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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran proses sains dalam konteks kurikulum 2013 dilakukan dengan 

berdasar pada pendekatan ilmiah yang menuntut siswa berpikir secara sistematis 

dan kritis dalam upaya memecahkan suatu masalah. Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) merupakan mata pelajaran yang menekankan adanya proses ilmiah. 

Pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung kepada 

siswa guna mengembangkan kompetensi untuk mempelajari, menjelajahi, 

memahami gejala-gejala alam sekitar secara ilmiah. Penerapan kurikulum 2013 

pada pembelajaran IPA menuntut siswa untuk mengeksplorasikan kemampuan, 

keterampilan yang mendorong siswa untuk menemukan fakta-fakta dari suatu 

gejala-gejala alam melalui serangkaian proses ilmiah yang dibangun atas dasar 

sikap ilmiah dan hasil yang terwujud berupa produk ilmiah.  

Sejalan dengan perubahan sistem pembelajaran dalam kurikulum 2013, maka 

sistem penilaian pun ikut berubah menjadi penilaain yang bersifat otentik. 

Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik 

(authentic assesment) yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar 

secara utuh. Penilaian hasil belajar harus dilakukan dengan menyeimbangkan 

cakupan aspek sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan 
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(psikomotor) secara menyeluruh. Penilaian otentik yang dapat dilakukan oleh 

pendidik, yakni melalui penilaian kinerja (performance assessment), penilaian diri 

(self assessment), penilaian antarteman (peer assessment), penilaain proyek, dan 

penilaian tertulis. Jenis penilaian yang dapat diterapakan dalam proses belajar 

mengajar adalah penilaian diri (self assessment) dan penilaian antarteman (peer 

assessment). 

Penilaian kompetensi sikap oleh pendidik dapat dilakukan melalui observasi, 

penilaian diri (self assessment), penilaian antarteman sejawat (peer assessment), 

dan jurnal. Sedangkan penilaian kompetensi keterampilan dapat dilakukan oleh 

pendidik melalui penilaian kinerja, proyek dan fortofolio. Penilaian diri (self 

assessment) dan penilaian antarteman (peer assessment) cocok diterapkan untuk 

mengukur ranah sikap dan keterampilan. Khususnya pada pembelajaran IPA yang 

wajib melakukan suatu praktikum, maka penilaian sikap ilmiah dan keterampilan 

proses siswa dianggap perlu untuk dinilai. Kasusnya banyak guru tidak menilai 

sikap ilmiah dan keterampilan proses siswa saat praktikum. Hal demikian dapat 

terjadi, jika guru melakukan penilaian perseorangan siswa dengan berkeliling 

kelas membawa instrumen cek/angket untuk menilai sikap ilmiah dan 

keterampilan proses siswa. 

 Oleh sebab itu, kasus yang kebanyakan terjadi ialah pada saat itulah siswa yang 

pasif menjadi sibuk seolah-olah aktif melakukan percobaan sebab mereka tahu 

akan dinilai oleh guru. Pada kasus demikian banyak guru yang akan asal 

memberikan nilai sikap ilmiah dan keterampilan proses kepada siswa. Guru akan 

cenderung menilai siswa secara subjektif, dengan hanya melihat siswa yang lebih 
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dikenal dan terlihat lebih aktif maka akan diberi nilai tinggi. Penilaian semacam 

itu dilakukan tidak objektif, sebab guru menilai secara subjektif dari keseluruhan 

siswa. Solusinya dengan menerapkan penilaian diri (self assessment) dan 

antarteman (peer assessment) akan memudahkan guru untuk melakukan proses 

penilaian.  

Berdasarkan penelitian pendahuluan di SMPN 8 Bandar Lampung diketahui 

bahwa guru IPA SMPN 8 Bandar Lampung telah menggunakan perangkat 

pembelajaran sesuai kurikulum 2013. Melalui hasil angket analisis masalah dan 

kebutuhan menunjukkan 95% siswa kelas VII dan VIII menyatakan bahwa guru 

mata pelajaran IPA belum pernah memberikan instrumen penilaian berupa angket 

untuk menilai sikap ilmiah dan 88% menyatakan belum pernah memberikan 

instrumen penilaian keterampilan proses kepada siswa. Guru IPA kelas VII dan 

VIII di SMPN 8 Bandar Lampung menyatakan 100% juga belum pernah membuat 

instrumen penilaian untuk mengukur sikap ilmiah dan keterampilan proses dengan 

self assessment ataupun peer assessment. Melalui hasil wawancara langsung 

dengan guru IPA di SMPN 8 Bandar Lampung, guru tersebut menyatakan telah 

melakukan penilaian kompetensi siswa pada ranah pengetahuan, sikap dan 

keterampilan. Pada pelaksanaannya guru IPA di SMPN 8 Bandar Lampung hanya 

melakukan penilaian secara objektif pada ranah pengetahuan saja. Padahal 

penilaian harus dilakukan secara utuh dari kompetensi ranah sikap, pengetahuan 

dan keterampilan siswa. Siswa SMPN 8 Bandar Lampung kelas VII F dan VIII D 

rata-rata menyatakan bahwa guru IPA belum pernah melakukan penilaian sikap 

ilmiah dan keterampilan proses menggunakan sebuah angket penilaian. Dapat 

dikatakan bahwa guru IPA SMPN 8 Bandar Lampung belum pernah 
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menggunakan instrument dengan teknik self assessment dan peer assessment 

untuk menilai sikap ilmiah dan keterampilan proses pada pembelajaran sains. 

Guru IPA di SMPN 8 Bandar Lampung mengatakan bahwa penilaian untuk sikap 

ilmiah dan keterampilan proses siswa dilakukan berdasarkan pengamatan secara 

langsung dari keseluruhan siswa. Jadi, guru menilai keseluruhan siswa secara 

subjektif, siswa yang terlihat aktif melakukan percobaan dan bersikap ilmiah baik 

saat itu akan mendapatkan nilai baik. Penilaian yang demikian tidaklah objektif, 

karena guru menilai tidak sesuai dengan keadaan dan kemampuan siswa. 

Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan guru merasa kesulitan untuk menilai siswa 

secara keseluruhan di kelas, guru tidak menggunakan instrumen penilaian 

pedoman yang sesuai, dan guru belum tahu teknik penilain yang cocok digunakan. 

Penilaian akan lebih efektif apabila menggunakan instrumen khusus yang sesuai 

untuk mengukur ketercapaian kompetensi sikap dan keterampilan siswa.  

Salah satu kendala yang dirasakan guru IPA di SMPN 8 Bandar Lampung yakni 

merasa kesulitan untuk membuat instrumen penilain khususnya untuk menilai 

sikap dan keterampilan proses. Melalui angket analisis kebutuhan untuk guru 

siswa menyatakan 100% setuju dikembangkan instrumen penilaian sikap ilmiah 

dan keterampilan proses dengan teknik selft assessment dan peer assessment yang 

mengacu pada scientifics approach pada pembelajaran IPA Terpadu. Dilihat dari  

rata-rata skor analisis kebutuhan angket guru 65,4% dan untuk siswa79% ini 

dinyatakan bahwa dibutuhkan pengembangan instrumen selft assessment dan peer 

assessment untuk mengukur sikap ilmiah dan keterampilan proses. Ditinjau dari 

beberapa hal tersebut, guru akan lebih efektif dan objektif dalam menilai sikap 
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ilmiah dan keterampilan proses siswa menggunakan instrumen self assessment 

dan peer assessment untuk membantu proses penilaian di dalam kelas. Apabila 

model instrumen penilaian diri (self assessment) dan penilaian antarteman (peer 

assessment) diterapkan oleh guru di kelas, maka siswa itu akan merasa 

diikutsertakan berperan dalam penilaian ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka diperlukan penelitian 

“Pengembangan instrumen self and peer assessment untuk menilai ranah sikap 

dan keterampilan dalam pembelajaran sains dengan scientific approach”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Bagaimanakah produk pengembangan instrumen self asessment dan peer 

assessment untuk menilai sikap ilmiah dan keterampilan proses dalam 

pembelajaran sains dengan scientific approach? 

2. Bagaimana reliabilitas instrumen self assessment dan peer assessment 

untuk menilai sikap ilmiah dan keterampilan proses dalam pembelajaran 

sains dengan scientific approach? 

3. Bagaimana kesesuaian instrumen self assessment dan peer assessment 

untuk menilai sikap ilmiah dan keterampilan proses dalam pembelajaran 

sains dengan scientific approach? 

4. Bagaimana kemudahan dan kemanfaatan instrumen self assessment dan 

peer assessment untuk menilai sikap ilmiah dan keterampilan proses dalam 

pembelajaran sains dengan scientific approach? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Mengembangkan instrumen self asessment dan peer assessment untuk 

menilai sikap ilmiah dan keterampilan proses dalam pembelajaran sains 

dengan scientific approach. 

2. Mengetahui tingkat reliabilitas instrumen self assessment dan peer 

assessment untuk menilai sikap ilmiah dan keterampilan proses dalam 

pembelajaran sains dengan scientific approach. 

3. Mendeskripsikan kesesuaian instrumen self asessment dan peer 

assessment untuk menilai sikap ilmiah dan keterampilan proses dalam 

pembelajaran sains dengan scientific approach. 

4. Mendeskripsikan kemudahan dan kemanfaatan instrumen self asessment 

dan peer assessment untuk menilai sikap ilmiah dan keterampilan proses 

dalam pembelajaran sains dengan scientific approach. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian pengembangan ini adalah:  

1. Menghasilkan contoh model instrumen self assessment dan peer 

assessment bagi guru untuk menilai sikap ilmiah dan keterampilan proses 

siswa pada pembelajaran sains. 

2. Membelajarkan siswa agar mampu memberikan penilaian terhadap dirinya 

sendiri dan teman sejawatnya pada ranah sikap ilmiah dan keterampilan 

proses secara jujur. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Pengembangan yang dimaksud adalah pembuatan produk instrumen self 

assessment untuk menilai ranah sikap ilmiah dan peer assessment untuk 

menilai ranah keterampilan proses pada pembelajaran sains. 

2. Instrumen penilaian yang dimaksud untuk mengukur sikap ilmiah 

diterapkan dengan teknik self assessment dan keterampilan proses 

diterapkan dengan teknik peer assessment.  

3. Validasi/uji ahli instrumen dilakukan kepada pakar pendidikan fisika, dan 

pakar evaluasi pendidikan. 

4. Uji coba produk penelitian pengembangan dilakukan pada subjek 

penelitian, yakni pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Bandar Lampung. 

5. Objek penelitian pengembangan ini adalah instrumen penilaian pada 

kompetensi ranah sikap ilmiah dan keterampilan proses untuk 

pembelajaran IPA Terpadu SMP yang mengacu pada scientific approach. 


