
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku berdasarkan praktik atau 

pengalaman tertentu.  Perubahan tingkah laku yang dimaksud berupa penguasaan 

terhadap ilmu pengetahuan, penguasaan terhadap keterampilan, dan perubahan 

yang berupa sikap.  Perubahan tingkah laku ini  bisa dicapai melalui upaya yakni 

dengan pembelajaran.  Seorang guru harus bisa dan cakap dalam merencanakan, 

melaksanakan, membimbing, dan mengevaluasi proses pembelajaran tersebut.  

Kegiatan tersebut  juga harus dilakukan secara berkesinambungan.  Salah satu 

tahapan yang  penting dalam proses pembelajaran adalah evaluasi pembelajaran. 

 

Evaluasi dalam pembelajaran memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk mengetahui 

informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, perkembangan, 

dan hasil belajar peserta didik serta untuk mengetahui hasil mengajar yang 

dilakukan oleh guru.  Hasil belajar peserta didik dapat diketahui dengan mengukur 

sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran dan kompetensi-

kompetensi yang telah ditetapkan.  Sementara itu, hasil mengajar guru terkait 

dengan sejauh mana guru mampu merencanakan, mengelola, memimpin, dan 

mengevaluasi pembelajaran itu sendiri.  Depdiknas dalam Permendiknas RI 

Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan  menyebutkan 
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bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, 

bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk 

meningkatkan efektifitas kegiatan pembelajaran.  Penilaian tersebut termasuk 

kegiatan mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk 

dan teknik penilaian yang dipilih. 

 

Ruang lingkup evaluasi  mencakup penilaian hasil belajar siswa dalam aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik sesuai kompetensi yang diharapkan.  

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan diketahui bahwa masih 

banyak guru yang belum melakukan penilaian yang mencakup ketiga ranah 

tersebut secara menyeluruh.  Sebagian besar guru hanya menitikberatkan 

penilaian pada ranah kognitif saja, sedangkan pada ranah afektif hanya sebatas 

apa yang dilihat tanpa mengetahui pedoman penilaian yang sesuai dengan standar 

penilaian pendidikan.  Ranah afektif yang dimaksud meliputi sikap, minat, konsep 

diri, nilai dan moral.  Dirjen Mandikdasmen dalam SK Dirjen Mandikdasmen 

Nomor 12/C/KEP/TU/2008 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyusunan Laporan 

Hasil Belajar Peserta Didik Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan 

bahwa aspek afektif yang dominan pada mata pelajaran fisika meliputi ketelitian, 

ketekunan, dan kemampuan memecahkan masalah secara logis dan sistematis.  

Aspek tersebut termasuk dalam komponen sikap yakni sikap ilmiah. 

 

Selanjutnya melalui wawancara dan observasi di SMA Negeri 1 Gadingrejo 

diketahui bahwa cara pengukuran sikap ilmiah siswa sebagian besar dilakukan 

dengan metode pengamatan langsung yakni hanya dengan melihat keaktifan 

peserta didik dalam  mengikuti pembelajaran sedangkan pengukuran sikap ilmiah 
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dengan menggunakan instrumen penilaian sikap jarang dilakukan.  Berdasarkan 

observasi juga diketahui bahwa ketersediaan instrumen penilaian afektif di 

sekolah masih terbatas yakni hanya lembar pengamatan sikap secara umum, 

belum menuju ke karakteristik sikap yang lebih spesifik dan terfokus seperti 

belum tersedianya model penskalaan sikap ilmiah siswa terhadap proses 

pembelajaran fisika. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka telah 

dilakukan penelitian pengembangan dengan judul “Pengembangan Instrumen 

Penilaian Sikap Ilmiah pada Pembelajaran Fisika”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah diperlukan pengembangan 

instrumen penilaian sikap ilmiah pada pembelajaran fisika. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat instrumen penilaian sikap ilmiah 

pada pembelajaran fisika. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Tersedianya instrumen penilaian sikap ilmiah dalam pembelajaran fisika. 

2. Dapat digunakan oleh guru sebagai contoh atau model instrumen penilaian 

sikap ilmiah siswa pada pembelajaran fisika. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengembangan adalah proses menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam 

suatu wujud fisik tertentu. 

2. Pengembangan yang dimaksud adalah pembuatan instrumen penilaian sikap 

ilmiah pada pembelajaran fisika. 

3. Instrumen penilaian sikap ilmiah yang dimaksud adalah skala sikap ilmiah 

siswa. 

4. Sikap merupakan kecenderungan bertindak, berpresepsi, berpikir dan merasa 

dalam menghadapi obyek, ide, situasi atau nilai. 

5. Sikap yang dimaksud adalah sikap ilmiah pada pembelajaran fisika. 

6. Sikap ilmiah adalah sikap terhadap sains dan sikap yang melekat dalam diri 

seseorang setelah mempelajari sains. 

7. Uji coba produk penelitian pengembangan dilakukan pada siswa kelas XI IA  

SMA Negeri 1 Gadingrejo tahun pelajaran 2012/2013. 

 


