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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Instrumen Penilaian  

Instrumen merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan 

menghimpun informasi. Sedangkan penilaian merupakan proses mengukur suatu 

hal untuk mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia mengartikan penilaian sebagai proses, cara atau pembuatan nilai. Istilah 

penilaian sering disebut assessment. Jadi instrumen penilaian merupakan suatu 

alat yang digunakan dalam proses mengumpulkan data atau informasi dari sesuatu 

yang diukur guna mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi. Instrumen 

penilaian dalam pendidikan sangat perlu digunakan sebagai alat untuk mengetahui 

tingkat kelulusan seorang peserta didik. Instrumen penilaian dapat berupa 

instrumen tes dan non tes.  

Menurut Trianto (2014: 129) mengungkapkan bahwa instrumen merupakan alat 

yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian kompetensi. Bentuk 

instrumen merupakan alat yang digunakan dalam melakukan penilaian/penguku-

ran/evaluasi terhadap pencapaian kompetensi siswa dalam bentuk tes mapun 

nontes.  
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Trianto (2014: 123) mengungkapkan bahwa: 

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, 

menganalisis, dan menafsirkan data tentang dan hasil belajar peserta didik 

yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga 

menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. 

Kemendikbut (2013: 1) menyatakan bahwa: 

Penilaian adalah proses mengumpulkan informasi/bukti melalui 

pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasi bukti-

bukti hasil pengukuran.  

 

Sedangkan Abidin (2014: 66) mengutarakan bahwa:  

Penilaian merupakan bagian dari kegiatan evaluasi yang berfokus pada 

dimensi pembelajaran yang di dalamnya terkandung juga istilah tes dan 

pengukuran. 

 

Selanjutnya Hosnan (2014: 387) menyatakan bahwa: 

Penilaian atau asesmen hasil belajar oleh pendidik dimaksudkan untuk 

mengukur kompetensi atau kemampuan terentu terhadap kegiatan yang 

telah dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan penilaian 

untuk mengetahui sikap digunakan teknik nontes. 

 

Sunarti dan Selly (2014: 7) mengungkapkan bahwa: 

Penilaian adalah bagian dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk 

mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik yang meliputi 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian dilakukan selama proses 

pembelajaran atau pada akhir pembelajaran. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut penilaian merupakan serangkaian proses kegiatan 

memperoleh informasi dan bukti melalui mengukur, menganalisis, menafsirkan, 

dan menginterprestasi untuk mengetahui hasil belajar dalam ketercapaian 

kompetensi peserta didik. Penilaian yang dimaksudkan ialah untuk menilai tiga 

ranah kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Terdapat jenis-jenis 
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penilain yang dapat digunakan yaitu berupa teknik tes dan nontes. Teknik 

penilaian tidak lepas dari suatu instrumen yang digunakan dan aspek yang dinilai 

dalam rangka mengumpulkan informasi kemajuan belajar peserta didik, baik yang 

berhubungan dengan proses belajar maupun hasil belajar, sesuai dengan 

kompetensi yang harus dikuasai. 

Menurut Sunarti dan Selly (2014: 7) penilaian (assessment) itu mencakup 

kegiatan-kegiatan seperti berikut: 

(1) Pengumpulan informasi tentang pencapaian hasil belajar siswa; dan (2) 

Pembuatan keputusan tentang hasil belajar siswa berdasarkan informasi 

tersebut. Pengumpulan informasi dapat dilakukan dengan suasana resmi 

maupun tidak resmi, di dalam atau di luar kelas, menggunakan waktu 

diawal atau diakhir pembelajaran pun dapat dilakukan.  

Sunarti dan Selly (2014: 9) juga menuliskan bahwa penilaian (assessment) adalah 

istilah umum yang mencakup metode yang biasa digunakan untuk menilai unjuk 

kerja individu atau kelompok peserta didik. Instrumen penilaian untuk peserta 

didik dapat berupa metode dan prosedur formal atau informal untuk menghasilkan 

informasi tentang peserta didik. Penilaian juga diartikan sebagai kegiatan 

menafsirkan data hasil pengukuran atau kegiatan untuk memperoleh informasi 

tentang pencapaian kemajuan belajar peserta didik.  

Sedangkan Sani (2014: 201) memaparkan bahwa: 

Hakikat penilaian dan evaluasi adalah upaya sistematika dan sistematik 

untuk mengumpulkan dan mengolah data atau informasi yang sahih (valid) 

dan reliabel dalam rangka melakukan pertimbangan untuk pengambilan 

kebijakan suatu program pendidikan. 

 

Berdasarkan kutipan tersebut penilaian merupakan cara yang digunakan untuk 

menilai kinerja individu atau kelompok. Dimana hakikat penilaian adalah upaya 
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mengumpulkan data/informasi yang valid dilakukan secara sistematis. Menyusun 

instrumen penilaian juga harus memperhatikan substansi kompetensi yang dinilai, 

konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk penilain yang 

digunakan, menggunakan bahasa yang baik. Penilaian yang dilakukan oleh guru 

di kelas terkait dengan kegiatan belajar mengajar merupakan sebuah proses 

menghimpun fakta-fakta dan dokumen belajar siswa untuk melakukan perbaikan 

program pembelajaran. 

Lebih lanjut Abidin (2013: 95) memaparkan bahwa dalam konteks kurikulum 

2013 fungsi penilaian seyogyanya dipandang secara lebih modern. Penilaian 

secara tradisional sering difungsikan untuk mendiagnosis kekuatan dan kelemahan 

siswa, dan menentukan efektivitas proses pembelajaran. Konteks kurikulum 2013, 

fungsi penilaian bukan hanya terletak pada keempat fungsi tradisional tersebut, 

melainkan lebih meluas meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut: 

(1) Penilaian berfungsi untuk menentukan persepsi masyarakat tentang 

keefektifan pendidikan; (2) Penilaian terhadap performa siswa harus 

semakin dipandang sebagai bagian proses evaluasi guru; (3) Penilaian 

hendaknya digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran.  

 

Berdasarkan hal tersebut, penilaian memiliki fungsi untuk menekankan 

masyarakat mengenai kefektifan pendidikan, sebagai proses evaluasi guru kepada 

siswa, dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penilaian ditafsirkan 

sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh dan menganalisis 

hasil belajar siswa yang harus dilakukan secara prosedural, berkesinambungan, 

dan kontinyu terus menerus dilakukan pada saat pembelajaran itu berlangsung. 

Penilaian harus dilakukan secara sitematis sesuai prosedur, sehingga pengambilan 
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keputusan sesuai informasi akan lebih baik dan bermakna. Menurut Trianto (2014: 

123) ketika melaksanakan penilaian hendaknya memperhatikan beberapa hal yang 

perlu dilakukan sebagai berikut: 

(1) Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi; (2) 

Penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu berdasarkan apa yang bisa 

dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran,dan bukan 

untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya; (3) Sistem 

yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan; (4) Hasil 

penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut; (5) Sistem penilaian 

harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses 

pembelajaran. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika melakukan 

penilaian sebaiknya diperhatikan bahwa penilaian diarahkan untuk mengukur 

kompetensi baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian harus memiliki 

acuan, penilaian dilakukan berkelanjutan, adanya proses lanjutan timbal balik, 

serta penilaian harus disesuaikan dengan proses pembelajaran.  

Hosnan (2014: 396) memaparkan bahwa teknik penilaian dalam pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik dapat dilakukan dengan penilaian proses, penilaian 

produk, dan penilaian sikap. Penilaian tiga aspek tersebut dapat dijelaskan yaitu: 

(1) Penilaian proses atau keterampilan, dilakukan melalui observasi saat 

siswa bekerja kelompok, bekerja individu, berdiskusi maupun saat 

presentasi dengan menggunakan lembar observasi kinerja; (2) Penilaian 

produk berupa pemahaman konsep, prinsip, dan hukum dilakukan dengan 

tertulis; (3) Penilaian sikap, melalui observasi saat siswa bekerja 

kelompok, bekerja individu, berdiskusi maupun saat presentasi dengan 

menggunakan lembar observasi sikap. 

Lebih lanjut Hosnan (2014: 397) menuliskan bahawa instrumen penilaian harus 

memenuhi persyaratan: 

(1) Substansi yang merepresentasikan kompetensi yang dinilai; (2) 

Konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk 
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instrumen yang digunakan; dan (3) Penggunaan bahasa yang baik dan 

benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknik penilaian dalam 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik dapat dilakukan dengan menilai tiga 

ranah yakni penilaian proses, penilaian produk, dan penilaian sikap. Ketika 

melakukan penilaian tidak lepas dari instrumen, yang mana instrumen penilaian 

harus memenuhi syarat yakni substansi kompetensi yang dinilai harus jelas, 

konstruksi, serta penggunaan bahasa yang baik.  

Berdasarkan lampiran Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 yang dituliskan oleh 

Hosnan (2014: 396-397), teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Penilaian Kompetensi Sikap (Attitude) 

Penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian “teman 

sejawat” (peer evaluation) oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang 

digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik 

adalah daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik, 

sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. 

2. Penilaian Kompetensi Pengetahuan (Knowledge) 

Penilaian kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. 

3. Penilaian Kompetensi Keterampilan (Skill) 

Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu 

penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi 

tertentu dengan menggunakan tes praktik, projek, dan penilaian portofolio. 
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Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (rating 

scale) yang dilengkapi rubrik. 

Instrumen penilaian yang dibuat sebagai alat ukur harus sesuai dengan materi 

yang disampaikan dan dapat memenuhi aspek penilaian yang diharapkan. Aspek 

penilaian ini meliputi penilaian kemampuan siswa dalam menguasai materi, 

penilaian sikap siswa, dan juga penilaian keterampilan siswa. Semua aspek 

penilaian sikap, pengetahuan, maupun keterampilan dilakukan pada setiap 

kegiatan pembelajaran, hanya saja penekanan pada setiap aspek berbeda. Tiga 

aspek penilaian tersebut memiliki kaitan antara satu dengan yang lain, meskipun 

hubungannya tidak selalu sama atau ukuran penilaian setiap ranah dalam mata 

pelajaran tidak selalu sama. Akan tetapi, masing-masing mata pelajaran 

memberikan penekanannya selalu berbeda pada setiap ranah yang harus dicapai.  

Penilaian dapat dimanfaatkan oleh guru untuk membuat atau memperbaiki 

perencanaan pembelajaran. Penilaian yang tepat dapat memberikan cerminan atau 

refleksi peristiwa pembelajaran yang dialami oleh siswa (Sani, 2014: 201). 

Penilaian merupakan salah satu bagian dari pembelajaran yang dimaksudkan 

untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Penilaian itu dapat dilakukan oleh guru dengan berbagai macam cara, tetapi harus 

memperhatikan prinsip-prinsip penilaian yang telah ditentukan. Prinsip-prinsip 

penilaian adalah dasar acuan para guru maupun satuan pendidikan dalam 

melaksanakan kegiatan penilaian supaya tidak menyimpang dan merugikan 

peserta didik (Fadillah, 2014: 201-202).  
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Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 menuliskan bahwa penilaian hasil belajar 

peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada 

prinsip-prinsip sebagai berikut:  

(1) Objektif berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi 

oleh faktor subjektivitas penilaian; (2) Terpadu berarti penilaian oleh 

pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan 

pembelajaran, dan berkesinambungan; (3) Ekonomis berarti penilaian 

yang efektif dan efisien dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporannya; (4) Transparan (terbuka) berarti prosedur penilaian, kriteria 

penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua 

pihak; (5) Akuntabel berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan 

kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, 

prosedur, dan hasilnya; (6) Edukatif berarti dapat mendidik dan 

memotivasi peserta didik dan guru. 

 

B. Penilaian Diri (Self Assessment) 

 

Sani (2014: 204) memaparkan bahwa penilaian diri (self assessment) merupakan 

salah satu strategi penilaian yang sangat diperlukan untuk melakukan refleksi atas 

kompetensi yang dimiliki. Penilaian diri meliputi tiga proses yang mencakup 

peran siswa dalam mengamati dan menafsirkan perilaku dirinya sendiri. Ketiga 

proses yang perlu dilalui dalam melakukan penilaian diri adalah:  

(1) Siswa menghasilkan pernyataan sendiri yang berfokus pada aspek 

sikap yang dirasakan dan ditampilkannya sehari-hari; (2) Siswa membuat 

pertimbangan sendiri dengan menentukan bagaimana sikap yang 

seharusnya dapat tercapai; (3) Siswa melakukan reaksi diri, menafsirkan 

tingkat pencapaian sikap dan perilaku, dan menghayati kepuasan hasil 

reaksi dirinya. 

 

Menurut Kemendikbud (2013: 207) penilaian diri adalah: 

Self assessment sebagai suatu teknik penilaian, di mana subjek yang ingin 

dinilai diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, 

proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata 

pelajaran tertentu. 
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Sedangkan menurut Zulharman (2007: 1) menyatakan bahwa: 

Self assessment adalah sebuah proses dimana pelajar memiliki tanggung 

jawab untuk menilai hasil belajarnya sendiri.  

 

Berdasarkan definisi tersebut self assessment menjadi suatu wadah keterlibatan 

seorang siswa agar mampu mengidentifikasi kriteria untuk diterapkan dalam 

belajar dan merefleksi hasil belajar, sehingga siswa lebih bertanggung jawab 

terhadap hasil belajarnya sendiri berkaitan dengan status, proses dan tingkat 

pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran.  

Self assessment merupakan sebuah proses, yang melibatkan murid sebagai agen 

utamanya, dimana siswa membangun wawasan terhadap proses pembelajaran 

mereka sendiri. Siswa sebagai salah satu pemeran utama berlangsungnya proses 

pendidikan seharusnya juga dilibatkan secara aktif dalam pengambilan umpan 

balik atas kegiatan belajar mengajar di kelas. Pada proses pembelajaran guru 

mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala mengenai aspek 

hasil, proses, serta sarana penunjang dari program pengajaran.  

Instrumen yang dapat dikembangkan adalah penilaian diri atau self assessment. 

Self assessment atau penilaian diri merupakan metode penilaian dimana siswa 

diminta untuk menilai dirinya sendiri yang berkaitan dengan status, proses dan 

tingkat ketercapaian kompetensi yang sedang dipelajarinya dari suatu mata 

pelajaran tertentu. Self assessment merespon perubahan ini dengan sangat baik, 

untuk mengevaluasi dirinya sendiri berkaitan dengan proses pembelajaran dan 

pencapaian kompetensinya. 
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Lebih lanjut Sunarti dan Shelly (2014: 49) menyatakan bahwa: 

Penilaian konsep diri adalah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri 

menyangkut keunggulan dan kelemahannya. Informasi mengenai konsep 

diri siswa sangat penting diketahui sekolah untuk menentukan program 

yang sebaiknya ditempuh siswa.  

 

Hosnan (2013: 413) menyatakan bahwa: 

Penilain diri adalah suatu teknik penilaian dimana peserta didik diminta 

untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat 

pencapaian kompetensi yang dipelajarinya atau berbagai hal.  

 

Berdasarkan kutipan tersebut penilaian diri merupakan penilaian terhadap dirinya 

sendiri menyangkut keunggulan dan kelemahannya sendiri berkaitan dengan 

status, proses, dan kemampuan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. 

Penilaian diri ini merupakan proses di mana siswa memiliki tanggung jawab 

untuk menilai dirinya sendiri, sehingga dapat mengetahui kekurangan diri dan 

termotivasi untuk meningkatkan semangat dalam belajar. 

Pada teknik self assessment dapat digunakan untuk membantu siswa dalam 

mengembangkan kemampuan menilai dan mengkritisi proses dan hasil 

pencapaian tujuan pembelajaran, serta membantu siswa menentukan kriteria untuk 

menilai hasil belajarnya, dan sebagai syarat yang diperlukan dalam sebuah proses 

pembelajaran untuk memutuskan ketercapaian indikator kompetensi. Penilain diri 

merupakan salah satu teknik penilain dengan cara meminta peserta didik untuk 

mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian 

kompetensi. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan siswa dimana 

dapat mengevaluasi kinerja, kekuatan, kelemahan, sikap, serta minat yang ada 

pada dirinya sendiri yang dibutuhkan untuk perbaikan.  
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Penggunaan teknik penilaian diri dapat memberikan dampak positif terhadap 

perkembangan kepribadian seseorang. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh  

dari penggunaan penilaian diri di kelas menurut Kunandar (2013: 130) adalah:  

(1) Dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, karena mereka 

diberi kepercayaan untuik menilai dirinya sendiri; (2) Peserta didik dapat 

menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya, karena ketika mereka 

melakukan penilaian harus intropeksi terhadap kekuatan dan kelemahan 

yang dimilikinya; dan (3) Dapat mendorong, melatih, dan membiasakan 

peserta didik untuk berperilaku jujur, karena mereka dituntut untuk jujur 

dan objektif dalam melakukan penilaian.  

 

Prinsip-prinsip penilaian diri yang harus diperhatikan dalam penilaian diri 

menurut Kunandar (2013: 132-133) adalah: 

(1) Aspek-aspek yang mau dinilai oleh peserta didik melalui penilaian diri 

harus jelas; (2) Menentukan dan menetapkan cara dan prosedur yang 

digunakan dalam penilaian diri, misalnya dengan daftar cek atau dengan 

skala; (3) Menentukan bagaimana mengolah dan menentukan nilai hasil 

penilaian diri oleh peserta didik; (4) Membuat kesimpulan hasil penilaian 

diri yang dilakukan oleh peserta didik. 

 

Penilaian diri dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif. Oleh karena 

itu, penilaian diri oleh peserta didik di kelas menurut Kunandar (2013: 134) perlu 

dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai; (2) 

Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan; (3) Merumuskan 

format penilaian, dapat berupa pedoman penskoran, daftar tanda cek, atau 

skala penilaian; (4) Meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri; 

(5) Guru mengkaji hasil penilaian untuk mendorong peserta didik supaya 

senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif; (4) 

Menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian 

terhadap penilaian diri; (5) Membuat kesimpulan terhadap hasil penilaian 

dengan menggunakan penilaian diri berkaitan dengan pencapaian 

kompetensi sikap; (6) Melakukan tindak lanjut dengan mengacu pada hasil 

penilaian melalui penilaian diri. 
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Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian diri atau self 

assessment dalam penggunaannya harus berpegang pada prinsip-prinsip dan 

langkah-langkah yang baik. Aspek-aspek yang dinilai oleh peserta didik melalui 

penilaian diri harus jelas seperti yang diungkapkan bahwa kita harus menetapkan 

cara dan prosedur yang digunakan dalam penilaian diri, menentukan bagaimana 

mengolah nilai hasil penilaian diri oleh peserta didik, dan membuat kesimpulan 

hasil penilaian diri yang dilakukan oleh peserta didik. Setelah mengetahui aspek-

aspek dalam penilaain diri, kita perlu mengetahui prosedur penilaian yang benar. 

C. Penilaian Antarteman (Peer Assessment) 

Penilaian antar peserta didik (peer assessment) merupakan teknik penilaian yang 

dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap, baik sikap 

spiritual maupun sikap sosial dengan cara meminta peserta didik untuk saling 

menilai satu sama lain. Instrumen yang digunakan dapat berupa lembar penilaian 

antar peserta didik dalam bentuk angket atau kuisioner. Penilaian antarpeserta 

didik menuntut keobjektifan dan rasa tanggung jawab dari peserta didik, sehingga 

menghasilkan data yang akurat (Kunandar, 2013: 140)  

Sunarti dan Selly (2014: 57) menyatakan penilaian antarteman sebagai berikut: 

Penilaian antarteman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta 

peserta didik mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam 

berbagai hal secara jujur. 

 

Hosnan (2013: 415) menyatakan bahwa: 

Penilaian antarteman merupakan salah satu teknik dalam penilaian yang 

dilaksanakan dengan cara meminta siswa/peserta didik untuk menilai 

terkait dengan sikap dan perilaku keseharian peserta didik yang lain.  
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Berdasarkan kutipan tersebut penilaian antarteman sejawat (peer assessment) 

merupakan suatu teknik penilaian yang meminta siswa untuk dapat menilai sikap 

maupun perilaku teman-temannya. Penilaain antarteman sejawat dapat 

mengajarkan siswa untuk menilai secara jujur mengenai kemampuan temannya 

sendiri. 

Keunggulan dari penilaian kompetensi sikap yang dituliskan oleh Kunandar 

(2013: 140) adalah: 

(1) Melatih peserta didik untuk berlaku objektif; (2) Melatih peserta didik 

untuk memiliki keterampilan dan kecermatan dalam melakukan penilaian 

terhadap suatu objek: (3) Melatih peserta didik untuk memiliki rasa 

tanggung jawab dengan diberikan kepercayaan untuk menilai temannya. 

 

Kunandar (2013: 142) menuliskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam 

penilaian antarpeserta didik adalah: 

(1) Aspek yang mau dinilai oleh peserta didik melalui penilaian 

antarpeserta didik harus jelas; (2) Menentukan dan menetapakan cara dan 

prosedur yang digunakan dalam penilaian antarpeserta didik, misalnya 

dengan daftar cek atau skala; (3) Menentukan bagaimana mengolah dan 

menentukan nilai hasil penilaian antarpeserta didik; (4) Membuat 

kesimpulan hasil penilaian antarpeserta didik yang dilakukan oleh peserta 

didik. 

 

Langkah-langkah penilaian antar peserta didik dilakukan berdasarkan kriteria 

yang jelas dan objektif. Kunandar (2013: 144) menuliskan penilaian anatarpeserta 

didik perlu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan diniai 

melalui penilaian antarpeserta didik; (2) Menentukan kriteria penilaian 

yang akan digunakan dalam penilaian antarpeserta didik; (3) Merumuskan 

format penilaian, dapat berupa pedoman penskoran daftar cek atau skala 

penilaian; (4) Meminta peserta didik untuk melakukan penilaian antar-

peserta didik secara objektif; (5) Guru mengkaji hasil penilaian untuk 

mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian antar-

peserta didik secara cermat dan objektif; (6) Menyampaikan umpan balik 
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kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap penilaian antar-

peserta didik; (7) Membuat kesimpulan terhadap hasil penilaian dengan 

menggunakan penilaian antarpeserta didik berkaiatan dengan pencapaian 

kompetensi; (8) Melakukan tindak lanjut dengan mengacu pada hasil 

penilaian melalui penilaian antarpeserta didik. 

 

Berdasarkan kutipan tersebut ketika menerapkan suatu penilaian antarteman 

sejawat ( peer assessment) prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, yakni aspek 

yang akan dinilai harus jelas, menentukan dan menetapakan cara dan prosedur 

yang digunakan dalam penilaian, menentukan bagaimana mengolah dan 

menentukan nilai hasil penilaian, dan membuat kesimpulan hasil penilaian antar-

peserta didik yang dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya ketika sudah 

mengetahui prinsip-prinsip penilaian antarpeserta didik maka langkah-langkah 

untuk membuat instrumen penialain harus dilakukan dengan baik pula. 

Penilaian antarteman (peer assessment) dapat digunakan untuk membantu siswa 

dalam mengembangkan kemampuan bekerjasama, menerima atau memberikan 

umpan balik (feedback) antar sesama teman, mengkritisi proses dan hasil belajar 

teman, dan  memberikan pengertian kepada para siswa tentang kriteria yang 

digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar. Penggunaan peer assessment 

bertujuan untuk memberikan feedback yang berasal dari peer. Peer assessment 

dapat digunakan untuk membantu pelajar dalam mengembangkan kemampuan 

bekerjasama, mengkritisi proses dan hasil belajar orang lain (penilaian formatif), 

menerima feedback atau kritik dari orang lain, memberikan pengertian yang 

mendalam kepada para siswa tentang kriteria yang digunakan untuk menilai 

proses dan hasil belajar dan untuk penilaian sumatif (Zulharman, 2007: 1). 
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D. Kompetensi Sikap (Afektif)  

Istilah sikap dalam bahasa Inggris disebut “Attitude” sedangkan istilah attitude 

sendiri berasal dari bahasa latin, yakni “Aptus” yang berarti keadaan siap secara 

mental yang bersifat untuk melakukan kegiatan. Menurut Allen Ledward yang 

sikap adalah “An attitude as degree of positive or negatif affect associated with 

some pychological objects”. Sedangkan Triandis mendefenisikan sikap sebagai 

“An attitude ia an idea charged with emotion which predis poses a class of 

actions to aparcitular class of social situation”. Rumusan tersebut diartikan 

bahwa sikap mengandung tiga komponen, yaitu komponen kognitif, komponen 

afektif dan komponen tingkah laku. Sikap selalu berkenaan dengan suatu objek 

dan sikap terhadap objek yang disertai dengan perasaan positif (favourable) atau 

negatif (unfavourable). Secara umum dapat disimpulkan bahwa sikap adalah suatu 

kesiapan yang senantiasa cenderung untuk berprilaku atau bereaksi dengan cara 

tertentu bilamana diperhadapkan dengan suatu masalah atau obyek. 

Menurut Sunarti dan Shelly (2014: 46) menyatakan bahwa: 

Sikap adalah kecenderungan untuk merespons suatu objek, situasi, konsep, 

atau orang, baik menyukai maupun tidak menyukai. 

 

Sedangkan menurut Kunandar (2013: 99) menyatakan bahwa: 

Sikap bermula dari perasaan (suka atau tidak suka) yang terkait dengan 

kecenderungan seseorang dalam merespons sesuatu atau objek. Sikap juga 

sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki 

seseorang.  

 

Berdasarkan pendapat tersebut sikap dipandang sebagai tingkah laku atau 

perbuatan yang merespons suka atau tidak suka terhadap sesuatu hal atau objek 
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yang diminati. Sikap mengacu kepada perbuatan atau perilaku seseorang, tetapi 

tidak berarti semua perbuatan identik dengan sikap. Sikap dapat dibentuk 

sehingga terjadi perbuatan yang bernilai positif.  

Menurut Kunandar (2013: 115), pengukuran sikap dapat dilakukan dengan teknik-

teknik berikut: 

(1) Observasi (pengamatan perilaku): dilakukan secara berkesinambungan 

dengan menggunakan indra, baik secara langsung maupun dengan 

menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku;   

(2) Penilaian diri: peserta didik diminta uuntuk menilai dirinya sendiri 

berkaitan dengan status, proses, dan tingkat ketercapaian kompetensi yang 

dipelajari; (3) Penilaian teman sejawat: dilakukan oleh peserta didik lain 

menggunakan angket atau kuesioner; (4) Jurnal: dilakukan berdasarkan 

catatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan 

dengan sikap dan perilaku di dalam dan di luar kelas; (5) Wawancara: 

dilakukan dengan menanyakan secara langsung kepada peserta didik 

mengenai sikap mereka tentang pembelajaran pembelajaran yang dikaitkan 

dengan sikap spiritual dan sosial mereka. 

 

Arikunto (2013: 195-197) memaparkan ada beberapa bentuk jenis-jenis skala 

yang dapat mengukur sikap yaitu: 

(1) Skala likert: skala ini disusun dalam bentuk suatu pernyatan yang 

secara pasti baik dan secara pasti buruk, disusun dalam bentuk suatu 

pernyataan dan diikuti oleh lima respon yang menunjukkan tingkatan. 

Misalnya: SS (sangat setuju), S (setuju), TB (tidak berpendapat/abstain), 

TS (tidak setuju), STS (sangat tidak setuju); (2) Skala pilihan ganda: skala 

ini bentuknya seperti soal bentuk pilihan jamak, yaitu terdiri dari sejumlah 

pertanyaan yang diikuti oleh sejumlah alternatif jawaban; (3) Skala 

thurstone: Pada umumnya setiap item mempunyai asosiasi nilai antara 1 

sampai dengan 10, tetapi nilai-nilainya tidak diketahui oleh responden.  

Perbedaan skala Thurstone dan skala Likert ialah pada skala Thurstone 

interval yang panjangnya sama memiliki intensitas kekuatan yang sama, 

sedangkan pada skala Likert tidak pernah sama; (4) Skala Guttman: 

merupakan skala kumulatif dan mengukur satu dimensi saja dari satu 

variable yang multi dimensi, sehingga skala ini termasuk mempunyai sifat 

undimensional; (5) Semantic Deferensial: tersusun dalam satu garis 

kontinum, jawaban yang sangat positif terletak dibagian kanan garis dan 

jawaban negatif disebelah kiri garis, atau sebaliknya.  
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Penilaian sikap merupakan penilaian kelas terhadap suatu konsep psikologis yang 

kompleks. Dalam proses pembelajaran penilaian sikap ini bermanfaat untuk 

mengetahui faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi proses pembelajaran dan 

juga sebagai feedback pengembangan pembelajaran. Pada umumnya penilaian 

sikap dalam berbagai mata pelajaran menurut Abidin (2014: 74) dapat dilakukan 

berkaitan dengan objek sebagai berikut: 

(1) Sikap terhadap mata pelajaran; (2) Sikap terhadap guru mata pelajaran; 

(3) Sikap terhadap proses pembelajaran; (4) Sikap terhadap materi 

pembelajaran; (5) Sikap berhubungan dengan nilai-nilai yang ingin 

ditanamkan dalam diri siswa melalui materi tertentu; (6) Sikap 

berhubungan denagn kompetensi efektivitas lintas kurikulum. 

 

Kunandar (2013: 105) menuliskan bahawa ranah terdapat lima jenjang proses 

berpikir, yakni: (1) menerima (receiving atau attending), (2) menanggapi 

(responding), (3) menilai atau menghargai (valuing), (4) mengatur (organization), 

(5) berkarakter (Characterization). Berikut ini penjelasan masing-masing lima 

jenjang prpses berfikir afektif , yaitu: 

1.  Kemampuan menerima (receiving), adalah kepekaan seseorang dalam 

menerima rangsangan (stimulus) dari luar yang datang kepada dirinya dalam 

bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Kemapuan menerima dapat 

diartikan kemampuan menerima fenomena (gejala atau sesuatu hal yang dapat 

disaksikan dengan pancaindra) dan stimulus (rangsangan) atau kemampuan 

menunjukkan perhatian yang terkontrol dan terseleksi. 

2. Kemampuan merespon (responding), adalah kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena 

tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. 
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3. Kemampuan menilai (valuing), adalah memberikan nilai atau penghargaan 

terhadap suatu kegiatan atau obyek, sehingga apabila kegiatan itu tidak 

dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. 

4. Kemampuan mengatur atau mengorganisasikan (organization), artinya 

mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih 

universal, yang membawa kepada perbaikan umum. Mengatur atau 

mengorganisasikan merupakan pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem 

organisasi, termasuk di dalamnya hubungan satu nilai dengan nilai lain, 

pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. 

5.  Kemampuan karakterisasi (characterization) atau menghayati, adalah 

kemampuan memadukan semua system nilai yang telah dimiliki seseorang, 

yang memengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Proses internalisasi 

nilai telah menempati tempat tertinggi dalam suatu hierarki nilai. Nilai itu telah 

tertanam secara konsisten pada sistemnya dan telah memengaruhi emosinya. 

Pengetahuan yang dimiliki seseorang akan berpengaruh terhadap sikapnya. 

Internalisasi pengetahuan dan sikap seseorang akan berpengaruh terhadap sikap 

dan kecenderungan berperilaku seseorang. Anwar (2009: 3) mengidentifikasikan 

sikap dalam lima dimensi sikap, yaitu: 

(1) Sikap memiliki arah, artinya sikap terbagi pada dua arah, setuju atau 

tidak setuju, mendukung atau tidak mendukung, positif atau negative; (2) 

Sikap memiliki intensitas, artinya, kedalaman sikap terhadap objek 

tertentu belum tentu sama meskipun arahnya sama; (3) Sikap memiliki 

keluasan artinya ketidak setujuan terhadap objek sikap dapat spesifik 

hanya pada aspek tertentu, tetapi sebaliknya dapat pula mencakup banyak 

aspek; (4) Sikap memiliki konsistensi yaitu kesesuaian antara peryataan 

sikap yang dikemukakan dengan tanggapan terhadap objek sikap. Sikap 

yang bertahan lama (stabil) disebut sikap yang konsisten, sebaliknya sikap 

yang cepat berubah (labil) disebut sikap inkonsisten; (5) Sikap memiliki 

spontanitas, artinya sejauh mana kesiapan seseorang menyatakan sikapnya 
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secara spontan. Spontanitas akan nampak dari pengamatan indikator sikap 

pada seseorang mengemukakan sikapnya. 

 

Berdasarkan kutipan diatas, dinyatakan bahwa sikap itu memiliki arah, intensitas, 

keluasaan, konsistensi, dan spontanitas yang berpengaruh pada perilaku 

seseorang. Ketika menyusun suatu instrumen penilaian sikap perlu 

dikembangkan berdasarkan kata kerja operasional yang memiliki beberapa 

tingkatan tertentu. Berikut ini terdapat Kata Kerja Operasional (KKO) yang dapat 

digunakan dalam menyusun instrumen untuk aspek sikap kompetensi sikap yang 

dipaparkan oleh Kunandar (2013: 111) terlihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Kata Kerja Operasional Ranah Afektif 

Menerima Menanggapi Menilai Mengelola Menghayati 

Memilih  Menjawab  Mengasumsikan  Menganut  Mengubah perilaku  

Mempertanyakan Membantu  Meyakini  Mengubah  Menyikapi  

Mengikuti Mengajukan  Meyakinkan  Menata  Memengaruhi  

Memberi Mengompromikan  Melengkapi  Mengklasifikasikan  Mengkualifikasi  

Mensuport Mengatakan Memperjelas  Mengkombinasikan Melayani  

Menganut  Menyenangi Memprakarsai  Mempertahankan Menunjukkan  

Mematuhi  Menyambut Mengimani  Membangun  Membuktikan  

Meminati  Mendukung Menggabungkan  Membentuk opini  Memecahkan  

Menyenangi  Menyetujui Mengundang  Memadukan  Menyelesaikan  

 Menampilkan Mengusulkan  Mengelola   

 Melaporkan  Menekankan  Menegosiasi  

 Memilih  Menyumbang  merembuk  

 Menolak    

 Menerima     

Kunandar (2013: 111) 

 

E. Sikap Ilmiah 

Sikap ilmiah dalam pembelajaran sains sering dikaitkan dengan sikap terhadap 

sains. Keduanya saling berhubungan dan keduanya mempengaruhi perbuatan. 
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Penilaian hasil belajar sains dianggap lengkap jika mencakup aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Sikap merupakan tingkah laku yang bersifat umum yang 

menyebar diseluruh hal yang dilakukan siswa. Sikap juga merupakan salah satu 

aspek yang berpengaruh pada hasil belajar siswa (Anwar, 2009: 106). 

Brotowidjoyo (1985: 33-34) mengatakan bahwa orang yang berjiwa ilmiah 

adalah orang yang memiliki tujuh macam sikap ilmiah, yaitu:  

(1) Sikap ingin tahu; (2) Sikap kritis; (3) Sikap terbuka; (4) Sikap 

objektif; (5) Sikap rela menghargai karya orang lain; (6) Sikap berani 

mempertahankan kebenaran; dan (7) Sikap menjangkau ke depan. 

 

Beberapa sikap ilmiah dikemukakan oleh Brotowidjoyo (1985: 31-34) yang biasa 

dilakukan para ahli dalam menyelesaikan masalah berdasarkan metode ilmiah, 

antara lain : 

(1) Sikap ingin tahu: apabila menghadapi suatu masalah yang baru 

dikenalnya,maka ia beruasaha mengetahuinya; senang mengajukan 

pertanyaan tentang obyek dan peristiea; kebiasaan menggunakan alat 

indera sebanyak mungkin untuk menyelidiki suatu masalah; 

memperlihatkan gairah dan kesungguhan dalam menyelesaikan eksprimen; 

(2) Sikap kritis: Tidak langsung begitu saja menerima kesimpulan tanpa 

ada bukti yang kuat, kebiasaan menggunakan bukti-bukti pada waktu 

menarik kesimpulan; Tidak merasa paling benar yang harus diikuti oleh 

orang lain; bersedia mengubah pendapatnya berdasarkan bukti-bukti yang 

kuat; (3) Sikap obyektif: Melihat sesuatu sebagaimana adanya obyek itu, 

menjauhkan bias pribadi dan tidak dikuasai oleh pikirannya sendiri. 

Dengan kata lain mereka dapat mengatakan secara jujur dan menjauhkan 

kepentingan dirinya sebagai subjek; (4) Sikap ingin menemukan: Selalu 

memberikan saran-saran untuk eksprimen baru; kebiasaan menggunakan 

eksprimen-eksprimen dengan cara yang baik dan konstruktif; selalu 

memberikan konsultasi yang baru dari pengamatan yang dilakukannya; (5) 

Sikap menghargai karya orang lain: Tidak akan mengakui dan memandang 

karya orang lain sebagai karyanya, menerima kebenaran ilmiah walaupun 

ditemukan oleh orang atau bangsa lain; (6) Sikap tekun: Tidak bosan 

mengadakan penyelidikan, bersedia mengulangi eksprimen yang hasilnya 

meragukan’ tidak akan berhenti melakukan kegiatan-kegiatan apabila 

belum selesai; terhadap hal-hal yang ingin diketahuinya ia berusaha 

bekerja dengan teliti; (7) Sikap terbuka: Bersedia mendengarkan argumen 
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orang lain sekalipun berbeda dengan apa yang diketahuinya.buka 

menerima kritikan dan respon negatif terhadap pendapatnya. 

 

Berdasarkan kutipan tersebut bahwa sikap ilmiah yang didasarkan atas metode 

ilmiah adalah seseorang yang memiliki sikap ingin tahu, sikap kritis, sikap 

objektif, sikap ingin menemukan, sikap menghargai karya orang lain, sikap tekun 

dan sikap terbuka. Seseorang yang memiliki sikap ilmiah akan mencerminkan 

pada kegiatan ilmiah untuk menghasilkan produk ilmiah dengan metode ilmiah. 

Menurut Harlen dalam Maulise (2010: 2) sikap ilmiah mengandung dua makna,  

yaitu attitude toward science dan attitude of science.  Sikap yang pertama  

mengacu pada sikap terhadap sains sedangkan sikap yang kedua mengacu pada  

sikap yang melekat setelah mempelajari sains.  Jika seseorang memiliki sikap  

tertentu, orang itu cenderung berperilaku secara konsisten pada setiap keadaan. 

Pengelompokan sikap ilmiah oleh para ahli cukup bervariasi, variasi muncul 

hanya dalam penempatan dan penamaan sikap llmiah yang ditonjolkan. Secara 

singkat pengelompokkan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Pengelompokkan Sikap Ilmiah Siswa Menurut Beberapa Ahli 

 

Gegga (1977) Harlen (1996) AAAS (1993) 

 Sikap ingin tahu 

(Curiosity) 

 Sikap ingin  tahu (Curiosity) Sikap jujur (Honesty) 

Sikap penemuan 

(Inventiveness) 

Sikap respek terhadap data 

(Respect for evidence) 

 Sikap ingin tahu 

(Curiosity) 

 Sikap berpikir kritis 

(Critical thinking) 

 Sikap refleksi kritis (Critial 

reflection) 

 Sikap berpikiran terbuka 

(Open minded) 

 Sikap teguh pendirian 

(Persistence) 

Sikap ketekunan 

(Perseverance) 

Sikap keragu-raguan 

(Skepticism) 

 

 

 Sikap kreatif dan penemuan 

(Cretivity and inventiveness), 

 Sikap berpikiran terbuka 

(Open mindedness), 

 Sikap kreatif dan penemuan 
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Gegga (1977) Harlen (1996) AAAS (1993) 

(Cretivity and inventiveness), 

 Sikap pikiran terbuka (Open 

mindedness), 

 Sikap bekerjasama dengan 

orang lain (Co-operation with 

others), 

 Sikap keinginan menerima 

ketidakpastian (Willingness to 

tolerate uncertainty), 

Sikap sensitive terhadap 

lingkungan (Sensitivity to 

environment) 

 

Pengukuran sikap ilmiah siswa sekolah dasar dapat didasarkan pada pengelom-

pokkan sikap sebagai dimensi sikap selanjutnya dikembangkan indicator-indikator 

sikap untuk setiap dimensi sehingga memudahkan menyusun butir instrumen 

sikap ilmiah. Adapun pengelompokkan dimensi sikap yang dikembangkan oleh 

Harlen dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Demensi dan Indikator Sikap Ilmiah 

 

Dimensi Indikator 

Sikap ingin tahu Antusias mencari jawaban.  

Perhatian pada obyek yang diamati.  

Antusias pada proses Sains.  

Menanyakan setiap Iangkah kegiatan. 

Sikap respek terhadap 

data/fakta 

Obyektif/jujur.  

Tidak memanipulasi data.  

Tidak purbasangka.  

Mengambil keputusan sesuai fakta.  

Tidak mencampur fakta dengan pendapat. 

Sikap berpikir kritis Meragukan temuan teman.  

Menanyakan setiap perubahan/haI baru.  

Mengulangi kegiatan yang dilakukan.  

Tidak mengabaikan data meskipun kecil. 

Sikap penemuan dan 

kreativitas 

Menggunakan fakta-fakta untuk dasar konklusi.  

Menunjukkan laporan berbeda dengan teman kelas.  

Merubah pendapat dalam merespon terhadap fakta. 

Menggunakan alat tidak seperti biasanya  

Menyarankan pereobaan-percobaan baru.  

Menguraikan konklusi baru hasil pengamatan. 

Sikap berpikiran 

terbuka dan kerjasama  

Menghargai pendapat/temuan orang lain.  

Mau merubah pendapat jika data kurang.  
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Dimensi Indikator 

 Menerima saran dari ternan.  

Tidak merasa selalu benar.  

Menganggap setiap kesimpulan adalah tentatif.  

Berpartisipasi aktif dalam kelompok.  

Sikap ketekunan Melanjuttkan meneliti sesudah "kebaruannya" hilang. 

Mengulangi percobaan meskipun berakibat kegagalan. 

Melengkapi satu kegiatan meskipun teman.  

Kelasnya selesai lebih awal.  

Sikap peka terhadap 

lingkungan sekitar 

Perhatian terhadap peristiwa sekitar.  

Partisipasi pada kegiatan sosial.  

Menjaga kebersihan lingkungan sekolah.  

 

F. Kompetensi Keterampilan (Psikomotor) 

Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan (skill) atau 

kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. 

Psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannnya melalui 

keterampilan (skiil)  sebagai hasil dari ketercapaian pengetahuan. Kompetensi 

keterampilan ini sebagai implikasi dari terpacainya kompetensi pengetahuan dari 

peserta didik. Hasil belajar psikomotor tampak dalam bentuk keterampilan (skill) 

dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar psikomotor sebenarnya 

merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif. 

Kemampuan peserta didik dalam ranah psikomotor menyangkut kemampuan 

melakukan gerak refleks, gerakan dasar, gerakan persepsi, gerakan kemampuan 

fisik, gerakan terampil, gerakan indah dan kreatif. Kemampaun gerakan refleks 

artinya respon terhadap stimulus tanpa sadar. Kemampuan melakukan gerakan 

persepsi artinya gerakan yang lebih halus disbanding gerak reflek dan dasar. 

Kemampuan melakukan gerakan terampil, gerakan yang dapat mengontrol 

berbagai tingkat gerakan, gerakan yang sulit, rumit, kompleks dengan tangkas dan 
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cekatan. Kemampuan melakukan gerakan indah dan kreatif artinya gerakan untuk 

mengomunikasikan perasaan, gerakan terampil yang efisien dan indah, 

(Kunandar, 2013: 249-250). 

Ranah keterampilan terdapat lima jenjang proses berfikir, yakni: (1) imitasi, (2) 

manipulasi, (3) presisi, (4) artikulasi, dan (5) naturalisasi. Berikut penjelasan dari 

masing-masing proses berfikir keterampilan (psikomotor), yaitu: 

1. Imitasi  

Imitasi adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana dan sama 

persis dengan yang dilihat atau diperhatikan sebelumnya. 

2. Manipulasi  

Manipulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum 

pernah dilihat, tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. 

3. Presisi  

Presisi adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat sehingga 

mampu menghasilkan produk kerja yang tepat. 

4. Artikulasi 

Artikulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan  yang kompleks dan tepat 

sehingga hasil kerjanya merupakan sesuatu yang utuh. 

5. Naturalisasi  

Naturalisasi adalah kemampuan melakukan kegiatan secara refleks, yakni 

kegiatan yang melibatkan fisik saja sehingga efektifitas kerja tinggi.  

Dalam kurikulum 2013 ranah psikomotor tercantum dalam kompetensi inti 4 (KI 

4), yakni keterampilan. Aspek keterampilan sebagai kelanjutan dari aspek 
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pengetahuan kemampuan inti 3  (KI 3) yang telah dikuasai peserta didik. Dengan 

demikian, kompetensi inti 3 (KI 3) itu menggambarkan bahwa peserta didik telah 

tahu tentang kompetensi pengetahuan yang dipelajari, sedangkan kompetensi 4 

(keterampilan) itu menggambarkan bahwa peserta didik telah bisa tentang 

kompetensi keterampilan yang dipelajari. Berikut ini terdapat Kata Kerja 

Operasional (KKO) ranah psikomor yang dapat digunakan dalam menyusun 

instrumen untuk kompetensi keterampilan terlihat pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Kata Kerja Operasional Ranah Psikomotor 

Peniruan Manipulasi Artikulasi Pengalamiahan 

Mengaktifkan  Mengoreksi  Mengalihkan  Mengalihkan  

Menyesuaikan  Mendemonstrasikan  Menggantikan  Mempertajam 

Menggabungkan  Merancang  Memutar  Membentuk  

Meramal  Memilih  Mengirim  Memadankan  

Mengatur  Melatih  Memindahkan  Menggunakan  

Mengumpulkan  Memperbaiki  Mendorong  Memulai  

Menimbang  Mengidentifikasi  Menarik  Menyetir  

Memperkecil  Mengisi  Memproduksi  Menjeniskan  

Memperbesar  Menempatkan  Mencampur  Menempel  

Membangun  Membuat  Mengoprasikan  Menseketsa  

Mengubah  Memanipulasi  Mengemas  Melonggarkan  

Mereposisi  Mencampur  Membungkus  Menimbang  

Mengkonstruksi   Mensetting   

        Kunandar (2013: 255) 

G. Keterampilan Proses 

Keterampilan proses termasuk dalam ranah kompetensi psikomotor. Pembelajaran 

IPA lebih menekankan siswa dapat mengeksplorasikan dan mengkontruksi 

kemampuan, keterampilan guna mendorong siswa dalam bereksperimen untuk 

dapat menemukan fakta-fakta dari gejala-gejala alam sekitar. 
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Menurut Indrawati dalam Trianto (2010: 144) mengemukakan bahwa: 

Keterampilan proses merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah yang 

terarah (baik kognitif maupun psikomotor) yang dapat digunakan untuk 

menemukan suatu konsep atau prinsip atau teori, untuk mengembangkan 

konsep yang telah ada sebelumnya, ataupun untuk melakukan 

penyangkalan terhadap suatu penemuan/flasifikasi.  

 

Sedangkan menurut Wahyan dalam Trianto (2010: 144) menyatakan bahwa: 

Keterampilan proses adalah keterampilan yang diperoleh dari latihan 

kemampuan mental, fisik dan sosial yang mendasar sebagai penggerak 

kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi. 

 

Semiawan dalam Nuh (2010: 1) berpendapat bahwa terdapat empat alasan 

keterampilan proses sains diperlukan dalam proses belajar mengajar, yaitu: 

(1) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung semakin 

cepat sehingga tidak mungkin lagi guru mengajarkan semua konsep dan 

fakta pada siswa; (2) Adanya kecenderungan bahwa siswa lebih 

memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak jika disertai dengan 

contoh yang konkret; (3) Penemuan dan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi tidak bersifat mutlak 100% tetapi bersifat relative; (4) 

Pengembangan konsep tidak terlepas dari pengembangan sikap dan nilai 

dalam diri anak didik dalam proses belajar mengajar. 

Berdasarkan pendapat tersebut, keterampilan proses adalah kemampuan siswa 

untuk dapat menerapkan metode ilmiah untuk dapat memahami, mengembangkan 

sikap dan nilai ilmiah pada siswa melalui latihan kemampuan mental, dan fisik. 

Keterampilan dalam pendidikan IPA memberi penekanan pada keterampilan 

berpikir yang dapat berkembang pada anak-anak untuk mempelajari IPA sebanyak 

mereka ingin mempelajarinya dan mengetahuinya. Keterampilan proses yang 

diajarkan kepada siswa pada pembelajaran IPA dapat memberikan penekanan 

keterampilan berpikir dan kelincahan berketerampilan IPA secara aktif. 

Keterampilan proses dapat menjadi wahana penemuan, pengembangan dan 
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pembuktian konsep dan fakta dari prinsip, teori serta hukum yang ada. Keteram-

pilan proses dalam pembelajaran IPA dikembangkan agar siswa cakap melakukan 

percobaan dengan baik. 

Trianto (2010: 148) menuliskan bahwa keterampilan proses perlu dikembangkan 

dalam pengajaran IPA karena keterampilan proses mempunyai peran berikut: 

(1) Membantu siswa belajar mengembangkan pemikirannya; (2) Memberi 

kesempatan kepada siswa untuk melakukan penemuan; (3) Meningkatkan 

daya ingat; (4) Memberikan kepuasan intrinsik bila anak telah berhasil 

melakukan sesuatu; (5) Membantu siswa mempelajari konsep-konsep 

sains. 

 

Berdasarkan kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan proses 

dalam pembelajaran IPA memiliki peran membantu siswa untuk mengembangkan 

pemikiran, meningkatkan daya ingat, memberi kesempatan siswa melakukan 

penemuan dan membantu siswa mempelajari konsep sain melalui kegiatan 

ekperimen. Pembelajaran IPA yang menggunakan keterampilan proses akhirnya 

akan terjadi interaksi siswa dengan pembuktian konsep/prinsip melalui fakta, 

gejala ataupun fenomena yang telah ditemukan atau dikembangkan. Maka dengan 

mengembangkan keterampilan-keterampilan proses IPA, anak-anak mampu 

mengembangkan dirinya dalam proses penemuan dan akan menumbuhkan sikap 

dan nilai ilmiah.  

Kegiatan belajar mengajar dengan melatihkan keterampilan proses kepada siswa 

dapat dilaksanakan dengan keyakinan bahwa IPA merupakan alat yang sangat 

potensial untuk membantu mengembangkan kepribadian siswa. Mata pelajaran 

IPA akan lebih mudah dipelajari, dipahami, dihayati, dan diingat apabila siswa 

sendiri memperoleh pengalaman langsung dari peristiwa belajar tersebut melalui 



35 
 

pengamatan atau eksperimen. Adapun tujuan melatihkan keterampilan proses 

pada pembelajaran IPA menurut Muhammad dalam Trianto (2010: 150) adalah: 

(1) Meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, karena dalam 

melatihkan ini siswa dipacu untuk berpartisipasi secara aktif dan efisien 

dalam belajar; (2) Menuntaskan hasil belajar siswa secara serentak, baik 

keterampilan produk, proses, maupun keterampilan kinerjanya; (3) 

Menemukan dan membangun sendiri konsepsi serta dapat mendefinisikan 

secara benar untuk mencegah terjadinya miskonsepsi; (4) Untuk lebih 

memperdalam konsep, pengertian, dan fakta yang dipelajarinya karena 

dengan latihan keterampilan proses, siswa sendiri yang berusaha mencari 

dan menemukan konsep tersebut; (5) Mengembangkan pengetahuan teori 

atau konsep dengan kenyataan dalam kehidupan masyarakat; (6) Sebagai 

persiapan dan latihan dalam menghadapi kenyataan hidup di dalam 

masyarakat, karena siswa telah dilatih keterampilan dan berpikir logis 

dalam memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan. 

Berdasarkan kutipan tersebut tujuan keterampilan proses dalam pembelajaran 

IPA, yakni untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar, menuntaskan hasil 

belajar secara serentak, membangun konsep, menemukan serta memperdalam 

konsep dan fakta yang dipelajari, mengembangkan pengetahuan teori atau konsep 

yang nyata, dan mempersiapkan siswa menghadapi kenyataan hidup di dalam 

masyarakat. 

H. Pembelajaran Sains 

Sains berasal dari bahasa Inggris, yakni science. Berdasarkan Cambridge 

Advanced Learner’s Dictionary Third Edition, science berarti ilmu pengetahuan 

yang diperoleh dari pembelajaran sistematis tentang struktur dan perilaku di dunia 

fisik, terutama dengan melihat, menghitung, dan melakukan eksperimen serta 

perkembangan teori untuk mendeskripsikan hasil dari aktivitas-aktivitas tersebut. 

Di Indonesia, sains disebut sebagai IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). Untuk itu, 
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dalam hal ini kita tetap menggunakan istilah IPA untuk menunjuk pada pengertian 

sains yang berarti natural science (Trianto, 2014: 136). 

Menurut Aly dan Eny (2008: 18) menyatakan bahwa: 

IPA adalah suatu pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun dengan 

cara yang khas/khusus, yaitu melakukan observasi, eksperimentasi, 

penyimpulan, penyusunan teori, observasi dan demikian seterusnya kait 

mengait antara cara yang satu dengan cara yang lain. 

 

Menurut Kardi dan Nur dalam (Trianto, 2014: 136) menyatakn bahwa: 

IPA mempelajari alam semesta, benda-benda yang ada di permukaan 

bumi, di dalam perut bumi dan di luar angkasa, baik yang dapat diamati 

indera maupun yang tidak dapat diamati dengan indera. Oleh karena itu, 

dalam menjelaskan hakikat fisika, pengertian IPA dipahami terlebih 

dahulu. IPA atau ilmu kealaman adalah ilmu tentang dunia zat, baik 

makhluk hidup maupun benda mati yang diamati. 

 

Adapun menurut Wahyana dalam (Trianto, 2014: 136) mengatakan bahwa: 

IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematik, dan 

dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. 

Perkembangannya tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta, tetapi 

oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. 

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa IPA 

merupakan ilmu alam yang mempelajari alam semesta untu melihat gejala-gejala 

kebendaan dan didasarkan dengan melakukan observasi, eksperimentasi, 

penyimpulan, penyusunan teori, observasi dan demikian seterusnya. IPA juga 

menjadi kumpulan teori yang sistematis, untuk membuktikan konsep, serta 

penerapannya secara umum terbatas pad gejala-gejala alam, lahir dan berkembang 

melalui metode ilmiah seperti percobaan, observasi dan eksperimen serta menuntu 

sikap ilmiah seperti aras ingin tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya. 
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Pembelajaran sains adalah proses transfer ilmu dua arah antara guru dan siswa, 

dimana guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi 

dengan metode tertentu, yaitu proses sains. Cara kerja pendekatan sains dalam 

pendidikan ialah menggunakan prinsip-prinsip dan metode kerja ilmiah yang 

ketat, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, sehingga ilmu pendidikan 

dapat diiris-iris menjadi bagian-bagian yang lebih detail dan mendalam. Sains itu 

terbentuk dan berkembang melalui suatu proses ilmiah. Sains tidak hanya 

mengutamakan hasil tetapi proses yang sangat penting dalam membangun 

pengetahuan siswa. 

Kemendikbud (2013) menyatakan bahwa IPA berkaitan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis. IPA merupakan suatu proses penemuan yang 

mencakup kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, dan 

prinsip-prinsip. Pendidikan IPA dapat dijadikan sebagai wahana bagi peserta didik 

untuk mempelajari lingkungan dan alam sekitar. Proses pembelajaran IPA 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Merujuk pada pengertiannya, hakikat sains diliputi empat unsur, yaitu: (1) sikap: 

berupa rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta 

hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan 

melalui prosedur yang benar; (2) proses: prosedur pemecahan masalah melalui 

metode ilmiah, metode ilmiah meliputi penyusunan hipotesis, perancangan 

eksperimen atau percobaan, evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan; (3) 

produk: berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum; (4) aplikasi: penerapan metode 
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ilmiah dan konsep sains dalam kehidupan sehari-hari. Keempat unsur sains 

tersebut merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hakikat sains 

yang tak lepas dengan sikap ilmiah, proses pemecahan masalah, mengaitkan 

dengan fakta, prinsip, teori, hukum yang terkait serta pengaplikasian metode 

ilmiah dan konsep sains. 

I. Pendekatan Saitifik (Scientific Approach) 

Implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik 

secara aktif mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan 

mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik 

kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan 

Hosnan (2014: 34).  

Hosnan (2014: 34) berpendapat bahwa: 

Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada 

peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan 

pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari sumber mana saja, 

kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dengan guru. 

Sedangkan Hosnan (2014: 50) memaparkan bahwa: 

Metode saintifik (ilmiah) pada umumnya melibatkan kegiatan pengamatan 

atau observasi yang dibutuhkan untuk perumusan hipotesis atau 

mengumpulkan data. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, pendekatan ilmiah merupakan kegiatan 

melakukan pengamatan secara langsung yang dibutuhkan dapat merumuskan 
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hipotesis untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai objek yang 

diamati dimana saja dan kapan saja. Pendekatan ilmiah diharapakan dapat 

dilakukan berdasarkan prosedur ilmiah sebagaimana seorang ilmuan yang 

diimbangi dengan sikap ilmiah dan hasil yang diperoleh berupa produk ilmiah. 

Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan 

proses, seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, 

dan menyimpulkan. Pendekatan Saintifik (scientific approach) dapat diartikan 

sebagai pendekatan ilmiah yang berarti pemecahan suatu masalah didasarkan pada 

kajian ilmiah, bukan perkiraan atau terkaan semata. Pemecahan masalah 

dilakukan bertahap agar terbukti kebenarannya.  

Proses pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, 

inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang 

terintegrasi. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1: Konsep Pendekatan Saintifik. Sumber Hosnan (2014: 32) 
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Berdasarkan gambar 2.1. ranah sikap menggamit transformasi substansi atau 

materi ajar agar peserta didik “tahu mengapa”. Rahah keterampilan menggamit 

transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu bagaimana”. 

Ranah pengetahuan menggamit transfrormasi substansi atau materi ajar agar 

peserta didik “tahu apa”. Hasil akhirnya dalah peningkatan dan keseimbangan 

antara kemampuan untuk menjadi pribadi yang baik (soft skills) dan yang 

memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills) dari 

peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan (Hosnan, 2014: 33). 

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup 

pengembanagn ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dielaborasikan 

untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah tersebut memiliki lintasan perolehan 

(proses psikologi) yang berbeda. Rincian gradasi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan pada aktivitas dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5. Gradasi Ranah Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan 

Sikap (Attitude) Pengetahuan (Knowledge) Keterampilan (Skill) 

Menerima Mengingat Mengamati 

Menjalankan Memahami Menanya 

Menghargai Menerapkan Mencoba 

Menghayati Menganalisis Menalar 

Mengamalkan Mengevaluasi Menyaji 

              Hosnan (2014: 33) 

Hosnan (2014: 37) memaparkan beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam 

kegiatan pembelajaran sebagai berikut: 

(1) Pembelajaran berpusat pada siswa; (2) Pembelajaran membentuk 

student self concept; (3) Pembelajaran terhindar dari verbalisme; (4) 

Pembelajaran memberikan kesempatana pada siswa untuk mengasimilasi 
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dan mengkomodasi konsep, hukum, dan prinsip; (5) Pembelajaran 

mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa; (6) 

pembelajaran meningkatkan motivasi belajar; (7) Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi; (8) Adanya 

proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi 

siswa dalam kognitifnya. 

Sedangkan pendekatan ilmiah (scientific approach) menurut Hosnan (2014: 38) 

mempunyai kriteria proses pembealajaran sebagai berikut:  

(a) Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomenayang dapat 

dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; (b) Penjelasan guru, 

respon siswa, dan interaksi edukatif guru-siswa terbebas dari prasangka 

yang serta merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang 

dari alur berpikir logis; (c) Mendorong dan menginspirasi siswa berfikir 

secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, 

memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran; (d) 

Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam 

melihat perbedaan, kesamaan, dan tauatan satu sama lain dari materi 

pembelajaran; (e) Mendorong dan menginspirasi siswa mampu 

memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional 

dan objektif dalam merespons materi pembelajaran; (f) Berbasis pada 

konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan; (g) 

Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun 

menarik sistem penyajiannya. 

 

Langkah-langkah pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam proses pembe-

lajaran pada Kurikulum 2013 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 

ilmiah (saintifik) yang meliputi: menggali informasi melalui pengamatan 

(observing), bertanya (questioning), percobaan (experimenting), kemudian 

mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, menganalisis, 

menalar (associating), kemudian menyimpulkan, dan mencipta serta membentuk 

jaringan (networking). Proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah (scientific 

approach) harus melakukan langkah-langkah pembelajaran sesuai pendekatan 

ilmiah yang tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah. Adapun bentuk 

kegiatan pembelajaran melalui pendekatan ilmiah dapat dilihat pada Tabel 2.6. 



42 
 

Tabel 2.6. Kegiatan Pembelajaran Saintifik 

Kegiatan Aktivitas Belajar 

Mengamati 

(observing) 

Melihat, mengamati, membaca, mendengar, menyimak, 

(tanpa dan dengan alat). 

Menanya 

(questioning) 

Mengajukan pertanyaan dari yang factual sampai ke 

yang bersifat hipotesis; diawali dengan bimbingan guru 

sampai dengan mandiri (menjadi suatu kebiasaan). 

Pengumpulan data 

(experimenting) 

Menentukan data yang diperlukan dari pertanyaan yang 

diajukan, menentukan sumber data (benda, dokumen, 

buku, eksperimen), mengumpulkan data. 

Mengasosiasi 

(associating) 

Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, 

menentukan hubungan data/kategori, menyimpulkan 

dari hasil analisis data; dimulai dari unstructured-uni 

structure-multistructure-complicated structure. 

Mengomunikasikan Menyampaikan hasil konseptualisasi dalam bentuk 

lisan, tulisan, diagram, bagan, gambar atau media 

lainnya. 

             Hosnan (2014: 39) 

Sani (2014:50-53) memaparkan bahwa pendekatan saintifik berkaitan erat dengan 

metode saintifik. Metode saintifik (ilmiah) pada umumnya melibatkan kegiatan 

pengamatan atau observasi yang dibutuhkan untuk perumusan hipotesis atau 

mengumpulkan data. Metode ilmiah yang pada umumnya dilandasi dengan 

pemaparan data yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Aktifitas 

yang dilakukan dalam kegiatan ilmiah pada umumnya terlihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2. Komponen Aktivitas Ilmiah. Sumber: Sani (2014: 51). 
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Menurut Dyer dkk (Sani, 2014: 53) seorang inovator adalah pengamat yang baik 

dan selalu mempertanyakan suatu kondisi yang ada dengan mengajukan ide baru. 

Keterampilan inovatif yang dikemukakan oleh Dyer dkk yakni: 1) observasi, 2) 

bertanya, 3) melakukan percobaan, 4) asosiasi (menghubungkan/menlar) dan 5) 

membangun jaringan (melakukan komunikasi), yang terlihat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3. Komponen Keterampilan Inovatif. Sumber: Sani (2014: 53) 

Berdasarkan teori Dyer tersebut, dapat dikembangkan pendekatan saintifik 

(scientific approach) dalam pembelajaran yang memiliki komponen proses 

pembelajaran antara lain: 1) mengamati; 2) menanya; 3) mencoba/mengumpulkan 

informasi; 4) menalar/asosiasi; 5) membentuk jejaring(melakukan komunikasi). 

Penjabaran dari masing-masing aktivitas yang dilakukan dalam pembelajaran 

saintifik terlihat pada Gambar 2.4. 

 
Gambar 2.4. Komponen Pendekatan Pembelajaran Saintifik.  

Sumber: Sani(2014: 54) 
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Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan scientific 

menyentuh 3 (tiga) ranah, yaitu: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hasil 

belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif 

melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Hal 

tersebut dapat dilihat secara rinci pada Gambar 2.5. 

 
Gambar 2.5 Konsep Pendekatan Saintifik. Sumber: BPSDMPK (2013: 9) 

 

 

Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik, yaitu: 

 
Gambar 2.6 Langkah-langkah Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik. 

 Sumber: BPSDMPK (2013: 10) 

 

1. Mengamati (Observing) 

Modul interaktif yang dibuat menyajikan beberapa fenomena Gelombang 

secara instruktif sehingga memacu siswa untuk mengamati fenomena tersebut. 
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2. Menanya (Questioning) 

Berdasarkan fenomena yang disajikan dan telah diamati oleh siswa pada 

modul interaktif, siswa terdorong untuk berpikir secara hipotetik seputar 

fenomena tersebut. 

3.  Mencoba (Experimenting) 

Dengan mengacu pada teori, konsep, dan fakta empiris mengenai fenomena 

Gelombang, siswa melakukan percobaan sebagai wujud pemahaman terhadap 

fenomena yang disajikan. 

4. Menalar (Associating) 

Selanjutnya siswa memahami, menerapkan serta mengembangkan pola pikir 

sebagai bentuk respon terhadap fenomena yang disajikan. 

5. Membentuk jejaring (Networking) 

Setelah keempat tahap di atas, siswa kemudian menyimpulkan hasil pemikiran 

dan percobaannya sebagai interpretasi hasil pemecahan masalah yang didapat 

dari fenomena yang dimuat dalam modul interaktif. 


