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I. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang dapat memajukan bangsa

atau negara. Hal ini karena pendidikanlah yang dapat mencetak sumber daya ma-

nusia yang memiliki kompetensi yang dapat menghadapi era globalisasi yang pe-

nuh dengan tantangan dan kompetisi. Di dalam pendidikan, peserta didik akan

diberikan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan atau potensinya yang

akan berguna untuk menghadapai masalah-masalah di masa depan dan dapat di-

terapkan di lingkungan masyarakat. Salah satu cara untuk mengetahui kualitas

peserta didik yang menjadi subjek pendidikan yaitu dengan menggunakan ases-

men.

Asesmen merupakan penilaian proses, kemajuan, dan hasil belajar siswa (out-

comes) (Stiggins, 1994).  Penilaian (asesmen) harus dilakukan secara rinci dan

menyeluruh. Hal tersebut dijelaskan di dalam Permendikbud Nomor 66 Tahun

2013 tentang cakupan penilaian yang merujuk pada ruang lingkup materi, kompe-

tensi mata pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan proses.  Dije-

laskan pula bahwa asesmen yang sesuai adalah asesmen yang menggunakan pen-

dekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar

secara utuh. Lampiran permendikbud no 66 tahun 2013 juga menjelaskan ten-

tang standar penilaian pendidikan, penilaian pendidikan merupakan proses
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pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar

peserta didik, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Sunarti dan Rahma-

wati, 2014). Salah satu keterampilan yang dinilai yaitu keterampilan berpikir sis-

wa yang meliputi keterampilan proses sains.

Harlen berpendapat bahwa keterampilan proses sains perlu dilatihkan  agar sese-

orang dapat mendefinisikan masalah yang ada disekitar mereka, untuk meng-

amati, menganalisis, berhipotesis, bereksperimen, menyimpulkan, menggenera-

lisasi, dan menghubungkan informasi yang mereka miliki dengan keterampilan

yang diperlukan (Aktamis, 2008). Dimyati dan Mudjiono menerangkan bahwa

manfaat keterampilan proses sains yaitu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan

siswa, kemudian dapat  memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja

dengan ilmu pengetahuan, dan dapat digunakan oleh siswa untuk belajar proses

dan sekaligus produk ilmu pengetahuan   (Anggun, dkk, 2012). Selain itu, siswa

juga memperoleh ilmu pengetahuan dengan baik karena lebih memahami fakta

dan konsep ilmu pengetahuan.

Keterampilan proses sains erat kaitannya dengan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Salah satu materi IPA di SMP yaitu klasifikasi materi. Klasifikasi materi merupa-

kan materi yang memerlukan suatu penggambaran baik secara makroskopis mau-

pun submikroskopis sehingga siswa membayangkan keberadaan materi tersebut

tanpa mengalaminya secara langsung, misalnya bentuk atom dari penyusun unsur,

molekul senyawa, dan sebagainya.  Untuk memahami hal tersebut siswa harus

memiliki keterampilan proses sains yang meliputi katerampilan dalam mengamati,
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mengelompokkan, kemudian meramalkan, menyimpulkan, dan mengomunika-

sikan.

Laporan Trend in International Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun

2011 menyebutkan bahwa nilai rata-rata sains siswa Indonesia menempati urutan

ke 40 dari 42 negara (Provasnik dkk, 2011). Menurut Kemendikbud, hasil studi

TIMSS ini menunjukkan bahwa siswa Indonesia berada di rangking yang amat

rendah dalam kemampuan memahami informasi yang kompleks, teori, analisis,

pemecahan masalah, pemakaian alat, prosedur, dan dalam melakukan investigasi

(Husamah & yanur, 2013). Selain data dari TIMSS, berdasarkan Programme for

International Student Assesment (PISA) yaitu penilaian tingkat dunia dalam bi-

dang matematika, sains, dan membaca, pada tahun 2012 siswa Indonesia hanya

menempati posisi ke 64 dari 65 negara anggota PISA di bidang sains (OECD,

2013).  Hasil studi PISA tersebut menunjukkan bahwa rata-rata siswa Indonesia

hanya mampu mengenali sejumlah fakta dasar tetapi belum mampu mengomuni-

kasikan dan mengaitkan berbagai topik sains, apalagi menerapkan konsep-konsep

yang kompleks dan abstrak (Husamah & yanur, 2013). Salah satu faktor penye-

bab rendahnya keterampilan proses sains siswa Indonesia yaitu penilaian (ases-

men) yang digunakan cenderung menuntut siswa untuk menghafal dan tidak me-

nilai keterampilan proses sains siswa.

Fakta di atas juga diperkuat dengan hasil studi lapangan yang dilakukan dengan

cara wawancara kepada guru dan penyebaran angket kepada siswa.  Berdasarkan

hasil wawancara kepada 8 guru mata pelajaran IPA kelas VII di 8 SMP yang ada

di kabupaten atau kota di provinsi Lampung, yaitu di Bandar Lampung, Metro,
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Lampung Tengah, dan Tulang Bawang Barat, diperoleh hasil bahwa 100% guru

memberikan ujian blok setelah bab selesai dipelajari untuk mengetahui seberapa

jauh siswa memahami materi yang telah disampaikan. Bentuk soal-soal yang di-

berikan pun beragam, 62,5% guru memberikan soal essay dan 37,5% guru mem-

berikan soal essay dan pilihan jamak agar soal yang diujikan bervariasi. Dalam

membuat soal, hanya 50% guru saja yang membuat soal ujian sendiri, sedangkan

50% guru mengambil soal dari buku cetak yang digunakan siswa. Dari 50% guru

yang membuat soal, 12,5% guru membuat soal tidak sesuai dengan indikator.  Da-

lam membuat instrumen penilaian, 62,5% guru yang membuat kisi-kisi soal terle-

bih dahulu, sedangkan 37,5% guru tidak terbiasa membuat kisi-kisi soal.  Hasil

survey juga menunjukkan 85% guru belum mengetahui keterampilan proses sains,

100% guru belum menyusun soal-soal yang mengukur keterampilan proses sains

siswa secara maksimal, hal ini membuktikan bahwa asemen yang digunakan di

Indonesia masih mengarah pada aspek kognitif saja. 100% guru setuju diadakan

penyusunan soal untuk mengukur keterampilan proses sains siswa.  Jawaban guru

tersebut selaras dengan jawaban angket pada siswa yaitu 50% guru mengambil

soal dari buku cetak yang digunakan siswa dan 100 % guru belum menyusun soal-

soal yang mengukur keterampilan proses sains siswa secara maksimal.

Selain wawancara kepada guru dan penyebaran angket kepada siswa, dilakukan

juga analisi terhadap instrumen asesmen yang digunakan guru.  Hasil analisis

menunjukkan bahwa instrumen asesmen yang digunakan guru lebih mengarah

kepada penilaian kognitif siswa yang bersifat hafalan dan belum menilai kete-

rampilan proses sains siswa.
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Instrumen asesmen berbasis keterampilan proses sains pernah dikembangkan se-

belumnya oleh Baehaki (2013) pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut tanggapan guru instrumen asesmen

tersebut dapat digunakan untuk melakukan penilaian secara menyeluruh pada pro-

ses pembelajaran, sehingga instrumen asesmen berbasis keterampilan proses sains

baik dikembangkan untuk materi yang lainnya.

Berdasarkan masalah dan fakta di atas, dilakukan penelitian dengan judul :

“Pengembangan Instrumen Asesmen Berbasis Keterampilan Proses Sains pada

Materi Klasifikasi Materi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah karakteristik instrumen asesmen berbasis keterampilan proses

sains pada materi klasifikasi materi?

2. Bagaimanakah tanggapan guru terhadap instrumen asesmen berbasis keteram-

pilan proses sains pada materi klasifikasi materi?

3. Apa faktor pendukung ketika menyusun instrumen asesmen berbasis keteram-

pilan proses sains pada materi klasifikasi materi?

4. Apa kendala yang ditemui ketika menyusun instrumen asesmen berbasis kete-

rampilan proses sains pada materi klasifikasi materi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
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1. Mengembangkan instrumen asesmen berbasis keterampilan proses sains pada

materi klasifikasi materi;

2. Mendeskripsikan tanggapan guru mengenai instrumen asesmen berbasis kete-

rampilan proses sains pada materi klasifikasi materi;

3. Mengetahui faktor-faktor pendukung dalam penyusunan instrumen asesmen

berbasis keterampilan proses sains pada materi klasifikasi materi;

4. Mengetahui hal-hal yang menjadi kendala dalam penyusunan instrumen ases-

men berbasis keterampilan proses sains pada materi klasifikasi materi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam pengembangan instrumen asesmen berbasis keterampilan proses

sains pada materi klasifikasi materi ini adalah:

1. Bagi peserta didik

Penggunaan instrumen asesmen berbasis keterampilan proses sains diharapkan

dapat memberikan motivasi lebih untuk peserta didik dalam mengikuti proses

pembelajaran IPA.  Selain itu, untuk menilai keterampilan berfikir siswa yang

meliputi keterampilan mengamati, mengklasifikasi, mengomunikasikan, mem-

prediksi, dan menginferensi.

2. Bagi guru

Pengembangan instrumen asesmen berbasis keterampilan proses sains ini dapat

digunakan sebagai alat dalam penilaian belajar siswa sehingga penilaian terhadap

proses pembelajaran IPA dapat lebih terarah dan menyeluruh (produk dan proses).

instrumen asesmen ini juga dapat dijadikan referensi guru dalam menyusun dan
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mengembangkan instrumen asesmen yang lebih baik untuk penilaian

pembelajaran IPA.

3. Bagi sekolah

Menjadi suatu sumbangan pemikiran dalam meningkatkan mutu pendidikan teru-

tama dalam pembelajaran IPA di sekolah. Selain itu, dapat dijadikan sebagai

bahan referensi bagi sekolah dalam pengembangan instrumen asesmen yang lebih

baik.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah :

1. Pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembang-

kan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada sebelum-

nya yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Instrumen asesmen berbasis keterampilan proses sains adalah suatu instrumen

asesmen yang dirancang untuk mengukur keterampilan siswa dalam mengamati

(observasi), mengelompokkan (klasifikasi), meramalkan (prediksi), menyim-

pulkan (inferensi), dan mengomunikasikan.

3. Materi yang dibahas dalam asesmen ini adalah unsur, senyawa dan campuran.

4. Instrumen asesmen yang dikembangkan adalah asesmen tes tertulis yang

menyajikan penggambaran secara makroskopis, submikroskopis, dan simbolik

dengan bentuk soal pilihan jamak dan uraian untuk mengukur indikator

pencapaian keterampilan proses sains siswa.


