVDUNDQ� KDVLO�

VHOI� DVVHVVPHQW�� ������� VLVZD� PHPLOLNL�

VLNDS� LOPLDK� GHQJDQ� NDWHJRUL� EDLN� GDQ�

������� VLVZD� EHUNDWHJRUL� VDQJDW� EDLN��

6HEDJLDQ� EHVDU� VLVZD� PHUDVD� EDLN� GDODP�

EHUVLNDS� WROHUDQVL� GDQ� NXUDQJ� GDODP�

EHUVLNDS� MXMXU� GDQ� SHUFD\D� GLUL�� ��� UHVSRQ�

VLVZD� GDQ� JXUX� WHUKDGDS� LQVWUXPHQ� VHOI�

DVVHVVPHQW� EHUEDVLV� ZHE� XQWXN� PHQLODL�

VLNDS� LOPLDK� SDGD� SHPEHODMDUDQ� ILVLND� GL�

60$�DGDODK�SRVLWLI� 

%HUGDVDUNDQ� KDVLO� SHQHOLWLDQ� GDQ�

HPEDKDVDQ�� PDND� VDUDQ� \DQJ� GLEHULNDQ�

DGDODK� EDJL� SHQHOLWL� ODLQ� \DQJ� DNDQ�

PHQJHPEDQJNDQ� VHOI� DVHVVPHQW� EHUEDVLV�

ZHE�VHEDLNQ\D�PHPEHULNDQ�IRUPDW�KLVWRU\�

\DQJ�PHPXQJNLQNDQ�XQWX�PHUHNDP�VHPXD�

KDVLO� SHQLODLDQ� GDUL� DZDO� KLQJJD� DNKLU��

VHKLQJJD� WLGDN� SHUOX� PHQFDWDW� VHWLDS�

SHQLODLDQ�� LQVWUXPHQ� VHOI� DVVVHVVPQHW�

EHUEDVLV�ZHE�SHUOX� OHELK�EDQ\DN� ODJL�GLXML�

FREDNDQ�GL�EHEHUDSD�VHNRODK�\DQJ�EHUEHGD��

GDQ� VHEDLNQ\D� VHOI� DVVHVVPHQW� GLODNXNDQ�

VHFDUD�EHUNHODQMXWDQ��VHKLQJJD�NHPDPSXDQ�

VLVZD� XQWXN� PHQLODL� GLULQ\D� VHQGLUL� OHELK�

EDLN� ODJL�� 6HODLQ� LWX�� NHELDVDDQ� XQWXN�

PHQLODL� GLUL� VHQGLUL� DNDQ�PHPEDQWX� VLVZD�

GDODP�PHQFDSDL� WXMXDQ� SHPEHODMDUDQ�� GDQ�

PHPEDQWX� JXUX� XQWXN� PHQJHWDKXL� OHELK�

GDODP� WHQWDQJ� GLUL� VLVZD� GDQ� PHPEDQWX�

PHUHQFDQDNDQ� PHWRGH� SHPEHODMDUDQ� \DQJ�

WHSDW�XQWXN�PHQFDSDL�WXMXDQ�SHPEHODMDUDQ� 
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