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Penelitian dan pengembangan pada asesmen ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan 

sekolah dalam melakukan serangkaian pengukuran menggunakan asesmen yang 

sesuai dengan kaidah pembuatan asesmen yang baik untuk mengukur keterampil-

an proses sains siswa.  Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan 

pengembangan (Research and Developement) menurut Borg dan Gall.  Penelitian 

ini bertujuan untuk mengembangkan asesmen berbasis keterampilan proses sains 

dan mendeskripsikan tanggapan guru dan respon siswa mengenai asesmen yang 

dikembangkan.  Instrumen penelitian yang digunakan meliputi angket analisis ke-

butuhan, instrumen validasi ahli, angket tanggapan guru dan siswa.  Karakteristik 

asesmen yang dikembangkan yaitu asesmen untuk mengukur ranah psikomotor 

siwa berupa penilaian unjuk kerja dan mengukur ranah kognitif siswa berupa soal 

tes tertulis sebanyak 16 soal yang terdiri dari 10 soal pilihan jamak dan 6 soal 

uraian.  Asesmen yang kembangkan tersebut dirancang khusus untuk mengukur 
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keterampilan proses sains siswa yang meliputi keterampilan mengamati, me-

ngelompokkan, meramalkan, menerapkan konsep, dan menginferensi.  Hasil pe-

nelitian ini menunjukkan bahwa asesmen berbasis keterampilan proses sains yang 

dikembangkan ini tergolong sangat baik, dengan persentase hasil validasi oleh 

ahli pada aspek keterbacaan, konstruksi, dan kesesuaian isi materi sebesar 

83,08%, 83,16%, dan 80% dan persentase tanggapan guru pada aspek keterbaca-

an, konstruksi, dan kesesuaian isi materi sebesar 86,15%, 87,37%, dan 83,33%, 

serta persentase respon siswa pada aspek keterbacaan sebesar 85,7%.  Asesmen 

yang dikembangkan memiliki nilai validitas butir soal “valid”, selain itu, pada 

asesmen yang dikembangkan ini memiliki nilai koefesien reliabilitas sebesar 0,84 

atau berkategori “sangat tinggi” pada soal pilihan jamak, dan memiliki nilai 

koefesien reliabilitas sebesar 0,71 atau berkategori “tinggi” pada soal uraian.  Ber-

dasarkan hal tersebut, asesmen berbasis keterampilan proses sains pada materi 

larutan penyangga yang dikembangkan adalah valid dan  layak digunakan. 

 

Kata Kunci : asesmen, larutan penyangga, proses sains 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

IPA merupakan ilmu yang membahas tentang fenomena alam yang terjadi di

sekitar kita. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) memiliki peranan penting dalam me-

ningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam menghasilkan siswa yang ber-

kualitas, yaitu manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif, logis dan berinisiatif,

untuk mengetahui adanya peningkatan mutu pendidikan dan hasil belajar siswa,

memerlukan serangkaian pengukuran dengan menggunakan alat evaluasi yang

baik dan memenuhi syarat. Hal ini dikarenakan evaluasi dipandang sebagai

tindakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi dari program pen-

didikan, termasuk keberhasilan seluruh subjek belajar yang menempuh suatu

program tersebut (Subali, 2010).

Salah satu cabang dari IPA adalah ilmu kimia, dimana ilmu kimia secara khusus

mempelajari mengenai komposisi, struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi,

serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Salah satu materi dalam

mata pelajaran kimia kelas XI SMA adalah larutan penyangga yang terdapat pada

KD 3.13, yaitu menganalisis peran larutan penyangga dalam tubuh mahluk hidup.

Materi larutan penyangga mencakup sifat larutan penyangga, komponen dan cara

kerja, perhitungan pH, serta fungsi larutan penyangga. Tingkat keberhasilan
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siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran pada materi larutan penyangga

tersebut dapat diketahui dengan menggunakan suatu alat ukur penilaian pada akhir

pembelajaran (Subali, 2010).

Penyelenggaraan penilaian hasil belajar siswa mencakup kompetensi sikap,

produk pengetahuan, proses, dan aplikasi tertuang dalam Permendikbud No 66

tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan Permendikbud No 104

tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Guru. Asesmen merupakan

istilah yang tepat untuk penilaian proses belajar siswa. Tujuannya untuk mem-

peroleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian

kompetensi siswa (Purwanto, 2013).

Menurut Subali (2010) agar dapat diperoleh asesmen atau alat ukur yang baik

perlu dikembangkan suatu prosedur atau langkah-langkah yang benar, yang me-

liputi perencanaan asesmen yang memuat maksud dan tujuan asesmen.  Pembuat-

an asesmen yang didasarkan pada standar isi dan tujuan mata pelajaran kimia

SMA hendaknya dibuat sesuai kaidah ilmu kimia, yaitu kimia sebagai produk,

proses dan sikap ilmiah (Tim Penyusun, 2013).  Kimia sebagai produk lebih me-

nekankan pada pengetahuan kimia yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan

teori temuan ilmuwan. Kimia sebagai proses lebih mengarah kepada kerja ilmiah,

sehingga memperoleh pengalaman dalam menerapkan metode ilmiah melalui per-

cobaan atau eksperimen. Kimia sebagai sikap menekankan pada pemberian pe-

ngalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan kete-

rampilan proses dan sikap ilmiah, seperti sikap ingin tahu, kerja sama, berpikir
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kritis dan lainnya. Ketiga karakteristik ilmu kimia tersebut perlu diperhatikan

untuk mencapai hasil pembelajaran kimia yang optimal.

Lampiran permendikbud No 66 tahun 2013 juga menjelaskan tentang standar

penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan merupakan proses pengumpulan dan

pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa, meliputi

pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Tim Penyusun, 2013).  Salah satu ke-

terampilan yang dinilai, yaitu keterampilan berpikir siswa yang meliputi ke-

terampilan proses sains. Dimyanti dan Mudjiono (2002) menerangkan bahwa

manfaat keterampilan proses sains, yaitu dapat mengembangkan ilmu pengetahu-

an 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.

Faktanya, belum banyak guru yang membuat dan menggunakan asesmen penge-

tahuan yang sesuai dengan dimensi pengetahuan dan kognitif yang akan diukur.

Salah satunya, penggunaan asesmen terhadap keterampilan proses sains siswa

belum dioptimalkan. Hal ini dikemukakan oleh Baehaki (2014), yang menyata-

kan bahwa banyak ditemukan kegiatan evaluasi yang tidak sesuai dengan kaidah

penyusunan asesmen yang baik. Data survei The Trends in International

Mathematics and Science Study (TIMSS) tentang prestasi matematika dan sains

siswa SMP kelas VIII memperlihatkan bahwa skor yang diraih Indonesia masih

dibawah rata-rata internasional, yaitu berada di urutan bawah dibandingkan

pencapaian siswa setingkat di beberapa negara di Asia seperti Hongkong,

Jepang, Korea, Taiwan, Malaysia, dan Thailand. Hasil terbaru, studi TIMSS
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2011 menyatakan bahwa Indonesia berada diperingkat ke-38 dari 42 negara

peserta dengan skor rata-rata 386, sedangkan skor rata-rata internasional 500

(IEA, 2012). Selain data dari TIMSS, terdapat juga data dari Programme for

International Student Assesment (PISA) tahun 2012 tentang penilaian tingkat

dunia dalam bidang matematika, sains, dan membaca, yang menyatakan bahwa

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 mengkomunikasi-

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

yang kompleks dan abstrak (Husamah & Yanur, 2013).  Artinya, masih banyak

guru di Indonesia yang tidak menerapkan pembelajaran maupun evaluasi pem-

belajaran dengan melatih kemampuan berpikir siswa, namun hanya mempelajari

konsep-konsep dan prinsip sains dengan cara menghafal. Pembelajaran dengan

cara menghafal tersebut menyebabkan siswa tidak mengembangkan kemampuan

berpikir dan menganalisisnya, sehingga siswa kurang mampu mengorganisasi-

kan, mengkomunikasikan serta mengaitkan informasi dan fakta yang ada di alam

ke berbagai pembelajaran sains. Menurut Lissa (2012), pencapaian tujuan pem-

belajaran kimia yang sebenarnya membutuhkan penggunaan instrumen penilaian

yang tidak hanya mencakup hafalan dan pemahaman, tetapi juga dibutuhkan

penilaian yang melatih keterampilan berpikir.

Fakta di atas diperkuat oleh hasil studi lapangan yang telah dilakukan di SMA

Negeri 1 Seputih Raman, SMA Negeri 1 Punggur, dan SMA Paramarta di
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Kabupaten Lampung Tengah.  Pada ketiga SMA tersebut, guru melakukan pe-

nilaian setiap kali pertemuan dimana penilaian yang dilakukan oleh guru berupa

pemberian latihan soal. Masih banyak guru yang belum membuat soal sesuai

dengan indikator yang dirumuskan, dan belum dilengkapi dengan penyusunan

kisi-kisi soal. Hal ini dikarenakan, belum semua guru membuat sendiri soal tes

yang diberikan kepada siswa. Kendala utama yang dihadapi oleh guru pada ketiga

sekolah tersebut dalam pembuatan asesmen, yaitu sulitnya membuat soal yang

sesuai dengan kemampuan kognitif siswa, sehingga guru mengalami kesulitan

dalam menentukan apakah soal tersebut tergolong sulit atau mudah bagi siswa.

Hasil wawancara kepada guru juga menyatakan bahwa 50% guru telah menge-

tahui keterampilan proses sains namun mereka belum menerapkannya didalam

pembelajaran, dan sisanya belum mengetahui keterampilan proses sains, serta

100% guru tersebut belum pernah membuat soal-soal ujian berbasis keterampilan

proses sains.

Berdasarkan fakta di atas, maka dibutuhkan suatu asesmen yang dapat mengukur

hasil belajar atau ketercapaian kompetensi siswa yang sesuai dengan indikator

keterampilan proses sains yang akan diukur.  Terkait hal tersebut, asesmen yang

berbasis keterampilan proses sains dapat digunakan untuk mengukur kompetensi

siswa. Keterampilan proses sains dimaksudkan untuk melatih dan mengembang-

kan keterampilan intelektual atau kemampuan berpikir siswa, juga keterampilan

kognitif, manual, dan sosial (Rustaman, 2009). Keterampilan proses sains adalah

keterampilan yang diperoleh dari latihan kemampuan-kemampuan mental, fisik,

dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan yang lebih tinggi. Ke-

terampilan ini meliputi keterampilan mengamati (observasi), menyimpulkan



6

(inferensi), mengelompokkan (klasifikasi), menafsirkan (interpretasi), meramal-

kan (prediksi), dan berkomunikasi (Rustaman, 2003).

Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji mengenai pengembangan Instrumen

asesmen berbasis keterampilan proses sains. Wati (2015) dalam penelitiannya

yang berjudul “Pengembangan Instrumen Asesmen Berbasis Keterampilan

Proses Sains pada Bahasan Klasifikasi Materi”, menyimpulkan bahwa guru

menanggapi dengan sangat baik pada aspek keterbacaan, kesesuaian isi asesmen

dengan materi, dan konstruksi terhadap produk asesmen dengan persentase pada

masing-masing aspek secara berturut-turut 93,80%; 95,30%, dan 92,00%. Ber-

dasarkan hasil tanggapan guru tersebut, produk yang telah dikembangkan dapat

digunakan untuk menilai keterampilan proses sains siswa, meliputi keterampilan

mengamati, mengklasifikasi, memprediksi, menginferensi, dan mengkomunikasi-

kan. Hal ini serupa dengan penelitian Samosir (2013), berjudul “Pengembangan

Asesmen Asam-Basa Berbasis Keterampilan Proses Sains”, yaitu hasil uji coba

terbatas terhadap guru menunjukkan bahwa asesmen berbasis keterampilan

proses sains yang dikembangkan memiliki tingkat keterbacaan dan kesesuaian isi

materi yang sangat tinggi, dengan presentase aspek secara berturut-turut 83,8%

dan 82,78%.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Baehaki (2014) pada materi kelarutan dan hasil

kali kelarutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut tanggapan guru,

asesmen tersebut dapat digunakan untuk melakukan penilaian secara menyeluruh

pada proses pembelajaran, sehingga asesmen berbasis keterampilan proses sains

baik dikembangkan untuk materi yang lainnya.
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Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul :

“Pengembangan Asesmen Berbasis Keterampilan Proses Sains pada Materi

Larutan Penyangga.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah karakteristik asesmen berbasis keterampilan proses sains pada

materi larutan penyangga yang dikembangkan?

2. Bagaimanakah respon siswa terhadap asesmen berbasis keterampilan proses

sains pada materi larutan penyangga yang dikembangkan?

3. Bagaimanakah tanggapan guru terhadap asesmen berbasis keterampilan

proses sains pada materi larutan penyangga yang dikembangkan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk

mengembangkan asesmen berbasis keterampilan proses sains pada materi larutan

penyangga guna :

1. Mendeskripsikan karakteristik asesmen berbasis keterampilan proses sains

pada materi larutan penyangga yang dikembangkan.

2. Mendeskripsikan respon siswa mengenai asesmen berbasis keterampilan

proses sains pada materi larutan penyangga yang dikembangkan.

3. Mendeskripsikan tanggapan guru mengenai asesmen berbasis keterampilan

proses sains pada materi larutan penyangga yang dikembangkan.



8

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini menghasilkan asesmen berbasis keterampilan proses sains pada

materi larutan penyangga yang dapat bermanfaat berbagai pihak.

1. Siswa

Pengembangan asesmen ini diharapkan dapat memotivasi siswa dalam

mengikuti proses pembelajaran kimia.

2. Guru

Pengembangan asesmen ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi guru

dalam menyusun dan mengembangkan asesmen yang lebih baik untuk

penilaian pembelajaran kimia, terutama asesmen berbasis keterampilan proses

sains.

3. Sekolah

Pengembangan asesmen ini diharapkan dapat menjadi informasi dan

sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran kimia

di sekolah dan mata pembelajaran lain.

4. Peneliti lain

Pengembangan asesmen ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

referensi pembuatan asesmen bagi peneliti lain terutama pembuatan asesmen

berbasis keterampilan proses sains.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Pengembangan adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan

memvalidasi produk pendidikan, selanjutnya produk yang dihasilkan dapat

digunakan dalam proses pembelajaran.

2. Instrumen asesmen yang dikembangkan adalah instrumen asesmen dengan

kategori tes tertulis dalam bentuk soal pilihan jamak dan uraian untuk me-

latih keterampilan proses sains pada siswa.

3. Asesmen berbasis keterampilan proses sains adalah suatu asesmen yang di-

rancang guna mengoptimalkan pengukuran keterampilan proses sains siswa,

yang mencakup keterampilan mengamati, mengelompokkan, menyimpulkan,

menerapkan konsep, dan memprediksi.

4. Karakteristik asesmen yang dikembangkan, meliputi: validitas, reliabilitas,

keterbacaan, kontruksi dan kesesuaian isi materi.

5. Asesmen yang dikembangkan tergolong baik, bila: (1) respon siswa dan

tanggapan guru berkisar antara tinggi (60,1% - 80%) sampai sangat tinggi

(80,1% - 100%) sesuai dengan tafsiran Arikunto (2008) pada aspek keter-

bacaan, konstruksi, dan kesesuaian isi materi; (2) validitas tiap soal yang

dibuat memiliki nilai r hitung > r tabel product moment; dan (3) reliabilitas-

nya bernilai tiggi (0,701 - 1.000).

6. Materi pokok pada penelitian ini adalah larutan penyangga yang meliputi

sifat larutan penyangga, komponen dan cara kerja larutan penyangga, per-

hitungan pH larutan penyangga, serta fungsi larutan penyangga.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Instrumen Penilaian

Instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur dalam rangka

pengumpulkan data (Purwanto, 2013).  Sementara itu, menurut Firman dalam

skripsi Samosir (2013), evaluasi merupakan proses penentuan informasi yang di-

perlukan, pengumpulan serta penggunaan informasi tersebut untuk melakukan

pertimbangan sebelum keputusan.  Berdasarkan kedua pengertian tersebut maka

instrumen penilaian dapat disebut pula sebagai alat penilaian atau alat evaluasi.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Arikunto (2013) yang mengatakan bahwa:

Alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah
seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih
efektif dan efisien. Kata “alat” biasa disebut juga dengan istilah
“instrumen”. Dengan demikian, alat evaluasi juga dikenal dengan
instrumen evaluasi.

Instrumen penilaian merupakan bagian integral dari suatu proses penilaian dalam

pembelajaran. Penilaian berperan sebagai program penilaian proses, kemajuan

belajar, dan hasil belajar siswa (Docktor dan Heller, 2009). Instrumen penilaian

meliputi tes dan sistem penilaian. Instrumen penilaian dirancang  untuk menge-

tahui tingkat pemahaman siswa setelah mempelajari suatu kompetensi (Prasasti,

dkk., 2012).
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Berdasarkan lampiran Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar

penilaian, instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan :

1. Substansi yang merepresentasikan kompetensi yang dinilai;
2. Konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk

instrumen yang digunakan; dan
3. Penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai

dengan tingkat perkembangan peserta didik.

Dilihat dari fungsinya, jenis penilaian ada beberapa macam, yakni penilaian

formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, penilaian selektif, dan penilaian

penempatan. Dilihat segi alatnya, penilaian hasil belajar dapat dibedakan menjadi

tes dan bukan tes (nontes). Soal-soal tes ada yang disusun dalam bentuk objektif,

ada juga yang dalam bentuk esai atau uraian. Penilaian hasil belajar bukan tes

sebagai alat penilaian mencakup observasi, kuesioner, wawancara, skala, sosio-

metri, studi kasus, dll (Sudjana, 2005). Tes hasil belajar ada yang sudah dibaku-

kan (standardized tests), ada pula yang dibuat guru, yakni tes yang tidak baku.

Pada umunya, penilaian hasil belajar disekolah menggunakan tes buatan guru

untuk semua bidang studi. Tes sebagai alat penilaian hasil belajar ada yang sifat-

nya speed tests (mengutamakan kecepatan), misalnya tes objektif dan ada pula

yang sifatnya power tests (mengutamakan kekuatan) misalnya tes esai.

Menurut Arikunto (2013), Non tes meliputi kuesioner (questionair), skala ber-

tingkat (rating scale), daftar cocok (check list), wawancara (interview), peng-

amatan (observation), dan riwayat hidup. Kuesioner atau angket adalah sejumlah

daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden.  Ditinjau dari segi siapa yang

menjawab, maka ada kuesioner langsung dan tidak langsung, sedangkan ditinjau

dari segi cara menjawab, maka ada kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka.
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Rating scale (disebut juga skala bertingkat yaitu sebuah pernyataan diikuti oleh

kolom-kolom yang menunjukan tingkatan-tingkatan misalnya mulai dari sangat

setuju sampai ke sangat tidak setuju). Check list (sebuah daftar dimana respon-

den tinggal membubuhkan tanda check (√) pada kolom yang sesuai). Wawancara

merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden

dengan cara tanya-jawab sepihak. Observasi dilakukan dengan cara mengadakan

pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Terdapat tiga macam

observasi, yaitu observasi partisipan, sistematik, dan eksperimental.

B. Pengertian dan Ciri-ciri Asesmen

Pengertian asesmen menurut Subali (2010) adalah :

Asesmen merupakan suatu proses yang sistematis yang dilaksanakan untuk
mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi dari program yang bersang-
kutan. Dalam hal ini termasuk di dalamnya untuk mengetahui keberhasilan
seluruh subyek belajar yang menempuh suatu program. Untuk memperoleh
informasi yang berupa data kuantitatif dilakukan melalui pengukuran.
Untuk memperoleh data kuantitatif dalam dilakukan melalui tes dan nontes.
Tes merupakan metode pengukuran yang menggunakan alat ukur berbentuk
satu set pertanyaan untuk mengukur sampel tingkah laku, dan jawabannya
dapat dikategorikan benar dan salah.

Menurut Linn dan Gronlund (Uno dan Koni, 2012), asesmen (penilaian) me-

rupakan suatu istilah umum yang meliputi tentang belajar siswa (observasi, rata-

rata pelaksanaan tes tertulis) dan format penilaian kemajuan belajar. Selain itu,

asesmen didefinisikan juga sebagai sebuah proses yang ditempuh untuk men-

dapatkan informasi yang digunakan dalam rangka membuat keputusan-keputus-

an mengenai para siswa, kurikulum, program-program, dan kebijakan pendidik-

an, metode atau instrumen pendidikan lainnya oleh suatu badan, lembaga,
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organisasi atau institusi resmi yang menyelenggarakan suatu aktivitas tertentu

(Uno dan Koni, 2012). Daryanto (2012) menyatakan, pengukuran dan penilaian

adalah dua langkah yang dilalui sebelum mengadakan evaluasi. Mengukur

adalah kegiatan membandingkan sesuatu dengan satu ukuran yang bersifat

kuantitatif, menilai adalah mengambil keputusan terhadap sesuatu yang bersifat

kualitatif, sedangkan evaluasi adalah kegiatan yang meliputi dua langkah se-

belumnya, yaitu mengukur dan menilai. Asesmen sering disebut sebagai salah

satu bentuk penilaian, sedangkan penilaian merupakan salah satu komponen

dalam evaluasi. Menurut Sani (2014) asesmen atau penilaian adalah upaya

sistematik dan sistemik untuk mengumpulkan dan mengolah data atau informasi

yang sahih (valid) dan reliabel  dalam rangka melakukan pertimbangan untuk

pengambilan kebijakan suatu program pendidikan. Penilaian yang dilakukan

oleh guru terkait dengan kegiatan belajar mengajar merupakan sebuah proses

menghimpun fakta-fakta dan dokumen belajar siswa untuk melakukan perbaikan

program dan perencanaan pembelajaran. Penilaian yang tepat dapat memberi-

kan cerminan atau refleksi peristiwa pembelajaran yang dialami siswa. Penilai-

an yang tepat tidak hanya menunjukkan perilaku belajar namun juga perilaku

siswa dalam kehidupan nyata.

Ciri-ciri asesmen menurut Sudjana (2005) adalah:

Adanya objek atau program yang dinilai dan adanya kriteria sebagai dasar
untuk membandingkan antara kenyataan berdasarkan kriteria. Perbandingan
tersebut dapat bersifat mutlak artinya hasil perbandingan tersebut menggam-
barkan posisi objek yang dinilai ditinjau dari kriteria yang berlaku. Sedang-
kan perbandingan bersifat relatif artinya hasil perbandingan lebih menggam-
barkan posisi suatu objek yang dinilai dengan objek lainnya dengan bersum-
ber pada kriteria yang sama.
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Karakteristik asesmen yang baik menurut Arifin (2011) adalah : (1) Valid, Suatu

instrumen dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak di-

ukur secara tepat.  Validitas instrumen evaluasi dapat di tinjau dari validitas

ramalan (predictive validity), validitas bandingan (concurent validity), validitas isi

(content validity), validitas konstruk (construct validity), dll. (2) Reliabel, Suatu

instrumen dapat dikatakan reliabel atau handal jika ia mempunyai hasil yang taat

asas (consistent). (3) Relevan, artinya instrumen yang digunakan harus sesuai

dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditetap-

kan.  (4) Representatif, materi instrumen harus betul-betul mewakili seluruh

materi yang disampaikan.  (5) Praktis, mudah digunakan.  (6) Deskriminatif,

instrumen itu harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan per-

bedaan-perbedaan yang sekecil apapun.  (7) Spesifik, suatu instrumen disusun dan

digunakan khusus untuk objek yang dievaluasi.  (8) Proporsional, suatu instrumen

harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsinal antara sulit, sedang dan mudah.

C. Jenis dan Teknik Asesmen

Cara penilaian berbasis kelas untuk mengumpulkan bukti (asesmen) belajar siswa,

dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu tes dan non tes (Uno dan Koni, 2012).

Menurut Stiggins dalam skripsi Samosir (2013), jenis asesmen dibagi menjadi

empat, yaitu 1) seleksi respon terpilih (selected response assessment); 2) uraian

atau essay (essay assessment); 3) assessment kinerja (performance assessment);

dan 4) wawancara/komunikasi personal (communication personal). Jenis target

pencapaian dari hasil belajarnya meliputi pengetahuan (knowledge), penalaran

(reasonning), keterampilan (skills), hasil karya (product), dan afektif (affective).
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Pengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar siswa dapat dilakukan dengan

teknik tes maupun teknik non tes, baik itu untuk mengakses proses belajar

maupun hasil belajar siswa.

Dalam buku panduan asesmen yang diterbitkan BSNP tahun 2007 salah satu

teknik penilaian adalah tes tertulis, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa:

Tes tertulis merupakan suatu teknik asesmen yang menuntut jawab-
an secara tertulis, baik berupa pilihan atau isian.  Tes yang jawaban-
nya berupa pilihan meliputi pilihan ganda, benar-salah dan men-
jodohkan, sedangkan tes yang jawabannya berupa isian berbentuk
isian singkat atau uraian.

Teknik asesmen pendidikan ada bermacam-macam. Ada yang tergolong tes

apabila menyangkut benar salah dan nontes bila tidak menyangkut benar salah.

Grounlund dalam skripsi Samosir (2013) mengklasifikasikan teknik asesmen tes

menjadi beberapa kategori, yakni tes bentuk pilihan, tes bentuk mengkonstruksi

jawaban, dan asesmen yang diperluas. Tes bentuk pilihan dapat berupa pilihan

ganda, salah-benar, menjodohkan/memasangkan, tes bentuk mengkonstruksi

jawaban dapat berupa tes isian, uraian terstruktur, dan uraian terbuka, asesmen

yang diperluas dapat berupa proyek atau portofolio.

Pemilihan teknik asesmen harus mempertimbangkan (1) karakteristik kelompok

mata pelajaran, (2) rumusan kompetensi mata pelajaran yang dikembangkan

dalam silabus, dan (3) rumusan indikator pencapaian setiap KD. Menurut Subali

(2010) ada beberapa hal penting terkait teknik pembuatan instrumen asesmen

yaitu:

(a) butir-butir soalnya tidak bermakna ganda (ambiguity), (b)
bahasanya benar dan disesuaikan dengan kondisi peserta ujian, (c)
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petunjuk pengerjaanya jelas termasuk cara koreksinya juga harus di-
kemukakan, (d) antar butir tidak tumpang tindih atau bergantung satu
dengan yang lain, (e) diurutkan dari yang mudah ke yang sukar, (f)
waktu untuk mengerjakan memadai, (g) tiap butir soal mengukur
kemampuan yang diinginkan dan sudah sesuai dengan spesifikasi
kemampuan yang akan diukur, dan (h) sudah disiapkan bagaimana
teknik interpretasi hasil yang diperoleh nantinya, yakni menggunakan
interpretasi acuan norma atau interpretasi acuan patokan.

D. Prinsip Asesmen

Purwanto (2008) mengemukakan bahwa prinsip asesmen adalah sebagai berikut:

asesmen hendaknya didasarkan atas hasil pengukuran yang komprehensif; harus

dibedakan antara penskoran (score) dan asesmen (grading); dalam proses pem-

berian nilai hendaknya diperhatikan adanya dua macam patokan, yaitu pemberian

yang non-referenced dan yang criterion referenced; kegiatan pemberian nilai

hendaknya merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar; asesmen

harus bersifat komparabel. Artinya, setelah tahap pengukuran yang menghasilkan

angka-angka itu dilaksanakan, prestasi-prestasi yang menduduki skor yang sama

harus memiliki nilai yang sama pula, dan sistem asesmen yang dipergunakan

hendaknya jelas bagi siswa dan bagi pengajar sendiri.

Arifin (2009) menjelaskan bahwa, salah satu prinsip dalam asesmen (assessment)

di kelas adalah meyeluruh, penilaian perlu dilakukan terhadap keseluruhan

kompetensi yang telah dipelajari siswa melalui kegiatan pembelajaran.  Ditinjau

dari dimensi kompetensi yang ingin dicapai, domain yang dinilai meliputi domain

kognitif, afektif, dan psikomotor.
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1. Domain kognitif

Domain kognitif meliputi enam aspek (Arifin, 2009), yaitu :
1. Tingkatan hapalan, mencakup kemampuan menghapal verbal atau

menghapal paraphrase materi pembelajaran berupa fakta, konsep,
prinsip dan prosedur.

2. Tingkatan pemahaman, meliputi kemampuan membandingkan
(menunjukkan persamaan dan perbedaan), mengidentifikasi
karakteristik, menggeneralisasi dan menyimpulkan.

3. Tingkatan aplikasi, mencakup kemampuan menerapkan rumus, dalil
atau prinsip terhadap kasus-kasus nyata yang terjadi di lapangan.

4. Tingkatan analisis, meliputi kemampuan mengklasifikasi, meng-
golongkan, memerinci, mengurai suatu objek.

5. Tingkatan sintesis, meliputi kemampuan memadukan berbagai unsur
atau komponen, menyusun, membentuk bangunan, mengarang, me-
lukis, menggambar, dan sebagainya.

6. Tingkatan asesmen/asesmen mencakup kemampuan menilai
(judgement) terhadap objek studi dengan menggunakan kriteria
tertentu.

Untuk mengukur penguasaan kognitif dapat digunakan tes lisan di kelas,
tes tertulis dan portofolio.

2. Domain afektif

Tingkatan domain afektif yang dinilai menurut Arifin (2009) adalah
kemampuan siswa dalam :
1. Memberikan respon atau reaksi terhadap nilai-nilai yang dihadapkan

kepadanya.
2. Menikmati atau menerima nilai, norma serta objek yang mempunyai

nilai etika dan estetika.
3. Menilai (valuting) ditinjau dari segi baik dan buruk, adil dan tidak

adil. Indah dan tidak indah terhadap objek studi.
4. Menerapkan atau mempraktekan nilai, norma, etika dan estetika dalam

perilaku kehidupan sehari-hari.

3. Domain psikomotor

Domain psikomotor menurut Arifin (2009) meliputi hal-hal berikut :
1. Tingkatan penguasaan gerakan awal berisi kemampuan peserta didik

dalam menggerakkan sebagian anggota badan.
2. Tingkatan gerakan semi rutin, meliputi kemampuan melakukan atau

menirukan gerakan yang melibatkan seluruh anggota badan.
3. Tingkatan gerakan rutin, berisi kemampuan melakukan gerakan secara

menyeluruh dengan sempurna  dan sampai pada tingkatan otomatis.
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Hal ini juga didukung oleh Purwanto (2013) yang mengatakan bahwa, salah satu

prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam rangka evaluasi hasil belajar adalah

prinsip kebulatan, yaitu dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar, evaluator

dituntut untuk mengevaluasi secara menyeluruh terhadap siswa, baik dari aspek

kognitif, aspek afektif, maupun aspek psikomotor.

Prinsip asesmen menurut Grounlund dalam skripsi Samosir (2013), yaitu :

1. Harus ada spesifikasi yang jelas apa yang mau dinilai: penempatan,
formatif,ataukah sumatif;

2. Harus komprehensif: afektif, psikomotor, dan kognitif;
3. Butuh berbagai ragam teknik/metode asesmen, baik metode tes maupun

nontes;
4. Harus dapat memilih instrumen asesmen yang sesuai;harus jelas apa

maksud dan tujuan diadakan asesmen, jadi akan jelas pula apa tindak
lanjutnya.

Berkaitan tentang pelaksanaan penilaian pendidikan, dalam melaksanakan penilai-

an pendidikan harus memperhatikan prinsip penilaian. Hal ini dijabarkan dalam

Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh guru

pada Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa penilaian hasil belajar siswa pada

jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai

berikut :

1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan
kemampuan yang diukur;

2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang
jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;

3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta
didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama,
suku, budaya, adat istiadat, status social ekonomi, dan gender;

4. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen
yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;

5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar
pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
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6. Holistik dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik men-
cakup semua aspek kompetensi dan dengan menggunakan berbagai
teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai
peserta didik;

7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap
dengan mengikuti langkah-langkah baku;

8. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi
teknik, prosedur, maupun hasilnya;

9. Edukatif, berarti penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan
peserta didik dalam belajar.

E. Tujuan Asesmen

Tujuan evaluasi diklasifikasikan menjadi tiga oleh Suryabrata (1983), yaitu :

1. Klasifikasi berdasarkan fungsinya evaluasi bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan :
a. Psikologik, evaluasi dapat dipakai sebagai kerangka acuan kemana

dia harus bergerak menuju tujuan pendidikan;
b. Didaktif/instruksional, tujuan evaluasi memotivasi belajar kepada

peserta didik, memberikan pertimbangan dalam menentukan bahan
pengajaran dan metode mengajar serta dalam rangka mengadakan
bimbingan-bimbingan secara khusus kepada peserta didik; dan

c. Administrative/manajerial, bertujuan untuk pengisian buku rapor,
menentukan indeks prestasi, pengisian STTB, dan tentang ketentuan
kenaikan siswa.

2. Klasifikasi berdasarkan keputusan pendidikan, tujuan evaluasi dapat
digunakan untuk mengambil :
a. Keputusan individual;
b. Keputusan institusional
c. Keputusan didaktik instruksional; dan
d. Keputusan-keputusan penelitian.

3. Klasifikasi formatif dan sumatif.
a. Evaluasi formatif diperlukan untuk mendapatkan umpan-balik guna

menyempurnakan perbaikan proses belajar-mengajar; dan
b. Evaluasi sumatif berfungsi untuk mengukur keberhasilan seluruh

program pendidikan yang dilaksanakan pada akhir pelaksanaan
proses belajar-mengajar (akhir semester/tahun).
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Dijelaskan pula oleh Sudjana (2005) yang mengatakan bahwa tujuan asesmen

adalah :

1. Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui
kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pela-
jaran yang ditempuh;

2. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah,
yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para
siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan;

3. Menentukan tindak lanjut hasil assessment, yakni melakukan perbaikan
dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta
strategi pelaksanaannya; dan

4. Memberikan pertanggungjawaban (accountability) dari pihak sekolah ke-
pada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penggunaan jenis
assessment yang tepat akan menentukan keberhasilan dalam memperoleh
informasi yang berkenaan dengan proses pembelajaran.

Selain itu, menurut Uno dan Koni (2012), salah satu tujuan dari asesmen yaitu

guru dapat mengetahui seberapa jauh siswa dapat mencapai tingkat kompetensi

yang dipersyaratkan.

F. Fungsi Asesmen

Sudijono (2011) mengemukakan bahwa secara umum, penilaian sebagai suatu

tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki tiga fungsi, yaitu (a) mengukur

kemajuan, (b) menunjang penyusuan rencana, dan (c) memperbaiki atau me-

lakukan penyempurnaan kembali. Selain itu, menurut Uno dan Koni (2012)

fungsi penilaian, yaitu:

Fungsi penilaian pendidikan bagi guru adalah untuk (a) mengetahui ke-
majuan belajar peserta didik, (b) mengetahui kedudukan masing-masing
individu peserta didik dalam kelompoknya, (c) mengetahui kelemahan-
kelemahan cara belajar-mengajar dalam proses belajar mengajar, (d)
memperbaiki proses belajar-mengajar, dan (e) menentukan kelulusan
murid. Sedangkan bagi murid, penilaian pendidikan berfungsi untuk (a)
mengetahui kemampuan dan hasil belajar, (b) memperbaiki cara belajar,
dan (c) menumbuhkan motivasi belajar. Fungsinya bagi sekolah adalah (a)
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mengukur mutu hasil pendidikan, (b) mengetahui kemajuan dan kemundur-
an sekolah, (c) membuat keputusan kepada peserta didik, dan (d) meng-
adakan perbaikan kurikulum.

G. Langkah-langkah Asesmen

Menurut Subali (2010), agar dapat diperoleh alat asesmen atau alat ukur yang

baik perlu dikembangkan suatu prosedur atau langkah-langkah yang benar, yang

meliputi perencanaan asesmen yang memuat maksud dan tujuan asesmen, yaitu:

1. Penyusunan kisi-kisi;
2. Penyusunan instrumen/alat ukur;
3. Penelahan (review) untuk menilai kualitas alat

ukur/instrumen secara kualitatif,yakni sebelum digunakan;
4. Uji coba alat ukur, untuk menyelidiki kesahihan dan

keandalan secara empiris;
5. Pelaksanaan pengukuran;
6. Asesmen yang merupakan interpretasi hasil pengukuran;
7. Pemanfaatan hasil asesmen.

Melakukan asesmen pembelajaran harus dilaksanakan dengan prosedur tertentu.

Prosedur ini merupakan langkah yang dilalui guru atau pendidik dalam melaku-

kan penilaian. Terdapat beberapa urutan kerja yang harus dilakukan yaitu (a)

menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator pencapaian hasil belajar; (b)

menetapkan kriteria ketuntasan setiap indikator; (c) memetakan standar kompe-

tensi, kompetensi dasar, indikator, kriteria ketuntasan, dan aspek yang terdapat

pada rapor; (d) memetakan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator,

kriteria ketuntasan, aspek penilaian, dan teknik penilaian; (e) menetapkan teknik

penilaian dengan mempertimbangkan ciri indikator (Uno dan Koni, 2012).
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Lebih lanjut, Uno dan Koni (2012) menjelaskan mengenai urutan kerja yang harus

dilakukan dalam melakukan penilaian.  Ia berpendapat bahwa :

Terdapat beberapa urutan kerja yang harus dilakukan yaitu :
1. Menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator pencapaian hasil

belajar. Indukator pencapaian hasil belajar dikembangkan oleh pendidik
dengan memperhatikan perkembangan dan kemampuan setiap peserta
didik, keluasan dan kedalaman kompetensi dasar, dan daya dukung
sekolah;

2. Menetapkan kriteria ketuntasan setiap indikator. Pada tahap awal pe-
netapan kriteria ketuntasan indikator boleh rendah, namun diharapkan
semakin lama semakin meningkat. Hal ini karena kualitaas satuan pen-
didikan akan dinilai oleh pihak luar secara berkala;

3. Pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, kriteria ke-
tuntasan, dan aspek yang terdapat pada rapor;

4. Pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, kriteria ke-
tuntasan, aspek penilaian, dan teknik penilaian. Pemetaan ini dilakukan
untuk memberikan kriteria penilaian berdasarkan sebaran kompetensi
dan indikatornya; dan

5. Penetapan teknik penilaian dengan mempertimbangkan ciri indikator.

Tahapan asesmen menurut Buchari dalam skripsi samosir (2013) terdiri dari lima

langkah pokok yaitu perencanaan, pengumpulan data, verifikasi data, analisis data

dan penafsiran data. Sementara menurut firman dalam skripsi samosir (2013)

tahapan pokok dalam proses asesmen meliputi tiga tahap yaitu tahap persiapan,

tahap pengumpulan informasi dan tahap pertimbangan. Langkah-langkah dalam

penilaian tersebut digambarkan pada bagan di bawah ini:
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Gambar 1. Langkah-Langkah Proses Penilaian

H. Keterampilan Proses Sains

1. Pengertian keterampilan proses sains

Proses sains (scientific process) merupakan rangkaian langkah logis yang dilaku-

kan oleh ilmuwan, meliputi kegiatan observasi, identifikasi masalah, perumusan

hipotesis, melakukan eksperimen, pencatatan dan pengolahan data, pengujian

kebenaran, serta menarik suatu kesimpulan (Carin & Sund, 1989). Menurut

Dahar (1996), keterampilan proses sains (KPS) adalah kemampuan siswa untuk

menerapkan metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan dan menemukan

ilmu pengetahuan. Keterampilan proses sains melibatkan keterampilan kognitif,
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intelektual, manual, dan sosial.

Pendekatan berbasis proses sains memungkinkan siswa untuk mengembangkan

kemampuan-kemampuan yang pada dasarnya telah dimiliki siswa.  Hal ini

didukung oleh pendapat Arikunto (2006):

Pendekatan berbasis keterampilan proses adalah wawasan atau anutan
pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial, fisik, yang
bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang pada prinsipnya
keterampilan-keterampilan intelektual tersebut telah ada pada siswa.

Keterampilan proses sains (KPS) merupakan keterampilan-keterampilan yang

dimiliki oleh para ilmuwan untuk memperoleh dan mengembangkan produk

sains (Anitah, 2007). Menurut Rustaman (2009) keterampilan proses sains

(KPS) merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada proses IPA.

Sedangkan menurut Indrawati (Trianto, 2010), keterampilan proses merupakan

keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah (baik kognitif maupun psikomotor)

yang dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep atau prinsip atau teori,

mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya, ataupun untuk melakukan

penyangkalan terhadap suatu penemuan/flasifikasi.

2. Tujuan keterampilan proses sains

Keterampilan proses bertujuan untuk mengembangkan kreativitas siswa dalam

belajar, sehingga secara aktif dapat mengembangkan dan menerapkan kemampu-

an-kemampuannya. Namun, apabila siswa hanya belajar untuk mencapai hasil,

maka mereka tampak kurang mampu menerapkan perolehannya, baik berupa

pengetahuan, keterampilan maupun sikap dalam situasi lain.  Pengetahuan yang
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diterima hanya sebatas informasi.  Akibatnya pengetahuan ini tidak bermakna

dalam kehidupan sehari-hari dan cepat terlupakan (Semiawan, 1986).

Keterampilan proses bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak didik me-

nyadari, memahami dan menguasai rangkaian bentuk kegiatan yang berhubungan

dengan hasil belajar yang telah dicapai anak didik. Rangkaian bentuk kegiatan

yang dimaksud adalah kegiatan mengamati, menggolongkan, menafsirkan, me-

ramalkan, menerapkan, merencanakan penelitian, dan mengkomunikasikan

(Rustaman, 2003).

3. Indikator keterampilan proses sains

Menurut Esler dan Esler (1996) keterampilan proses sains dikelompokkan

seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 1. Pengelompokkan Keterampilan Proses Sains

Keterampilan Proses Dasar Keterampilan Proses Terintegrasi
Mengamati (observasi)
Inferensi
Mengelompokkan (klasifikasi)
Menafsirkan (interpretasi)
Meramalkan (prediksi)
Berkomunikasi

Mengajukan pertanyaan
Berhipotesis
Penyelidikan
Menggunakan alat/bahan
Menerapkan konsep
Melaksanakan percobaan
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Warianto (2011) menyusun indikator keterampilan proses sains seperti pada Tabel

2 berikut:

Tabel 2. Indikator Keterampilan Proses Sains

Keterampilan
Proses Sains

Indikator

Mengamati
(observasi)

1.   Menggunakan sebanyak mungkin indera
2. Mengumpulkan atau menggunakan fakta yang relevan

Mengelompokan
(Klasifikasi)

1.   Mencatat setiap pengamatan secara terpisah
2.   Mencari perbedaan dan persamaan
3.   Mengontraskan ciri-ciri
4.   Membandingkan
5. Mencari dasar pengelompokkan atau penggolongan
6.   Menghubungkan hasil-hasil pengamatan

Menafsirkan
(Interpretasi)

1.   Menghubungkan hasil-hasil pengamatan
2.   Menemukan pola dalam suatu seri pengamatan
3.   Menyimpulkan

Meramalkan
(Prediksi)

1.   Menggunakan pola-pola hasil pengamatan
2.   Mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada keadaan

yang belum diamati

Mengajukan
pertanyaan

1. Bertanya apa, bagaimana, dan mengapa
2. Bertanya untuk meminta penjelasan
3. Mengajukan pertanyaan yang berlatar belakang hipotesis

Berhipotesis 1.   Mengetahui bahwa ada lebih dari satu
kemungkinan penjelasan dari satu kejadian

2.   Menyadari bahwa suatu penjelasan perlu diuji kebenarannya
dalam memperoleh bukti lebih banyak atau melakukan cara
pemecahan masalah

Merencanakan
Percobaan/
Penelitian

1.   Menentukan alat/bahan/sumber yang akan
digunakan

2.   Menentukan variabel atau faktor penentu.
3.   Menentukan apa yang akan diukur, diamati, dicatat
4.   Menentukan apa yang akan dilaksanakan berupa langkah

kerja

Menggunakan
alat/bahan

1.   Memakai alat dan bahan
2.   Mengetahui alasan mengapa menggunakan alat/bahan
3.   Mengetahui bagaimana menggunakan alat dan bahan
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Lanjutan Tabel 2.

Keterampilan
Proses Sains

Indikator

Menerapkan
konsep

1.   Menggunakan konsep yang telah dipelajari
dalam situasi baru

2.   Mengguanakan konsep pada pengalaman baru untuk
menjelaskan apa yang sedang terjadi

Berkomunikasi 1.   Memerikan/menggambarkan data empiris hasil
percobaan atau pengamatan dengan grafik atau tabel atau
diagram

2.   Menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis
3.   Menjelaskan hasil percobaan atau penelitian
4.    Membaca grafik atau tabel diagram
5.   Mendiskusikan hasil kegiatan suatu masalah atau suatu

peristiwa
6.   Mengubah betuk penyajian

Melaksanakan
percobaan/
Eksperimentasi

1. Melakukan Percobaan

Funk (Trianto, 2010) juga membagi keterampilan proses sains menjadi dua

tingkatan, yaitu keterampilan proses sains tingkat dasar (basic science process

skill) dan keterampilan proses sanis terpadu (integrated science process skill).

Keterampilan proses sains tingkat dasar meliputi : observasi, klasifikasi,

komunikasi, pengukuran, prediksi, dan inferensi. Keterampilan proses sains

terpadu meliputi menentukan variabel, menyusun tabel data, menyusun grafik,

memberi hubungan variabel, memproses data, menganalisis penyelidikan,

menyusun hipotesis, menentukan variabel secara operasional, merencanakan

penyelidikan, dan melakukan eksperimen.

Hal ini juga dijelaskan oleh Firman dalam skripsi samosir (2013) ada enam sub

keterampilan proses yang harus dimiliki oleh siswa, diantaranya :
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1) Mengamati (Observing)

Mengamati ialah melakukan pengumpulan data tentang fenomena atau peristiwa

dengan menggunakan inderanya.  Ini merupakan dasar bagi semua keterampilan

proses lainnya.  Kemampuan mengamati diantaranya adalah kemampuan me-

ngumpulkan fakta, mengklarifikasi, mencari persamaan, dan perbedaan atau me-

milah mana yang penting, kurang atau tidak penting dengan menggunakan indera

untuk melihat, mengecap, atau mencium.  Sub keterampilan ini memiliki dua sifat

utama yaitu sifat kualitatif dan kuantitatif

2) Menafsirkan (Interpreting and Drawing Conclusions)

Berupa kemampuan untuk menyatakan pola hubungan atau kecenderungan gejala

tertentu yang ditunjukan oleh sejumlah data.

3) Meramalkan (Predicting)

Kemampuan mengemukakan atau memperkirakan apa yang mungkin terjadi

pada keadaan yang belum diamati berdasarkan penggunaan pola keteraturan/

kecenderungan-kecenderungan gejala yang telah diketahui sebelumnya.

4) Menerapkan Konsep (Applaying concept)

Kemampuan menerapkan konsep yang telah dikuasai untuk memecahkan masalah

tertentu atau menjelaskan suatu peristiwa baru dengan mengunakan konsep yang

telah dimiliki.

5) Merencanakan Penelitian/Percobaan (Planning and Experiment)

Kemampuan menentukan objek yang akan diteliti, alat dan bahan yang akan di-

gunakan, variabel atau faktor-faktor yang perlu diperhatikan.  Langkah-langkah
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percobaan yang akan ditempuh serta cara mencatat dan mengolah data untuk

menarik kesimpulan.

6) Mengkomunikasikan (Communicating)

Kemampuan mendiskusikan dan menyampaikan hasil penemuannya kepada orang

lain, baik secara lisan maupun tulisan berupa gambar, model, tabel, diagram dan

grafik yang dikemas model, tabel, diagram dan grafik yang dapat dikemas dalam

bentuk laporan penelitian, paper atau karangan ilmiah.

I. Analisis Konsep

Herron, dkk., (1977) berpendapat bahwa belum ada definisi tentang konsep yang

diterima atau disepakati oleh para ahli, biasanya konsep disamakan dengan ide.

Markle dan Tieman dalam Herron, dkk., (1977) mendefinisikan konsep sebagai

sesuatu yang sungguh-sungguh ada.  Mungkin tidak ada satupun definisi yang

dapat mengungkapkan arti dari konsep.  Untuk itu, diperlukan suatu analisis

konsep yang memungkinkan kita dapat mendefinisikan konsep, sekaligus meng-

hubungkan dengan konsep-konsep lain yang berhubungan. Lebih lanjut lagi,

Herron, dkk., (1977) mengemukakan bahwa analisis konsep merupakan suatu

prosedur yang dikembangkan untuk menolong guru dalam merencanakan urutan-

urutan pengajaran bagi pencapaian konsep.  Prosedur ini telah digunakan secara

luas oleh Markle dan Tieman serta Klausemer dkk.  Analisis konsep dilakukan

melalui tujuh langkah, yaitu menentukan nama atau label konsep, definisi konsep,

jenis konsep, atribut kritis, atribut variabel, posisi konsep, contoh, dan non contoh.
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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian dan pe-

ngembangan (Research and Development).  Menurut Borg dan Gall (Sugiyono,

2010), metode penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk

tersebut. Menurut Borg dan Gall (Sukmadinata, 2011), terdapat sepuluh langkah

dalam pelaksanaan strategi penelitian dan pengembangan, yaitu (1) penelitian dan

pengumpulan data (research and information collecting) yang meliputi pengukur-

an kebutuhan, studi literatur, penelitian dalam skala kecil, dan pertimbangan dari

segi nilai, (2) perencanaan (planning) dengan menyusun rencana penelitian yang

meliputi kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan

tujuan yang hendak dicapai, desain penelitian, dan kemungkinan pengujian dalam

lingkup yang terbatas, (3) pengembangan draf produk (develop preliminary form

of product) meliputi pengembangan bahan pembelajaran, proses pembelajaran,

dan instrumen evaluasi, (4) uji coba lapangan awal (preliminary field testing), me-

lakukan uji coba di lapangan pada 1 sampai 3 sekolah dengan 6 sampai 12 subjek

uji coba (guru) dan selama uji coba diadakan pengamatan, wawancara, dan peng-

edaran angket, (5) merevisi hasil uji coba (main product revision) dengan mem-

perbaiki atau menyempurnakan hasil uji coba, (6) uji coba lapangan (main field
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testing) dengan melakukan uji coba secara lebih luas pada 5 sampai 15 sekolah

dengan 30 sampai 100 orang subjek uji coba, (7) penyempurnaan produk hasil uji

lapangan (operational product revision) dengan menyempurnakan produk hasil

uji lapangan, (8) uji pelaksanaan lapangan (operational field testing), pengujian

dilakukan melalui pengisian angket, wawancara, dan observasi terhadap 10

sampai 30 sekolah  melibatkan 40 sampai 200 subjek, (9) penyempurnaan produk

akhir (final product revision), penyempurnaan didasarkan masukan dari uji

pelaksanaan lapangan, (10) diseminasi dan implementasi (dissemination and

implementation) dengan melaporkan hasilnya dalam pertemuan profesional dan

dalam jurnal.  Bekerja sama dengan penerbit untuk penerbitan.

Penelitian dan pengembangan ini dilakukan sampai uji coba lapangan awal

(preliminary field testing) dan revisi hasil uji coba lapangan (main field testing).

B. Subjek Penelitian dan Lokasi Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah asesmen berbasis keterampilan proses sains.

Lokasi penelitian berada di SMA Negeri 1 Seputih Raman Kabupaten Lampung

Tengah.  Uji coba asesmen ini akan dilakukan kepada siswa kelas XI IPA 5 SMA

Negeri 1 Seputih Raman yang telah menerima materi larutan penyangga dan satu

guru mata pelajaran kimia kelas XI. Materi larutan penyangga pada asesmen yang

dikembangkan meliputi sifat larutan penyangga, komponen dan cara kerja larutan

penyangga, perhitungan pH larutan penyangga, serta fungsi larutan penyangga.
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C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian berasal dari studi pendahuluan dan uji coba lapang-

an awal. Pada tahap studi pendahuluan, sumber data diperoleh dari hasil

wawancara empat guru kimia dan penyebaran angket kepada 30 siswa dari dua

SMA Negeri yaitu SMAN 1 Seputih Raman dan SMAN 1 Punggur dan satu SMA

swasta yaitu SMA Paramarta di Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahap uji

coba lapangan awal, sumber data diperoleh dari hasil angket uji keterbacaan, uji

kesesuaian isi, serta uji konstruksi asesmen dari seorang guru kimia kelas XI.

Selain itu, sumber data diperoleh dari hasil uji coba asesmen kepada 27 siswa dan

hasil penyebaran angket uji keterbacaan asesmen pada 20 siswa kelas XI IPA 5

SMA Negeri 1 Seputih Raman.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat yang berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan sesuatu.

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan oleh pengumpul

data untuk melaksanakan tugasnya mengumpulkan data (Arikunto, 1997). Instru-

men yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi pendahuluan,

instrumen validitas, uji kelayakan bagi guru, dan uji keterbacaan bagi siswa.

Adapun penjelasan instrumen-instrumen tersebut adalah sebagai berikut.

1. Instrumen pada studi pendahuluan

Instrumen pada studi pendahuluan pada penelitian ini adalah pedoman wawan-

cara dan angket analisis kebutuhan yang digunakan untuk memperoleh data me-

ngenai pelaksanaan asesmen pembelajaran di beberapa sekolah. Instrumen ini
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juga digunakan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pe-

nyusunan asesmen, dan sebagai referensi dalam pengembangan asesmen berbasis

keterampilan proses sains.

2. Instrumen pada validasi ahli

Instrumen yang digunakan pada validasi ahli berupa angket validasi untuk

menguji aspek kesesuaian isi, konstruksi, dan keterbacaan asesmen berbasis

keterampilan proses sains pada materi larutan penyangga.

a. Angket validasi kesesuaian isi

Angket validasi aspek kesesuaian isi, disusun untuk mengetahui kesesuaian isi

asesmen dengan kompetensi inti (KI), kompetensi dasar (KD), indikator, dan

mengidentifikasi adanya keterampilan proses sains dari asesmen yang di-

kembangkan pada materi larutan penyangga. Hasil dari validasi aspek kese-

suaian isi ini akan berfungsi sebagai masukan dalam pengembangan atau tepat-

nya revisi pada asesmen berbasis keterampilan proses sains pada materi larutan

penyangga.

b. Angket validasi aspek konstruksi

Angket ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya penilaian yang digunakan

untuk mengukur kesesuaian rumusan pilihan jawaban dalam soal pilihan jamak,

berfungsi atau tidaknya gambar dan tabel dalam soal, dan kesesuaian rumusan

pertanyaan dan jawaban dalam soal uraian, dan keterampilan proses sains dari

asesmen yang dikembangkan pada materi larutan penyangga.  Hasil dari validasi

aspek konstruksi ini akan berfungsi sebagai masukan dalam pengembangan atau

tepatnya revisi pada asesmen berbasis keterampilan proses sains pada materi
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larutan penyangga.

c. Angket validasi aspek keterbacaan

Angket ini disusun untuk mengetahui apakah asesmen berbasis keterampilan

proses sains dapat terbaca dengan baik dilihat dari segi ukuran huruf, pemilihan

jenis huruf, warna huruf, besar spasi, dan tata letak, serta ukuran, warna, dan

kualitas gambar. Instrumen ini juga dilengkapi dengan kolom untuk menulis-

kan kata atau kalimat yang sulit dipahami. Hasil dari validasi aspek keterbacaan

ini akan berfungsi sebagai masukan dalam pengembangan atau tepatnya revisi

pada asesmen berbasis keterampilan proses sains pada materi larutan

penyangga.

3. Instrumen pada uji coba produk

Instrumen yang digunakan pada uji coba produk berupa angket yang disusun

untuk mengetahui tanggapan guru pada aspek kesesuaian isi, konstruksi, dan

keterbacaan dari asesmen materi larutan penyangga berbasis keterampilan

proses sains yang dikembangkan. Instrumen ini juga dilengkapi dengan

pilihan jawaban, kolom kritik dan saran sehingga dapat menjadi masukan untuk

memperbaiki asesmen materi larutan penyangga berbasis keterampilan proses

sains yang dikembangkan.

Agar data yang diperoleh dapat dipercaya, maka instrumen yang digunakan

harus valid dan bersifat reliabel atau ajeg.  Untuk itu, perlu dilakukan pengujian

terhadap asesmen yang akan digunakan.  Dalam konteks pengujian asesmen

dapat dilakukan dengan dua jenis cara, yaitu judgment atau penilaian dan pe-

ngujian empirik. Sebuah asesmen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa
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yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara

tepat. Penelitian ini menggunakan validasi isi. Kevalidan isi adalah kesesuaian

antara asesmen dengan ranah atau domain yang diukur. Adapun pengujian

validitas isi ini dilakukan dengan cara judgment.  Dalam hal ini pengujian di-

lakukan dengan menelaah kisi-kisi, terutama kesesuaian antara tujuan penelitian,

tujuan pengukuran, indikator, dan butir-butir pertanyaannya. Bila diantara

unsur-unsur ini terdapat kesesuaian, maka dapat dinilai bahwa instrumen di-

anggap valid untuk digunakan dalam mengumpulkan data sesuai kepentingan

penelitian yang bersangkutan.

E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Menurut Borg, 2001 ( Fadly, 2012) secara garis besar metode penelitian dan pe-

ngembangan terdiri dari tiga langkah yaitu: 1. Studi pendahuluan meliputi studi

pustaka dan survei lapangan untuk mengamati produk atau kegiatan yang ada; 2.

Melakukan pengembangan produk meliputi penyusunan draf produk, validasi, dan

uji coba produk;  dan 3. Pengujian produk. Berikut adalah langkah-langkah

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Studi Pendahuluan

Tahap pertama dari penelitian adalah studi pendahuluan. Studi pendahuluan

adalah tahap awal atau persiapan untuk pengembangan (Sukmadinata, 2011).

Tujuan dari studi pendahuluan adalah menghimpun data tentang kondisi yang ada

sebagai bahan perbandingan atau bahan dasar untuk produk yang dikembangkan.
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Tahap studi pendahuluan terdiri atas tiga langkah yaitu studi kepustakaan, survei

lapangan, dan penyusunan produk awal atau draf model.

a. Studi kepustakaan

Menurut sukmadinata (2011), studi kepustakaan merupakan kajian untuk mem-

pelajari konsep-konsep atau teori-teori yang berkenaan dengan produk atau model

yang akan dikembangkan. Dalam tahap ini, peneliti mengkaji kurikulum dan hasil

penelitian sebelumnya yang telah terlebih dahulu dipublikasikan. Hal ini menjadi

acuan untuk mengembangkan asesmen berbasis keterampilan proses sains siswa.

b. Studi  lapangan

Pada penelitian ini, studi  lapangan dilakukan di tiga sekolah, yaitu dua SMA

Negeri dan satu SMA swasta di Kabupaten Lampung Tengah, dengan kriteria

ketiga sekolah memiliki akreditas yang sama, dan terletak pada ujung perbatasan

Kabupaten Lampung Tengah dengan kabupaten lain. Pemilihan tiga sekolah ini

dimaksudkan untuk memperoleh data tentang asesmen yang digunakan, apakah

ada perbedaan penggunaan asesmen antar sekolah tersebut. Instrumen yang di-

gunakan adalah lembar wawancara dan angket. Wawancara dilakukan kepada

guru kelas XI IPA, sedangkan angket diberikan kepada siswa kelas XI IPA di tiga

SMA tersebut. Penelitian ini dilakukan pada semester genap.  Adapun hal-hal

yang ditanyakan berkaitan tentang asesmen yang digunakan guru pada pembel-

ajaran kimia, khususnya pada materi larutan penyangga. Selain itu, pertanyaan

juga berkaitan dengan pengetahuan guru terhadap asesmen berbasis keterampilan

proses sains.  Selanjutnya, mengidentifikasi asesmen terkait materi larutan

penyangga yang digunakan di tiga SMA tersebut. Hal ini sama seperti studi
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kepustakaan, yaitu identifikasi dilakukan pada kelebihan dan kekurangan yang ada

pada asesmen tersebut.

2. Pengembangan Produk

a. Penyusunan rancangan asesmen berbasis keterampilan proses sains

Tahap-tahap penyusunan rancangan asesmen berbasis keterampilan proses sains

adalah: Pembuatan asesmen berbasis keterampilan proses sains dilakukan setelah

diketahui kebutuhan siswa dan guru dari tahap studi pendahuluan.  Pengembangan

asesmen didasarkan pada beberapa aspek, seperti kriteria asesmen yang baik,

penyesuaian asesmen dengan materi pembelajaran, dan cakupan keterampilan

proses sains siswa.

Setelah penyusunan asesmen selesai, maka dilanjutkan dengan proses validasi

oleh ahli mengenai keterbacaan asesmen (desain produk). Menurut Sugiyono

(2010), validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai rancangan

produk secara rasional akan efektif atau tidak. Dikatakan demikian karena

validasi masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta la-

pangan. Validasi produk dapat dilakukan dengan menghadirkan beberapa pakar

atau tenaga ahli yang  sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang telah

dirancang.

b. Penyusunan instrumen uji coba

Selain menyusun asesmen kimia, disusun juga instrumen uji coba yang digunakan

untuk menilai asesmen kimia yang dikembangkan, yaitu asesmen berbasis

keterampilan proses sains. Instrumen penelitian yang disusun meliputi lembar
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penilaian guru dan angket respon siswa.  Sama halnya dengan asesmen kimia,

instrumen uji coba yang telah disusun kemudian divalidasi oleh pembimbing.

Tujuannya untuk mengetahui kesesuaian instrumen penelitian dengan rumusan

masalah penelitian.

3. Uji Coba Produk

Setelah dihasilkan asesmen berbasis keterampilan proses sains serta telah di-

validasi oleh pembimbing, dilakukan uji coba lapangan awal kepada guru dan

siswa SMA untuk mengetahui kelayakan asesmen tersebut. Uji coba lapangan

awal yang dilakukan yaitu penilaian terhadap aspek keterbacaan, konstruksi, dan

kesesuaian isi asesmen. Penilaian yang dilakukan siswa hanya mencakup aspek

keterbacaan.  Sedangkan penilaian oleh guru mencakup aspek keterbacaan,

konstruksi dan kesesuaian isi.

Instrumen penilaian aspek keterbacaan asesmen untuk siswa berupa angket yang

di dalamnya terdiri dari pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tingkat keterbacaan

siswa terhadap produk.  Di dalamnya terdapat jawaban berupa pilihan mengenai

penggunaan bahasa yang sesuai dan mudah dipahami. Sedangkan penilaian guru

terhadap asesmen mencakup : 1) Penilaian aspek kelayakan dengan melakukan

wawancara kepada guru kimia SMA;  2) Penilaian aspek keterbacaan dengan me-

lakukan wawancara kepada guru kimia SMA; 3) Penilaian aspek konstruksi

dengan melakukan wawancara kepada guru kimia SMA; 4) Penilaian aspek ke-

sesuaian isi dengan melakukan wawancara kepada guru kimia SMA.
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4. Revisi Asesmen

Dalam penelitian ini hanya dilakukan sampai tahap revisi produk setelah penilaian

oleh guru dan siswa. Tahap revisi dilakukan berdasarkan pertimbangan hasil

penilaian produk, yaitu aspek keterbacaan pada siswa dan hasil penilaian guru

terhadap asesmen yang dikembangkan. Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan

produk dengan mengurangi hal-hal yang tidak perlu dan menambahkan hal-hal

yang perlu berdasarkan hasil penilaian oleh guru dan siswa yang telah dilakukan

sebelumnya.  Samosir (2013) dalam skripsinya menggambarkan alur atau tahapan-

tahapan penelitian dalam pengembangan asesmen melalui diagram alir sebagai

berikut.
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Gambar 2. Alur penelitian pengembangan asesmen

- Wawancara guru dan siswa di tiga
SMA Negeri dan swasta di Kabupaten
Lampung Tengah mengenai
penggunaan asesmen dalam proses
pembelajaran.

- Analisis asesmen yang digunakan oleh
guru dan siswa.

Penilaian/
Tanggapan
Terhadap
Produk

Revisi Asesmen Hasil Uji Coba (Oleh Guru dan Siswa)

Asesmen Hasil Revisi

Uji Coba Produk (Oleh
Guru dan Siswa)

Pengembang-
an Produk

Angket

Pengembangan Produk

Penyusunan rancangan asesmen berbasis
keterampilan proses sains pada materi larutan

penyangga

Penyusunan Instrumen Penilaian
terhadap produk (Angket)

Validasi Ahli Validasi Angket

Revisi asesmen hasil validasi Revisi Angket

Rancangan asesmen berbasis keterampilan
proses sains pada materi larutan penyangga

Studi
Pendahuluan

Studi LapanganStudi Kepustakaan & Kurikulum

- Analisis KI dan KD
- Pengembangan Silabus
- Pembuatan Analisis Konsep
- Pembuatan RPP
- Literatur Asesmen
- Kriteria Asesmen yang Baik

Analisis Kebutuhan



41

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan

wawancara, observasi, dan angket (kuisioner). Kuisoner atau angket merupakan

teknik pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pernyataan tertulis

kepada responden untuk ditanggapi. Pada penelitian ini, angket yang digunakan

berupa angket dengan jawaban tertutup yaitu jawaban sangat setuju (SS), setuju

(ST), kurang setuju (KS), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS) serta

ditanggapi dengan memberi saran pada kolom yang telah disediakan.

Observasi adalah kegiatan memperhatikan sesuatu dengan mata. Observasi di-

lakukan untuk menganalisis asesmen yang digunakan guru untuk membelajarkan

materi larutan penyangga. Wawancara adalah dialog yang dilakukan pewawan-

cara untuk memperoleh informasi dari sumber yang diwawancarai. Wawancara

pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman

wawancara dengan jawaban yang semi tertutup.

Wawancara dilakukan pada tahap pengumpulan informasi atau studi lapangan.

Wawancara dilakukan terhadap guru mata pelajaran kimia dan siswa pada tiga

SMA di Kabupaten Lampung Tengah dengan pedoman wawancara yang telah

disusun peneliti. Wawancara tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan

dalam penelitian dan pengembangan asesmen pengetahuan pada materi larutan

penyangga. Pada uji kelayakan, angket diberikan kepada siswa dan guru untuk

mengetahui tanggapan siswa terhadap asesmen yang telah dikembangkan, dari

aspek keterbacaan, kesesuaian isi dan konstruksinya.
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Angket/kuisioner semi tertutup digunakan pada saat validasi dan pada uji coba

produk secara terbatas asesmen pengetahuan pada larutan penyangga. Seperti

yang sudah dijelaskan sebelumnya, validasi asesmen pengetahuan oleh pakar

pendidikan kimia dilakukan untuk mengetahui kesesuaian isi, konstruksi, dan

keterbacaan asesmen yang dikembangkan.  Validasi dilakukan dengan memberi-

kan asesmen beserta angket, kemudian meminta validator untuk mengisi angket

validasi aspek kesuaian isi soal dengan materi, konstruksi, dan keterbacaan

asesmen pengetahuan yang telah disediakan. Pada uji terbatas/uji kelayakan,

pengumpulan data dilakukan dengan memberikan asesmen, kemudian meminta

guru dan siswa mengisi angket yang telah disediakan setelah membaca asesmen.

G. Analisis Data

1. Teknik analisis data hasil wawancara

Adapun kegiatan dalam teknik analisis data wawancara dilakukan dengan cara:

a. Mengklasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban

berdasarkan pertanyaan wawancara.

b. Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan

untuk memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap

jawaban berdasarkan pertanyaan wawancara dan banyaknya sampel.

c. Menghitung frekuensi jawaban, berfungsi untuk memberikan informasi

tentang kecenderungan jawaban yang banyak dipilih siswa dalam setiap

pertanyaan angket.

d. Menghitung persentase jawaban siswa, bertujuan untuk melihat besarnya

persentase setiap jawaban dari pertanyaan sehingga data yang diperoleh
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dapat dianalisis sebagai temuan.  Rumus yang digunakan untuk

menghitung persentase  jawaban responden setiap item adalah sebagai

berikut:

%100% 
N

J
J

i

in (Sudjana, 2005)

Keterangan : inJ% = Persentase pilihan jawaban-i pada asesmen berbasis kete-

rampilan proses sains pada materi larutan penyangga.

 iJ = Jumlah responden yang menjawab jawaban-i

N = Jumlah seluruh responden

2. Teknik analisis data angket

Adapun kegiatan dalam teknik analisis data angket kelayakan dan keterbacaan

asesmen berbasis keterampilan proes sains dilakukan dengan cara :

a. Mengkode atau klasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan

jawaban berdasarkan pertanyaan angket.  Dalam pengkodean data ini

dibuat buku kode yang merupakan suatu tabel berisi tentang substansi-

substansi yang hendak diukur, pertanyaan-pertanyaan yang menjadi alat

ukur substansi tersebut serta  kode jawaban setiap pertanyaan tersebut dan

rumusan jawabannya.

b. Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan

untuk memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap

jawaban berdasarkan pertanyaan angket dan banyaknya responden (pengisi

angket).
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c. Memberi skor jawaban responden. Penskoran jawaban responden dalam

uji kesesuaian, dan keterbacaan berdasarkan skala Likert.

Tabel 3. Penskoran pada angket uji kesesuaian untuk pertanyaan positif.

NO Pilihan Jawaban Skor

1 Sangat Setuju (SS) 5

2 Setuju (ST) 4

3 Kurang Setuju(KS) 3

4 Tidak setuju (TS) 2

5 Sangat tidak setuju (STS) 1

d. Mengolah jumlah skor jawaban responden.  Pengolahan jumlah skor (∑S)

jawaban angket adalah sebagai berikut :

1) Skor untuk pernyataan Sangat Setuju (SS)

Skor = 5 x jumlah responden

2) Skor untuk pernyataan Setuju (S)

Skor = 4 x jumlah responden

3) Skor untuk pernyataan Kurang Setujuu (KS)

Skor = 3 x jumlah responden

4) Skor untuk pernyataan Tidak Setuju (TS)

Skor = 2 x jumlah responden

5) Skor untuk pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor = 1 x jumlah responden

e. Menghitung persentase jawaban angket pada setiap item dengan

menggunakan  rumus sebagai berikut:
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%100%  
maks

in S

S
X (Sudjana, 2005)

Keterangan :

inX% = Persentase jawaban angket-i asesmen berbasis keterampilan

proses sains pada materi larutan penyangga

S = Jumlah skor jawaban

maksS = Skor maksimum yang diharapkan

f. Menghitung rata-rata persentase angket untuk mengetahui tingkat

kelayakan dan keterbacaan asemen berbasis keterampilan proses sains

dengan rumus sebagai berikut:

n

X
X

in

i

 %
% (Sudjana, 2005)

Keterangan :

iX% = Rata-rata persentase angket-i pada asesmen berbasis

keterampilan proses sains pada materi larutan penyangga

 inX% = Jumlah persentase angket-i asesmen (assessment) berbasis

keterampilan proses sains pada materi larutan penyangga

n = Jumlah animasi.

g. Memvisualisasikan data untuk memberikan informasi berupa data temuan

dengan menggunakan analisis data non statistik yaitu analisis yang
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dilakukan dengan cara membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-

angka yang tersedia (Marzuki, 1997).

h. Menafsirkan persentase jawaban angket secara keseluruhan dengan

menggunakan tafsiran (Arikunto, 2008) :

Tabel 4. Tafsiran skor (persentase) angket

Persentase Kriteria

80,1%-100% Sangat tinggi

60,1%-80% Tinggi

40,1%-60% Sedang

20,1%-40% Rendah

0,0%-20% Sangat rendah

3. Teknik analisis butir soal

Analisis kualitatif biasa disebut validitas logis (logical validity), analisis ini dila-

kukan sebelum soal digunakan untuk melihat kelayakan suatu soal (lihat instru-

men validasi ahli). Analisis kuantitatif biasa disebut validitas empiris (empirical

validity) yang dilakukan untuk melihat berfungsi tidaknya suatu soal, setelah soal

diujicobakan ke sampel yang representatif.

Validitas butir soal dapat ditentukan dengan mencari korelasi product moment

masing-masing soal berdasarkan skor item dengan skor total.

∑ ∑ ∑[ ∑ (∑ ) ][ ∑ (∑ ) ] (Arikunto, 2002)

Keterangan : rxy = koefisien validitas (rhitung)

N = jumlah peserta tes
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∑X = jumlah skor item soal tes

∑Y = skor total peserta

Kemudian r hitung/ rxy dibandingkan dengan tabel r product moment yang

disesuaikan dengan jumlah responden, penggunaan r tabel dengan pilihan taraf

signifikansi 5% seperti pada Tabel 5.

Tabel 5.  Daftar r tabel product moment (Sugiyono, 2008)

N

(jumlah responden)

r tabel product moment

(taraf signifikansi 5 %)

10 0,632
20 0,444
22 0,432
24 0,404
26 0,388
28 0,374
30 0,361

Menentukan taksiran validitas butir dengan kriteria butir soal dikatakan

valid,  jika r hitung > r product moment (Triyono, 2013).

4. Teknik analisis reliabilitas soal

a. Untuk pilihan jamak dan disajikan dalam satu kali tes dapat digunakan

persamaan split-half dan Spearman-Brown, sebelumnya harus menghitung

korelasi soal ganjil genap sebagai berikut (Mulyasa, 2009). Pertama item

tes dibagi menjadi dua bagian, bagian ganjil sebagai X dan bagian genap

sebagai Y.

dengan ∑ (∑ )(∑ )[ ∑ (∑ ) ][ ∑ (∑ ) ]
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Keterangan : r11 = koefisien reliabilitas soal tes

rxy = reliabilitas korelasi Spearman-Brown

N = jumlah peserta tes

∑X = jumlah skor jawaban benar belahan ganjil

∑Y = jumlah skor jawaban benar belahan genap

b. Reliabilitas tes bentuk uraian dapat dilakukan dengan menggunakan rumus

Alpha Cronbach, yaitu sebagai berikut :

r11 = −1 1 − ∑ 22 (Arikunto, 2013)

Keterangan :

r11 : reliabilitas yang dicari∑ 2 : jumlah varians skor tiap item2 : varians skor total

Jumlah varians skor tiap item dapat dihitung dengan menggunakan rumus

sebagai berikut :

2 =
∑ 2− (∑ )2

(Arikunto, 2013)

Varians total dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

2 =
∑ 2− (∑ )2

(Arikunto, 2013)
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Keterangan :2 = varians tiap soal2 = varians total

= jawaban responden untuk setiap butir soal∑ = total jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan

= jumlah siswa

Perhitungan reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan bantuan

program Microsoft Excel Simpel Pas.

c. Menafsirkan mutu reliabilitas menurut Rosidin (2013) soal seperti pada

Tabel 6.

Tabel 6. Tafsiran reliabilitas soal

Reliabilitas soal tes Klasifikasi Tafsiran

0.000 – 0.400 Rendah Revisi

0.401 – 0.700 Sedang Revisi kecil

0.701 – 1.000 Tinggi Dipakai



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat dipaparkan berdasarkan hasil penelitian dan

pebahasan adalah sebagai berikut.

1. Karakteristik asesmen berbasis keterampilan proses sains pada materi larutan

penyangga yang dikembangkan, yaitu asesmen terdiri dari 16 soal dengan

soal pilihan jamak 10 soal dan soal uraian sebanyak 6 soal. Asesmen ini telah

sesuai dengan KI-KD, indikator pencapaian, dan telah dapat mengukur ke-

terampilan proses sains, yaitu mengamati, mengelompokkan, menginferensi,

menerapkan konsep, dan meramalkan.  Karakteristik ini didukung oleh:

a. Asesmen berbasis keterampilan proses sains pada materi larutan

penyangga memiliki nilai keterbacaan yang sangat tinggi berdasarkan

hasil uji validasi ahli yaitu sebesar 83,08%, uji coba terhadap guru sebesar

86,15% dengan kategori sangat tinggi dan terhadap siswa sebesar 85,7 %

dengan kategori sangat tinggi tafsiran Arikunto (2008).

b. Asesmen berbasis keterampilan proses sains pada materi larutan

penyangga memiliki nilai konstruksi yang sangat tinggi berdasarkan hasil

validasi ahli yaitu sebesar 83,16%, uji coba terhadap guru sebesar

87,37% dengan kategori sangat tinggi sesuai tafsiran Arikunto (2008).
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c. Asesmen berbasis keterampilan proses sains pada materi larutan

penyangga memiliki nilai kesesuain isi materi yang sangat tinggi ber-

dasarkan hasil validasi ahli yaitu sebesar 80% dan uji coba terhadap guru

yaitu sebesar 83,33% dengan kategori sangat tinggi sesuai tafsiran

Arikunto (2008).

d. Validitas atau kelayakan asesmen berbasis keterampilam proses sains

pada materi larutan penyangga ini adalah valid atau layak digunakan, dan

reliabilitas dari asesmen tersebut termasuk kategori tinggi.

2. Menurut tanggapan guru, asesmen berbasis keterampilan proses sains pada

materi larutan penyangga ini sangat baik karena penyusunan soal telah sesuai

dengan KI-KD, indikator proses dan produk, bahasa yang digunakan, ke-

terampilan proses sains yang diukur, dan syarat pembuatan soal yang baik.

3. Menurut tanggapan siswa, asesmen berbasis keterampilan proses sains ini

juga sangat baik karena, asesmen telah sesuai dalam penggunaan bahasanya,

yaitu tidak terdapat kalimat yang dapat ditafsirkan ganda (ambigu), menarik,

serta penggunaan simbol, huruf dan spasi sudah tepat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan penelitian adalah perlu

adanya pelatihan terhadap guru terkait asesmen berbasis keterampilan proses sains

hingga guru tersebut mahir.  Selanjutnya jika diperlukan, diadakan pengembangan

lebih lanjut mengenai asesmen berbasis keterampilan proses sains sehingga

asesmen ini nantinya dapat digunakan dalam proses pembelajaran ilmu kimia di

sekolah.
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