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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Evaluasi pembelajaran 

a. Pengertian Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran adalah proses menentukan hasil 

pembelajaran dalam bentuk nilai dengan kegiatan penilaian dan 

pengukuran dalam suatu pembelajaran (Wulan & Rusdiana, 2015: 30). 

Wulan & Rusdiana (2015: 30) juga berpendapat bahwa evaluasi dalam 

pembelajaran yaitu kegiatan atau proses untuk memperoleh keputusan 

mengenai status kemampuan mahasiswa diukur dan dinilai dari 

kemampuan mahasiswa terhadap pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

Evaluasi menurut Arifin (2012: 8) yaitu proses untuk menentukan kualitas 

pembelajaran secara sistematis dan berkelanjutan. Hasil dari evaluasi dapat 

digunakan sebagai bahan refleksi untuk mengetahui keefektifan, 

memperbaiki, dan menyempurnakan proses pembelajaran (Arifin, 2012: 

22). 

Pembelajaran berasal dari kata dasar belajar yang artinya suatu 

perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi dengan individu dan 

pengalaman, sedangkan pembelajaran adalah proses kegiatan seseorang 

untuk melakukan kegiatan belajar baik antara dosen dan mahasiswa 

maupun kegiatan belajar diluar kelas yang tidak dihadiri dosen secara 

langsung (Widiyanto, 2018: 1). Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa evaluasi dalam pembelajaran adalah proses atau kegiatan sistematis 

guna menentukan ketercapaian pembelajaran.  

Pelaksanaan evaluasi pembelajaran dalam penelitian dan 

pengembangan ini adalah sebagai umpan balik dan membantu mahasiswa 

untuk meningkatkan  pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan mampu 

menganalisa kasus sesuai materi untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuannya. Evaluasi erat kaitannya dengan terwujudnya tujuan 
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pembelajaran, untuk itu hasil dari evaluasi dapat digunakan untuk 

mengetahui keefektifan dan sebagai bahan perbaikan proses pembelajaran 

untuk memfasilitasi terwujudnya tujuan pembelajaran. 

b. Tujuan Evaluasi Pembelajaran 

Menurut Wulan & Rusdiana (2015: 34), evaluasi pembelajaran 

mempunyai tujuan untuk mengetahui efisiensi dari tujuan, materi, media, 

dan sistem penilaian yang digunakan dalam pembelajaran. Evaluasi 

pembelajaran juga bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan 

mahasiswa terhadap materi yang dipelajari, sehingga dosen dapat 

memberikan solusi kepada mahasiswa yang mempunyai kekurangan dan 

kelemahan terhadap pemahaman materi. Ketercapaian indikator dalam 

pembelajaran juga dapat dilihat melalui tahap evaluasi. Sejalan dengan itu, 

Qodir (2010: 7-8) mengungkapkan bahwa tujuan dari evaluasi yaitu 

sebagai berikut:  

1) Mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, tingkat penguasaan 

mahasiswa terhadap materi, dan mengetahui hasil dari proses 

mahasiswa dalam belajar. 

2) Mengetahui keefektifan metode yang digunakan dosen dalam proses 

pembelajaran, sehingga dosen dapat mengukur berhasil atau tidaknya 

ia dalam mengajar. Melalui penilaian, dosen dapat melakukan refleksi, 

baik dalam pemilihan metode pembelajaran yang sesuai atau dalam 

memperbaiki kemampuannya ketika proses belajar mengajar. 

3) Memotivasi belajar mahasiswa untuk menambah atau 

mempertahankan keaktifan belajarnya.  

4) Perbaikan dan pengembangan salah satu maupun keseluruhan 

komponen pembelajaran. 

Tujuan evaluasi pembelajaran dalam penelitian dan pengembangan 

ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa selama 

proses pembelajaran berlangsung, mengetahui tingkat keberhasilan dan 

kelemahan suatu proses pembelajaran dalam mewujudkan ketercapaian 

pembelajaran. Evaluasi juga dilakukan untuk menambah atau 
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mempertahankan kemampuan menganalisa kasus, aktif, dan kerjasama 

mahasiswa baik secara kelompok maupun individu. 

c. Penilaian 

Penilaian adalah salah satu komponen dalam sistem pendidikan 

yang terkait dan tidak dapat dipisahkan (Widiyanto, 2018: 7). Penilaian 

disusun untuk melakukan pengukuran terhadap hasil belajar mahasiswa 

dan digunakan sebagai penilaian sistem pembelajaran itu sendiri (Nuryadi 

& Khuzaini, 2016: 2). Dengan demikian keberhasilan sistem daan strategi 

pembelajaran dapat dilihat dari perolehan hasil belajar mahasiswa. Hal ini 

dapat dibuktikan dari pernyataan Boud, dkk. (1999: 418) yang 

menjelaskan bahwa penilaian adalah proses yang mempunyai pengaruh 

kuat terhadap pembelajaran, sehingga perlu dirancang dengan baik agar 

tidak merusak strategi pembelajaran.  

Penilaian menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 66 Tahun 2013 mengenai Standar Penilaian Pendidikan adalah 

suatu proses untuk mengumpulkan dan mengolah informasi yang 

digunakan untuk mengukur hasil belajar dari peserta didik. Penilaian dapat 

mencakup tes dan metode-metode lain seperti wawancara, observasi, dan 

pengamatan sikap peserta didik (Haryanto, 2020: 12). 

Fungsi penilaian hasil belajar menurut Arifin (2012: 28) antara lain: 

1) Fungsi formatif, adalah sebagai umpan balik kepada dosen untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan proses pembelajaran dengan 

melakukan perbaikan hasil belajar mahasiswa. 

2) Fungsi sumatif, adalah untuk memberikan laporan dan penentuan 

kenaikan kelas melalui hasil belajar. 

3) Fungsi diagnostik, adalah untuk memecahkan kesulitan belajar 

mahasiswa dengan mengetahui latar belakang mahasiswa. 

4) Fungsi penempatan, adalah untuk penempatan sesuai tingkat 

kemampuan mahasiswa (misalnya penentuan program spesialisasi). 

Fungsi penilaian dalam penelitian dan penngembangan ini adalah 

sebagai fungsi formatif, yakni untuk memberikan umpan balik sebagai 
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bahan perbaikan dalam proses evaluasi. Fungsi yang kedua yakni fungsi 

sumatif yang digunakan sebagai laporan dan penentuan kelulusan mata 

kuliah. 

d. Pengukuran 

Kegiatan untuk mengukur suatu objek disebut dengan pengukuran 

atau dalam bahasa inggris disebut measurement (Qodir, 2010: 4). Pada 

dunia pendidikan, pengukuran dilakukan untuk mengumpulkan dan 

membandingkan data melalui kegiatan tes untuk mengetahui karakteristik 

kognitif dan psikomotor, kemudian melalui non-tes untuk mengetahui 

karakteristik afektif (Widiyanto, 2018: 4). Dengan demikian pengukuran 

pembelajaran merupakan kegiatan dalam proses pembelajaran yang 

digunakan untuk menyesuaikan objek yang diukur dengan kriteria tertentu 

secara kuantitatif. 

e. Hubungan Antara Pengukuran. Penilaian, dan Evaluasi 

Pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran memiliki 

hubungan yang erat dalam dunia pendidikan. Wulan & Rusdiana (2015: 

14) mengungkapkan bahwa hubungan dan keterkaitan antara pengukuran, 

penilaian, dan evaluasi antara lain: 

1) Pelaksanaan pengukuran dilakukan sebelum proses penilaian dan 

evaluasi untuk menentukan skor dan hasil dari pengukuran dapat 

digunakan untuk melaksanakan proses penilaian. 

2) Penilaian dan evaluasi adalah proses untuk pemberian keputusan 

mengenai nilai dari suatu objek secara kualitatif. 

3) Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh pihak internal yaitu mahaiswa 

dan dosen. Ruang lingkup penilaian terbatas pada salah satu 

komponen saja, seperti prestasi belajar. 

4) Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh pihak eksternal untuk 

mengevaluasi suatu program. Ruang lingkup evaluasi lebih luas 

dibandingkan penilaian, dimana evaluasi memuat semua komponen 

seperti sistem pendidikan, kurikulum, dan sistem pembelajaran. 
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2. Instrumen Evaluasi Pembelajaran 

a. Pengertian Instrumen Evaluasi Pembelajaran 

Pelaksanaan evaluasi pembelajaran membutuhkan suatu alat bantu 

atau disebut dengan instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi dalam 

penelitian ini digunakan untuk mempermudah proses evaluasi 

pembelajaran, yakni untuk melalukan penilaian dan pengukuran terhadap 

aspek kognitif, psikomotorik, dan sikap mahasiswa dalam proses 

pembelajaran. 

Instrumen evaluasi atau dapat juga disebut alat evaluasi menurut 

Lantz & Friedrich (2003: 185) adalah alat untuk membuat penilaian yang 

sistematis dari apa yang dipelajari oleh peserta didik. Selain itu, Nuryadi 

& Khuzaini (2016: 16) juga mengungkapkan bahwa instrumen penilaian 

digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap peserta didik setelah 

mengikuti proses pembelajaran.  

b. Teknik dan Instrumen Penilaian 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 

Tahun 2013 mengenai Standar Penilaian Pendidikan, teknik dan instrumen 

untuk melakukan penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik adalah 

sebagai berikut: 

1) Penilaian sikap (Afektif) 

Instrumen yang digunakan dalam penilaian sikap melalui 

observasi, penilaian diri, dan penilaian teman sejawat adalah skala 

penilaian (rating scale) dan disertai rubrik. Sedangkan catatan 

pendidik digunakan sebagai instrumen dari penilaian sikap melalui 

jurnal.  

a) Observasi adalah kecenderungan seseorang yang menunjukkan 

suatu perilaku tertentu (Asrul, Ananda, & Rosnita 2014: 59).  

Kegiatan observasi dapat diartikan sebagai pengamatan terhadap 

suatu obyek dengan menggunakan pedoman observasi. 

b) Penilaian diri digunakan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian 
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kompetensi oleh peserta didik dengan menggunakan lembar 

penilaian diri sebagai instrumennya. 

c) Penilaian teman sejawat merupakan penilaian dengan saling 

menilai sesama teman dalam proses pembelajaran menggunakan 

lembar penilaian teman sejawat sebagai instrumennya. 

d) Jurnal adalah hasil pengamatan dari pendidik mengenai data dan 

informasi sikap peserta didik selama pembelajaran. 

Instrumen penilaian sikap yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan penilaian sejawat, karena dapat saling menilai kinerja 

teman dalam satu kelompok. 

2) Penilaian Kompetensi Pengetahuan (Kognitif) 

Instrumen yang digunakan dalam penilaian kognitif yaitu tes 

tertulis berupa uraian, pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan, dan 

melengkapi (Qodir, 2010: 62). Penilaian kognitif lainnya yaitu 

instrumen tes lisan yang terdiri dari daftar pertanyaan, dan instrumen 

penugasan berupa tugas-tugas individu maupun kelompok 

(Permendikbud, 2013). Instrumen penilaian kognitif dalam penelitian 

ini menggunakan tes tertulis berupa kuis dalam bentuk uraian dan 

pilihan ganda. Instrumen penilaian kognitif lainnya adalah penilaian 

berupa penugasan dalam bentuk LKPD dan posttest yang juga berupa 

tes tertulis berbentuk uraian. 

3) Penilaian Kompetensi Ketrampilan (Psikomotorik) 

Penilaian kompetensi keterampilan menurut Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 mengenai Standar 

Penilaian Pendidikan adalah penilaian yang digunakan untuk peserta 

didik dalam melakukan suatu kompetensi tertentu berupa tes praktik, 

projek tugas, dan penilaian portofolio. Penilaian psikomotorik yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa penugasan perhitungan secara 

berkelompok. 
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3. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Pengujian validitas dan reliabilitas adalah sebagai berikut: 

1) Pengujian Validitas Instrumen 

Pengujian validitas instrumen penilaian menggunakan tiga macam 

pengujian yakni: 

a) Pengujian Validitas Konstruk (Construct Validity) 

Menurut Siyoto & Sodik (2015: 71), secara etimologis, kata 

“konstruksi” mempunyai arti rekaan, kerangka, atau susunan yang 

berarti kejituan suatu tes ditinjau dari susunan tes tersebut. Validitas 

konstruk dapat diuji menggunakan pendapat ahli (judgment expert) 

dengan cara memberikan penilaian dan masukan sebagai bahan 

perbaikan (Sugiyono, 2015: 125). Analisis konstruk yang dilakukan 

pengujian oleh ahli biasanya berkaitan dengan teknik penulisan soal-

soal yang dikembangkan (Asrul, dkk., 2014: 118). 

b) Pengujian Validitas Isi (Content Validity) 

Validitas isi adalah kejituan suatu tes yang ditinjau dari isi tes 

tersebut (Siyoto & Sodik, 2015: 71). Pengujian validitas isi dilakukan 

dengan membandingkan antara materi yang dipelajari dengan isi 

instrumen penilaian (Sugiyono, 2015: 129). Pengujian validitas isi 

diuji menggunakan pendapat ahli (judgment expert) untuk mengetahui 

tingkat kevalidan instrumen penilaian dan sebagai bahan masukan 

untuk perbaikan instrumen penilaian. 

c) Pengujian Validitas Eksternal 

Menururt Asrul, dkk. (2014: 122) validitas ini berkaitan dengan 

kesesuaian antara alat ukur dan objek yang diukur dengan 

membandingkan instrumen penilaian dengan skor hasil uji coba. 

Validitas eksternal dapat memperoleh hasil yang tinggi apabila 

meningkatkan validitas eksternal instrumen dan memperbesar jumlah 

sampel (Sugiyono, 2015: 130). Hasil validitas eksternal didapatkan 

dari hasil skor nilai mahasiswa ketika uji coba yang dihitung 

menggunakan SPSS dengan nilai r tabel. 
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2) Pengujian Reliabilitas Instrumen 

Tipe dan perbedaan reliabilitas instrumen penilaian menurut Koo 

& Li (2016: 156) adalah sebagai sebagai berikut: 

a. Interrater Reliability 

Pengujian ini dilakukan antara dua atau lebih penilai dengan 

mengukur objek yang sama. Rumus untuk mencari reliabilitas ini 

menggunakan KR 21 dan Alpha. Menurut Asrul, dkk. (2014: 144) KR 

21 digunakan apabila instrumen bersifat dikotomi atau jika jawaban 

bersifat salah memperoleh skor = 0 dan jika jawaban benar 

memperoleh skor = 1. Penggunaan rumus Alpha apabila instrumen 

mempunyai rentangan skor 0–10, 0–100 atau dalam bentuk skala 1–3, 

1–5 dan seterusnya.  

b. Test-retest 

Pengujian ini dilakukan secara beberapa kali kemudian 

dilakukan pengukuran antara percobaan pertama dengan pengujian 

berikutnya (Sugiyono, 2015: 130). 

c. Intrareter Reliability 

Pengujian ini dilakukan apabila diukur dengan satu penilai 

pada dua atau lebih uji coba.  

Dari ketiga tipe reliabilitas, pengujian reliabilitas dalam penelitian 

ini menggunakan interrater reliability dengan melibatkan dua penilai 

untuk reliabilitas aspek kognitif dan psikomoyorik, dan 4 penilai pada 

aspek sikap. Pemilihan tipe ini karena sesuai dengan bentuk-bentuk 

instrumen penilaian yang disusun berbentuk uraian dan pilihan ganda. 

Pemilihan tipe reliabilitas ini juga efisien karena hanya dilakukan untuk 

satu kali uji coba. 

4. Kepraktisan Instrumen Penilaian 

Van den Akker (1999: 10) mengartikan bahwa kepraktisan mengacu 

pada sejauh mana pengguna (atau pakar-pakar lain) dapat menggunakan dalam 

kondisi normal. Untuk mengukur tingkat kepraktisan instrumen, Nieveen 
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(1999: 127) mengungkapkan bahwa kepraktisan dilihat dari kemudahan 

penggunaan instrumen oleh dosen dan mahasiswa.  

Instrumen dikatakan tidak praktis apabila sukar untuk digunakan. 

Maka alat ukur pembelajaran haruslah mudah untuk digunakan baik oleh 

dosen maupun orang lain yang akan menggunakan instrumen tersebut. Sejalan 

dengan pernyataan Arifin (2012: 29), Wulan & Rusdiana (2015: 45) 

mengungkapkan bahwa arti dari praktis adalah mudah digunakan baik bagi 

penyusun maupun pengguna instrumen penilaian. Praktis dalam hal ini juga 

mempunyai arti untuk memperhatikan penyusunan bahasa maupun kalimat 

dalam petunjuk pengerjaan soal-soal. 

5. Metode Pembelajaran CBL (Case-Based Learning) 

a. Pengertian CBL 

CBL adalah metode pembelajaran yang merangsang dan 

mendukung pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan sebuah kasus 

atau masalah (Williams, 2004: 3). CBL menekankan pelaksanaan 

pembelajaran dengan memunculkan keterkaitan antara kasus nyata dan 

materi yang dipelajari dengan mempersyaratkan mahasiswa untuk 

mempunyai pengetahuan mengenai materi sebelumnya yang digunakan 

untuk membahas kasus tersebut (Azzahra, 2017: 16). CBL menekankan 

agar mahasiswa memahami materi yang disampaikan, kemudian 

mengamati dan menganalisis permasalahan serta pemecahan kasus yang 

berhubungan dengan materi yang dipelajari secara kolaboratif melalui 

diskusi kelas maupun diskusi dengan kelompok kecil. 

b. Langkah Pembelajaran CBL 

Langkah-langkah pembelajaran dengan metode CBL yang 

dikembangkan dari Williams (2004: 4) yaitu: 

1) Penyajian kasus 

Penyajian kasus adalah langkah pertama dalam pembelajaran CBL. 

Penyajian kasus ini untuk memunculkan masalah yang akan dianalisis 

dan dibahas oleh mahasiswa secara berkelompok.  

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



15 
 

 

2) Analisis kasus 

Analisis kasus bertujuan untuk mencari informasi atau menganalisa 

kasus yang disajikan untuk mendapatkan solusi maupun jawaban dari 

penyelesaian kasus. 

3) Pembahasan kasus 

Pembahasan kasus dilakukan secara diskusi kelompok untuk 

membahas hasil analisa dari kasus yang telah disajikan. Dalam langkah 

ini, mahasiswa dituntut untuk aktif berkomunikasi dengan kelompok 

dalam melakukan pembahasan. 

4) Penulisan hasil diskusi 

Penulisan hasil diskusi diperlukan untuk merekap hasil dari 

pembahasan yang telah dilakukan secara berkelompok.  

5) Penyampaian hasil diskusi 

Hasil dari diskusi pemecahan kasus kemudian disampaikan kepada 

dosen dan kelompok lain untuk dilakukan pembahasan bersama. 

6) Diskusi kelas 

Hasil diskusi yang telah disampaikan tentunya terdapat beberapa 

perbedaan dalam penyelesainnya, maka dari itu diperlukan diskusi 

untuk meluruskan perbedaan hasil jawaban. 

7) Pengambilan kesimpulan 

Dosen dan mahasiswa melakukan pengambilan kesimpulan bersama 

terhadap penyelesaian kasus yang berhubungan dengan materi yang 

sedang dipelajari. 

Penerapan CBL sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran CBL 

dari Williams (2004: 4), yang diawali dengan panyajian kasus, analisa dan 

pembahasan kasus dengan kelompok kecil, penulisan hasil diskusi, 

penyampaian hasil diskusi, diskusi kelas, dan ditutup dengan pengambilan 

kesimpulan bersama oleh mahasiswa dan dosen. 

c. Kelebihan Pembelajaran CBL 

Menurut Dewi & Hamid (2015: 295), kelebihan dari metode 

pembelajaran CBL ini adalah; (1) Mahasiswa mampu menghubungkan 
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kasus atau isu dengan materi pembelajaran. (2) Mampu meningkatkan 

keterampilan dalam berfikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. (3) Lebih 

melibatkan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Kelebihan CBL inilah 

yang menjadi alasan peneliti mengenai evaluasi pembelajaran 

menggunakan CBL yang dirasa mampu mengevaluasi sejauh mana 

pemahaman dan kemampuan menganalisis kasus oleh mahasiswa secara 

kolaboratif. 

d. Kekurangan Pembelajaran CBL 

Beberapa kekurangan metode pembelajaran CBL menurut Azzahra 

(2017: 23-24) yakni, CBL tidak efektif diterapkan dalam materi yang 

berjumlah banyak, materi yang diberikan lebih sedikit apabila 

dibandingkan dengan metode ceramah (satu arah), tidak semua hal dapat 

dipecahkan dengan CBL. Dari beberapa kekurangan CBL, maka pada 

penelitian ini hanya menerapkan CBL untuk tiga sub materi sambungan 

baja. 

6. Evaluasi Pembelajaran CBL 

Evaluasi dalam pembelajaran dilakukan dengan pemberian latihan-

latihan soal ataupun evaluasi resmi (ujian) sebagai upaya untuk mendapatkan 

sejumlah informasi mengenai perkembangan mahasiswa selama kegiatan 

pembelajaran (Imania & Bariah, 2019: 32). CBL pada umumnya berkaitan 

dengan penggunaan kasus mengenai permasalahan yang sebenarnya terjadi 

untuk diajarkan kepada mahasiswa (Dong, dkk., 2022: 1). Kegiatan evaluasi 

dengan CBL dilakukan dengan pemberian soal-soal latihan berkaitan dengan 

kasus atau permasalahan yang terjadi untuk mengetahui sejauh mana 

pemahaman terhadap materi baik secara individu maupun kelompok. 

Survei yang dilakukan oleh Muthukrishnan, dkk. (2019: 507) terhadap 

mahasiswa dan pengajar, mengungkapkan jika sebagian besar mahasiswa 

setuju bahwa CBL mampu meningkatkan efisiensi belajar dan membantu 

dalam menerapkan pengetahuan. Hasil survei dari pengajar sebagai bentuk 

evaluasi dari pengalaman dalam mempersiapkan CBL yakni, mereka merasa 

tertantang karena banyaknya persiapan seperti menyiapkan skenario kasus, 
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menyiapkan soal-soal sesuai kasus, menyiapkan bentuk-bentuk penilaian, dan 

sebagainya (Muthukrishnan, dkk., 2019: 508).  

7. Struktur Baja 

a. Deskripsi Mata Kuliah Struktur Baja 

Mata kuliah Struktur Baja adalah mata kuliah yang memberikan 

pengajaran mengenai perencanaan elemen-elemen konstruksi struktur baja 

menurut SNI 1729:2020 (PTB, 2021: 2). 

b. CPMK Struktur Baja 

Terdapat tiga CPMK Struktur Baja di PTB (2021: 1), diantaranya: 

1) Mampu merencanakan elemen-elemen konstruksi struktur baja dalam 

penerapan ilmu teknik bangunan sesuai SNI 1729:2020. 

2) Mampu merencanakan dan memodifikasi gambar elemen struktur dan 

detail sambungan konstruksi baja menggunakan AutoCad untuk 

memenuhi standar gambar pelaksanaan pekerjaan konstruksi. 

3) Mampu bekerjasama dalam pengerjaan dan penyusunan tugas 

perencanaan elemen struktur baja dengan teknologi informasi, dan 

komunikasi yang sesuai. 

c. Sambungan Baja 

Konstruksi baja adalah suatu konstruksi yang terdiri dari 

komponen-komponen kecil yang disusun menjadi satu kesatuan 

menggunakan sambungan baja (Nursamsi, 2016: 6). Penyambungan pada 

sambungan baja membutuhkan suatu alat atau teknik tertentu. Kegagalan 

pada pemasangan sambungan dapat mengakibatkan kegagalan konstruksi 

baja secara menyeluruh (Pradana, Elvira, & Aryanto, 2015: 3), untuk itu 

sambungan bisa dikatakan bagian yang penting dalam konstruksi baja. 

Secara garis besar, materi sambungan baja membahas tentang 

jenis-jenis sambungan yang digunakan pada konstruksi baja. Jenis 

sambungan tersebut meliputi sambungan paku keling, baut, dan las 

(Nursamsi, 2016: 7). Tidak hanya belajar tentang jenis sambungannya 

saja, materi ini juga membahas kelebihan dan kekurangan, jenis, metode, 

dan proses pelaksanaan pada masing-masing jenis sambungan. Selain itu, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



18 
 

 

mahasiswa juga harus mampu menghitung kekuatan dan menganalisis 

keamanan sambungan baja. 

d. Indikator 

Pembelajaran sambungan baja dilaksanakan dalam 4 kali 

pertemuan dengan pembagian indikator pada masing-masing pertemuan 

yang disebutkan dalam tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Pembagian Indikator Tiap Pertemuan Pembelajaran 

Pertemuan Indikator 

Pertemuan 1 - Mengetahui tujuan dan syarat sambungan baja 

- Mengetahui pengertian sambungan paku keling 

- Menguraikan bagian-bagian paku keling 

- Menguraikan jenis-jenis paku keling 

- Menguraikan proses pemasangan paku keeling 

Pertemuan 2 - Memahami keuntungan dan kerugian sambungan baut  

- Menguraikan mutu baut 

- Menghitung kuat geser baut 

- Menghitung kuat tarik baut 

- Menghitung kuat tumpu baut 

Pertemuan 3 - Mengetahui persyaratan pemasangan baut 

- Menghitung kombinasi geser dan tarik 

- Menghitung sambungan dengan gaya geser eksentris 

Pertemuan 4 - Mengetahui keuntungan dan kerugian sambungan las 

- Mengetahui metode-metode pengelasan 

- Menyebutkan jenis-jenis sambungan las 

- Mengetahui proses pengelasan 

- Menghitung kekuatan sambungan las 

- Mengetahui sambungan baja terkini 

8. 4 D Sebagai Metode Penelitian Pengembangan 

Proses dalam pengembangan instruksional menurut (Thiagarajan, dkk., 

1976: 5) dibagi menjadi empat tahap yakni, define, design, development, 

disseminate yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Tahap Pendefisian (Define) 

Tahap pendefisian adalah tahap untuk mendefinisikan dan mencari 

informasi mengenai kebutuhan proses pembelajaran yang dibagi dalam 5 

langkah yaitu: 
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1) Analisis Awal (Front-end Analysis) 

Analisis awal dilakukan untuk melakukan studi mengenai masalah 

dasar yang dihadapi pendidik. 

2) Analisis Peserta Didik (Learner Analysis) 

Analisis peserta didik dilakukan untuk mengamati karakteristik 

peserta didik dalam pembelajaran. 

3) Analisis Tugas (Task Analysis) 

Analisis tugas dilakukan untuk mengidentifikasi tugas yang akan 

diselesaikan peserta didik sesuai KD/sub CPMK. 

4) Analisis Konsep (Concept Analysis) 

Analisis konsep dilakukan untuk menentukan isi dari materi yang 

akan dikembangkan. 

5) Analisis Tujuan Pembelajaran (Spesifying Instructional Objectives) 

Analisis tujuan pembelajaran dilakukan untuk menentukan 

indikator materi yang sesuai dengan KD. 

b. Tahap Perancangan (Design) 

Tahap perancangan dilakukan ketika permasalahan telah didapatkan 

dari tahap pendefisian. Tahap dalam perancangan ini meliputi: 

1) Penyusunan Tes (Criterion-test Construction) 

Penyusunan tes dilakukan berdasarkan indikator yang telah disusun 

untuk mengetahui kemampuan peserta didik selama proses 

pembelajaran. 

2) Pemilihan Media (Media Selection) 

Pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media 

pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran agar relevan 

dengan materi. 

3) Pemilihan Format (Format Selection) 

Pemilihan format merupakan tahap dalam mendesain 

pembelajaran, pemilihan strategi pembelajaran, sumber belajar, dan 

desain dari isi instrumen penilaian. 
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4) Desain Awal (Initial Design) 

Desain awal aadalah desain yang telah dirancang kemudian 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing sebagai perbaikan dengan 

masukan yang diberikan. 

c. Tahap Pengembangan (Development) 

Tahap pengembangan dilakukan untuk memperbaiki produk dengan 

masukan dan komentar ahli sebagai bahan perbaikan dan dilakukan uji 

coba terhadap peserta didik setelahnya. 

d. Tahap Penyebaran (Diseminate)  

Tahap penyebaran adalah tahap paling akhir setelah produk melalui 

proses uji coba. Tahap penyebaran terdiri dari penilaian pengguna produk, 

pengemasan produk, dan penyebarluasan produk. 

B. Kerangka Berfikir 

Salah satu cerminan dari pembelajaran adalah adanya proses interaksi 

antara mahasiswa dan dosen pada suatu lingkungan belajar yang didukung dengan 

pemilihan strategi dan evaluasi pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Pembelajaran yang dilaksanakan diharapkan dapat menjadi tolak 

ukur terwujudnya Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)/Standar 

Kompetensi yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Program Studi (CPPS). 

CPMK tersebut kemudian dituangkan dalam indikator yang harus relevan dengan 

instrumen penilaian agar dapat mewujudkan tujuan dari proses pembelajaran.  

Permasalahan yang terjadi adalah adanya tuntutan yang dikutip dari pasal 

14 ayat 3 Permendikbud nomor 3 tahun 2020, 

“Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat 

dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi 

kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran 

kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, 

atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi 

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan” 

Namun dengan adanya tuntutan dari kutipan tersebut, prodi PTB belum 

melakukan kajian tentang kesesuaian evaluasi dengan strategi dan tujuan 

pembelajaran berbasis kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan 
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instrumen penilaian berbasis CBL pada materi sambungan baja yang dapat 

digambarkan dengan skema kerangka berfikir pada gambar 2.1.  

Gambar 2.1. Skema Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

Kondisi ideal 

Instrumen penilaian 

yang sesuai dengan 

strategi dan tujuan 

pembelajaan yang 

diwujudkan dalam 

indikator. 

 
Output 

Instrumen penilaian 

berbasis CBL dalam 

bentuk kuis, posttest, 

tugas dalam LKPD, tugas 

terbimbing, dan penilaian 

sikap untuk diterapkan 

pada materi sambungan 

baja. 

 

Pengembangan 

instrumen 

penilaian 

pembelajaran 

berbasis Case-

Based Learning 

pada mata kuliah 

Struktur Baja 

materi 

sambungan baja. 

Outcome 

Hasil pengembangan 

instrumen penilaian 

pembelajaran 

berbasis CBL yang 

valid, reliabel, dan 

praktis untuk 

digunakan sebagai 

tolak ukur 

ketercapaian 

indikator materi pada 

sambungan baja. Dan 

instrumen peniliaan 
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pembelajaran. 
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pembelajaran 
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evaluasi dengan 

strategi dan 

tujuan 

pembelajaran di 

PTB. 
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valid dan reliabel. 
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