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ABSTRAK

PENGEMBANGAN INSTRUMEN ASESMEN KETERAMPILAN
PROSES SAINS PADA MATERI TEORI TUMBUKAN

Oleh

Lusia Tiara Arumsari

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen asesmen keterampilan

proses sains pada materi teori tumbukan. Metode penelitian yang digunakan ialah

penelitian dan pengembangan Research and Development (R&D) sampai tahap

revisi produk dengan tujuan mendeskripsikan kelayakan instrument asesmen kete-

rampilan proses sains pada materi teori tumbukan berupa soal uraian dengan

memperhatikan reliabilitas, validitas, dan tingkat kesukaran. Produk ini mengukur

keterampilan proses sains tingkat dasar yaitu mengamati, mengomunikasikan,

memprediksi, dan menginferensi. Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan

dapat disimpulkan bahwa instrumen asesmen ini dikatakan valid berdasarkan hasil

validasi ahli terhadap aspek kesesuaian isi terhadap KI-KD sebesar 82,30%, kons-

truk 88%, dan keterbacaan 86,67% dengan kategori sangat tinggi. Berdasarkan

tanggapan guru pada uji lapangan awal didapatkan hasil bahwa pada aspek kese-

suaian isi sebesar 95,38%, konstruk 88%,dan keterbacaan 94,67% dengan katego-

ri sangat tinggi. Uji empiris menunjukkan asesmen memiliki nilai reliabilitas

tinggi, tingkat kesukaran soal sedang, dan validitas butir tinggi. Sehingga
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instrument asesmen keterampilan proses sains ini dapat dikatan baik dan layak

digunakan.

Kata kunci: Instrumen asesmen, keterampilan proses sains, teori tumbukan
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sangat erat hubungannya dengan kehi-

dupan sehari-hari. IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam se-

cara sistematis, sehingga tidak hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang be-

rupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan

suatu proses penemuan (Tim Penyusun, 2006). Kimia merupakan ilmu yang ter-

masuk rumpun IPA. Ilmu kimia mempelajari segala sesuatu tentang zat yang me-

liputi komposisi, struktur dan sifat, perubahan dan energetika zat yang melibatkan

keterampilan dan penalaran. Tiga aspek penting yang merupakan hakikat ilmu

kimia yaitu kimia sebagai produk, proses, dan sikap (Tim Penyusun, 2006). Me-

nurut Tawil dan Liliasari (2014), ketiga aspek tersebut dalam kegiatan pembela-

jarannya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan lampiran Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar peni-

laian pendidikan, menyatakan bahwa penilaian pendidikan merupakan proses

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar

peserta didik yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Tim Penyusun,

2013b). Menurut Arifin (2009), penilaian atau asesmen merupakan suatu proses

atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan
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informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat

keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu.

Penilaian memiliki peran penting bagi guru dan peserta didik. Menurut Rahayu

dan Azizah (2012), peran penting penilaian untuk guru adalah penilaian dapat di-

jadikan acuan dalam mencapai tujuan pembelajaran sekaligus dapat memberikan

masukan tentang kondisi peserta didik, sedangkan untuk peserta didik penilaian

penting untuk mengetahui sejauh mana kemampuannya dalam mengikuti pelajar-

an. Penilaian atau asesmen yang baik sangat penting dalam dunia pendidikan, ka-

rena dengan adanya asesmen, maka dapat diketahui seberapa tinggi tingkat keber-

hasilan kegiatan pendidikan dan mutu dari suatu pendidikan (Arikunto, 2013).

Kualitas pendidikan Indonesia dapat digambarkan berdasarkan data hasil survei

Programme for International Student Assesment (PISA) mengenai penilaian ting-

kat dunia yang menunjukkan bahwa pada tahun 2012 peserta didik Indonesia

hanya menempati posisi ke 64 dari 65 negara anggota PISA di bidang sains

(OECD, 2013). Faktor penyebabnya antara lain karena peserta didik di Indonesia

kurang terlatih dalam menyelesaikan soal-soal yang mengukur keterampilan ber-

pikir tingkat tinggi, dan masalah yang dihadapi oleh guru adalah kemampuan guru

dalam mengembangkan instrumen asesmen tersebut masih kurang, sehingga perlu

dikembangkan instrumen asesmen yang melatihkan kemampuan berpikir

(Budiman dan Jailani, 2014).

Keterampilan proses sains (KPS) adalah salah satu keterampilan yang didalamnya

melatihkan keterampilan berpikir peserta didik. Tawil dan Liliasari (2014) mem-

bagi KPS menjadi dua tingkatan, yaitu KPS tingkat dasar (basic science process



3

skill) dan KPS terpadu (integrated science process skill). KPS tingkat dasar meli-

puti keterampilan observasi, klasifikasi, komunikasi, pengukuran, prediksi, dan

inferensi. KPS terpadu meliputi keterampilan dalam 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.

Menurut Wati (2015), KPS peserta didik di Indonesia masih rendah, salah satu

faktor penyebabnya adalah penilaian (asesmen) yang digunakan cenderung me-

nuntut siswa untuk menghafal dan tidak menilai KPS peserta didik.  Hal ini juga

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2015) yang me-

nunjukkan bahwa banyak guru yang mengetahui tentang KPS tetapi tidak paham,

sehingga tidak menerapkannya dalam proses pembelajaran maupun evaluasi pem-

belajaran. Salah satu KD yang dalam pembelajarannya dapat dilatihkan dan dila-

kukan penilaian atau asesmen KPS yaitu KD 3.6 kelas XI IPA yaitu memahami

teori tumbukan (tabrakan) untuk menjelaskan reaksi kimia. Berdasarkan penelu-

suran pustaka yang telah dilakukan, sudah banyak yang mengembangkan instru-

men asesmen berbasis KPS, namun belum ada yang mengembangkan pada materi

teori tumbukan.

Hal ini didukung oleh studi pendahuluan yang telah dilakukan di 6 SMA yang ada

di kota Bandar Lampung dan Metro, yaitu melalui wawancara 1 orang guru kimia

dan pengisian angket oleh 20 peserta didik kelas XI IPA di setiap sekolah. Ke-

enam sekolah tersebut yaitu SMA Negeri 1 Metro, SMA Negeri 3 Metro, SMA
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Negeri 4 Metro, SMA Kristen 1 Metro, SMA Negeri 10 Bandar Lampung, dan

SMA Negeri 13 Bandar Lampung.

Hasil studi pendahuluan dengan melakukan wawancara pada 1 guru kimia dan

analisis angket pada 20 peserta didik kelas XI IPA di setiap sekolah menunjukkan

bahwa semua guru memberikan ujian blok setelah KD materi teori tumbukan se-

lesai dipelajari. Hal tersebut untuk mengukur ketercapaian proses belajar meng-

ajar di kelas dan menyusun instrumen penilaian. Belum semua guru membuat

kisi-kisi soal terlebih dahulu dalam membuat instrumen penilaian. Bentuk instru-

men penilaian yang dibuat guru sebagian besar berupa tes tertulis yaitu pilihan ja-

mak dan essay, namun ada yang hanya bentuk essay atau pilihan jamak saja. Se-

banyak 33,3% guru membuat sendiri soal yang akan diujikan, sedangkan 66,7%

menunjukan bahwa soal yang diujikan guru sebagian mengambil soal dari buku

ajar/LKS/modul yang digunakan dan sebagian buatan sendiri. Hasil wawancara

juga menunjukkan bahwa semua guru mengetahui tentang keterampilan proses

sains, namun tidak menyusun soal-soal yang mengukur keterampilan proses sains

peserta didik pada materi teori tumbukan. Sebanyak 33,3% guru membuat soal-

soal yang mengukur keterampilan proses sains peserta didik, namun hanya pada

materi yang di dalamnya terdapat praktikum.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka perlu dikembangkan instrumen asesmen

yang dapat mengukur keterampilan proses sains peserta didik pada materi teori

tumbukan. Oleh karena itu, dilakukan suatu penelitian yang berjudul “Pengem-

bangan Instrumen Asesmen Keterampilan Proses Sains pada Materi Teori Tum-

bukan”.
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B. Rumusan Masalah

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

dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana validitas (kelayakan) instrumen asesmen keterampilan proses

sains pada materi teori tumbukan yang dikembangkan?

2. Bagaimana tanggapan guru terhadap instrumen asesmen keterampilan proses

sains pada materi teori tumbukan yang dikembangkan?

3. Bagaimana validitas butir soal pada instrumen asesmen keterampilan proses

sains pada materi teori tumbukan yang dikembangkan?

4. Bagaimana reliabilitas instrumen asesmen keterampilan proses sains pada

materi teori tumbukan yang dikembangkan?

5. Bagaimana tingkat kesukaran butir soal pada instrumen asesmen keteram-

pilan proses sains pada materi teori tumbukan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan validitas (kelayakan) instrumen asesmen keterampilan

proses sains pada materi teori tumbukan yang dikembangkan.

2. Mendeskripsikan tanggapan guru terhadap instrumen asesmen keterampilan

proses sains pada materi teori tumbukan yang dikembangkan.

3. Mendeskripsikan validitas butir soal pada instrumen asesmen keterampilan

proses sains pada materi teori tumbukan yang dikembangkan.
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4. Mendeskripsikan reliabilitas instrumen asesmen keterampilan proses sains

pada materi teori tumbukan yang dikembangkan.

5. Mendeskripsikan tingkat kesukaran butir soal pada instrumen asesmen

keterampilan proses sains pada materi teori tumbukan yang dikembangkan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam pengembangan asesmen pengetahuan keterampilan proses sains

ini adalah :

1. Bagi peserta didik

Penggunaan instrumen asesmen ini diharapkan dapat memberikan motivasi

lebih untuk peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran kimia.

2. Bagi guru

Pengembangan instrumen asesmen ini dapat digunakan sebagai alat ukur

dalam mengukur keterampilan proses sains peserta didik, dan dapat dijadikan

referensi bagi guru dalam menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen

yang lebih baik untuk menilai pengetahuan peserta didik pada pembelajaran

kimia.

3. Bagi peneliti

Untuk mengetahui cara mengembangkan instrumen asesmen, sehingga dapat

dikembangkan lebih lanjut lagi dikemudian hari. Pengembangan instrumen

asesmen ini juga dapat dijadikan bekal bagi peneliti dalam melakukan

penilaian terhadap peserta didik ketika mengajar.
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4. Bagi sekolah

Memberikan pandangan baru dalam sistem penilaian dan menjadi suatu sum-

bangan pemikiran dalam meningkatkan mutu pendidikan terutama dalam

pembelajaran kimia di sekolah. Selain itu, dapat dijadikan sebagai bahan

referensi bagi sekolah dalam pengembangan instrumen asesmen yang lebih

baik untuk diterapkan dalam sistem penilaian pengetahuan peserta didik.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah :

1. Pengembangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan

suatu produk atau menyempurnakan produk yang telah ada (Sukmadinata,

2015). Produk yang dikembangkan adalah instrumen asesmen keterampilan

proses sains pada materi teori tumbukan.

2. Asesmen adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat peni-

laian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta

didik atau ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) peserta didik

(Firman, 2000). Instrumen asesmen yang dikembangkan adalah instrumen

asesmen kategori tes tertulis keterampilan proses sains dalam bentuk soal

uraian.

3. Keterampilan proses sains (KPS) merupakan keterampilan fisik dan mental

terkait dengan kemampuan-kemampuan yang mendasar yang dimiliki, dikuasai

dan diaplikasikan dengan suatu kegiatan ilmiah, sehingga para ilmuan dapat

menemukan sesuatu yang baru (Semiawan, 1992).
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4. Validitas hasil pengembangan instrumen asesmen dilihat dari validitas kese-

suaian isi, validitas konstruk, dan validitas keterbacaan.

5. Validitas instrumen asesmen adalah ukuran yang menunjukkan kesahihan

suatu instrumen, suatu instrumen dikatakan valid bila mampu mengukur apa

yang diinginkan (Arikunto, 2013).

6. Reliabilitas merupakan salah satu ciri dari suatu instrumen asesmen dimana

soal yang digunakan adalah sebagai alat ukur yang mengukur skor peserta tes

yang benar-benar menggambarkan kemampuan mereka (Mulyasa, 2009).



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian penilaian

Menurut Firman (2000), penilaian (assessment) adalah penerapan berbagai cara

dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang se-

jauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi (rangkaian ke-

mampuan) peserta didik. Menurut Arikunto (2012), penilaian merupakan suatu

proses mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk,

dimana bersifat kualitatif. Penilaian atau asesmen didefinisikan juga sebagai pro-

ses untuk mendapatan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan un-

tuk dasar pengambilan keputusan tentang peserta didik, baik yang menyangkut

kurikulum, program pembelajaran, iklim sekolah maupun kebijakan-kebijakan

sekolah (Uno dan Koni, 2012).

Menurut Grondlund dalam Jihad dan Haris (2012), penilaian sebagai proses sis-

tematik pengumpulan, penganalisaan, dan penafsiran informasi untuk menentukan

sejauh mana peserta didik mencapai tujuan. Penilaian diartikan juga sebagai suatu

proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan

informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat

keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Keputusan

yang dimaksud adalah keputusan tentang peserta didik, seperti nilai yang akan
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diberikan atau juga keputusan tentang kenaikan kelas dan kelulusan (Arifin,

2009). Penilaian tidak sekedar pengumpulan data peserta didik, tetapi juga peng-

olahannya untuk memperoleh gambaran proses dan hasil belajar peserta didik

(Probosari, 2014). Kegiatan penilaian harus dapat memberikan informasi kepada

guru untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya dan tidak sekedar memberi

soal peserta didik kemudian selesai, tetapi guru harus menindaklanjutinya untuk

kepentingan pembelajaran dan membantu peserta didik mencapai pengembangan

belajarnya secara optimal (Arifin, 2009).

B. Fungsi Penilaian

Penilaian atau asesmen memiliki beberapa fungsi. Menurut Jihad dan Haris

(2012), penilaian berfungsi sebagai pemantau kinerja komponen-komponen kegi-

atan proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan yang diharapkan dalam pro-

ses belajar mengajar. Arikunto (2013) berpendapat bahwa terdapat beberapa

fungsi penilaian, yaitu :

1. Penilaian berfungsi selektif.
2. Penilaian berfungsi diagnostik.
3. Penilaian berfungsi sebagai penempatan.
4. Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan.

Pengembangan instrumen asesmen yang dilakukan ini berfungsi sebagai pengukur

keberhasilan peserta didik. Menurut Uno dan Koni (2012), terdapat beberapa

fungsi penilaian, yaitu fungsi penilaian pendidikan bagi guru adalah untuk (1)

mengetahui kemajuan belajar peserta didik; (2) mengetahui kedudukan masing-

masing individu peserta didik dalam kelompoknya; (3) mengetahui kelemahan-

kelemahan cara belajar mengajar dalam proses belajar mengajar; (4) memperbaiki
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proses belajar-mengajar; dan (5) menentukan kelulusan murid. Bagi murid, peni-

laian pendidikan berfungsi untuk (1) mengetahui kemampuan dan hasil belajar;

(2) memperbaiki cara belajar; dan (3) menumbuhkan motivasi belajar. Fungsinya

bagi sekolah adalah (1) mengukur mutu hasil pendidikan; (2) mengetahui kema-

juan dan kemunduran sekolah; (3) membuat keputusan kepada peserta didik; dan

(4) mengadakan perbaikan kurikulum.

C. Tujuan Penilaian

Penilaian atau asesmen memiliki beberapan tujuan. Menurut Buchori  dalam Uno

dan Koni (2012), terdapat dua tujuan dalam mengadakan penilaian, yaitu (1) un-

tuk mengetahui kemajuan anak atau murid setelah murid tersebut menyadari pen-

didikan selama jangka waktu tertentu dan (2) untuk mengetahui tingkat efesiensi

metode-metode pendidikan yang dipergunakan pendidikan selama jangka waktu

tertentu. Berdasarkan pedoman penilaian Depdikbud dalam Jihad dan Haris

(2012), dinyatakan bahwa tujuan penilaian adalah untuk mengetahui kemajuan

belajar peserta didik, untuk perbaikan, dan peningkatan kegiatan belajar peserta

didik sekaligus memberi umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan

belajar.

Sudjana (2005) mengatakan bahwa tujuan asesmen adalah :

1. Mendeskripsikan kecakapan belajar para peserta didik 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
peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan.
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3. Menentukan tindak lanjut hasil asesmen, yakni melakukan perbaikan dan
penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta
strategi pelaksanaannya.

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

Husamah dan Setyaningrum (2013) mengemukakan tujuan utama penggunaan

asesmen dalam pembelajaran adalah membantu guru dan peserta didik dalam

mengambil keputusan profesional untuk memperbaiki pembelajaran. Sunarti dan

Rahmawati (2014) juga menyebutkan secara umum, tujuan asesmen adalah

memberikan penghargaan terhadap pencapaian belajar peserta didik dan

memperbaiki program serta kegiatan pembelajaran.

D. Prinsip penilaian

Berkaitan tentang pelaksanaan penilaian pendidikan, dalam melaksanakan peni-

laian pendidikan harus memperhatikan prinsip penilaian. Sebagaimana dijelaskan

dalam Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh

Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa penilaian hasil belajar pe-

serta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-

prinsip sebagai berikut:

1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemam-
puan yang diukur.

2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang je-
las, 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.
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5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengam-
bilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.

6. Holistik dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup
semua aspek kompetensi dan dengan menggunakan berbagai teknik peni-
laian 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 (Tim Penyusun, 2014).

Menurut Jihad dan Haris (2012), sistem penilaian dalam pembelajaran hendaknya

dikembangkan berdasarkan sejumlah prinsip sebagai berikut :

1. Menyeluruh, artinya penguasaan kompetensi dalam mata pelajaran hen-
daknya menyeluruh, baik menyangkut standar kompetensi, kemampuan
dasar serta keseluruhan indikator ketercapaian, baik menyangkut domain
pengetahuan, afektif, serta psikomotorik, maupun menyangkut evaluasi
proses dan hasil belajar.

2. Berkelanjutan, artinya direncanakan dan dilakukan terus menerus guna
mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar
peserta didik dari proses pembelajaran.

3. Berorientasi pada indikator ketercapaian, artinya mengacu pada indikator
ketercapaian yang sudah ditetapkan berdasarkan kemampuan dasar dan
standar kompetensinya.

4. Sesuai dengan pengalaman belajar, artinya penilaian yang dilakukan
disesuaikan dengan pendekatan apa yang digunakan dalam pembelajaran.

Selain itu, menurut Uno dan Koni ( 2012), ada beberapa prinsip dalam penilaian

kelas, yaitu :

1. Prinsip validitas, berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan meng-
gunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi.

2. Prinsip reliabilitas, berarti konsistensi (keajegan) hasil penilaian. Penilaian
yang reliable (ajeg) memungkinkan perbandingan yang reliable dan men-
jamin konsistensi.

3. Prinsip totalitas, berarti penilaian harus dilakukan secara menyeluruh men-
cakup seluruh domain yang tertuang pada setiap kompetensi dasar.

4. Prinsip kontinuitas, berarti penilaian dilakukan secara terencana, bertahap
dan terus menerus untuk memperoleh gambaran pencapaian kompetensi
peserta didik dalam kurun waktu tertentu.

5. Prinsip objektifitas, berarti penilaian harus adil, terencana, dan menerap-
kan kriteria yang jelas dalam pemberian skor.
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6. Prinsip membelajarkan, berarti proses dan hasil penilaian dapat dijadikan
dasar untuk memotivasi, memperbaiki proses pembelajaran bagi pendidik,
meningkatkan kualitas belajar, dan membina peserta didik agar tumbuh
dan berkembang secara optimal.

E. Tahap Pelaksanaan Penilaian

Penilaian (assessment) dalam pembelajaran harus memiliki prosedur/langkah-

langkah tertentu. Menurut Uno dan Koni (2012), terdapat beberapa urutan kerja

yang harus dilakukan yaitu (1) menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator

pencapaian hasil belajar; (2) menetapkan kriteria ketuntasan setiap indikator; (3)

memetakan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, kriteria ketuntasan,

dan aspek yang terdapat pada rapor; (4) memetakan standar kompetensi, kompe-

tensi dasar, indikator, kriteria ketuntasan, aspek penilaian, dan teknik penilaian;

(5) menetapkan teknik penilaian dengan mempertimbangkan ciri indikator.

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

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

puti 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.
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Menurut Sunarti dan Rahmawati (2014) tahap pelaksanaan asesmen adalah penen-

tuan tujuan, penentuan rencana, penyusunan instrumen penilaian, pengumpulan

data atau informasi, analisis dan interprestasi serta tindak lanjut.

F. Teknik dan Instrumen Penilaian

Berdasarkan lampiran Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar peni-

laian, ada 3 teknik dan instrumen yang digunakan pendidik dalam menilai kompe-

tensi pengetahuan peserta didik yaitu :

1. Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat,
benar-salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi
pedoman penskoran.

2. Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan.
3. Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau projek yang

dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik
tugas Tim Penyusun, 2013b).

Lampiran Permendikbud No. 66 Tahun 2013 juga menyatakan bahwa instrumen

penilaian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

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

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

tingkat perkembangan peserta didik (Tim Penyusun, 2013b).

G. Analisis Butir Soal

Menganalisis butir soal merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan tester un-

tuk meningkatkan mutu soal yang telah ditulis (Purnomo, 2015). Kegiatan ini me-

rupakan proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawab-

an peserta didik untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian (Nitko, 1996).
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Tujuan analisis butir soal adalah untuk mengkaji dan menelaah setipa butir soal

agar diperoleh soal yang bermutu sebelum soal digunakan (Purnomo, 2015). Di

samping itu, menurut Aiken et al (dalam Mulyasa, 2009), tujuan analisis butir soal

juga untuk meningkatkan kualitas tes melalui revisi atau membuang soal yang ti-

dak efektif, serta untuk mengetahui informasi diagnostik pada peserta didik apa-

kah mereka sudah/belum memahami materi yang telah diajarkan. Soal yang ber-

mutu adalah soal yang dapat memberikan informasi setepat-tepatnya sesuai

dengan tujuan pembelajaran, yaitu dapat menentukan peserta didik mana yang su-

dah menguasai materi (tuntas) dan yang belum menguasai materi (belum tuntas)

(Purnomo, 2015).

Menurut Nitko (1996), manfaat penelaahan analisis butir soal adalah (1) menen-

tukan apakah suatu fungsi butir soal sesuai dengan yang diharapkan, (2) memberi

masukan kepada peserta didik tentang kemampuan dan sebagai dasar untuk bahan

diskusi di kelas, (3) memberi masukan kepada guru tentang kesulitan peserta di-

dik, (4) memberikan masukan pada aspek tertentu untuk pengembangan kuriku-

lum, (5) merevisi materi yang dinilai atau diukur, dan (6) meningkatkan keteram-

pilan penuliasan soal.

Menurut Arikunto (2002), komponen atau kelengkapan sebuah tes terdiri atas bu-

ku tes, lembar jawaban tes, kunci jawaban tes, dan pedoman penilaian tes. Soal

yang dikembangkan pada produk ini adalah soal uraian. Analisis butir soal dila-

kukan untuk mengetahui berfungsi tidaknya suatu soal. Cara untuk mengetahui

keberfungsian soal uraian yang dikembangkan ini dapat ditinjau dari beberapa as-

pek. Aspek pertama yaitu tingkat kesukaran soal. Tingkat kesukaran sangat
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penting untuk diperhatikan dari suatu soal. Tingkat kesukaran butir soal memiliki

2 kegunaan, yaitu kegunaan bagi guru dan kegunaan bagi pengujian dan pengajar-

an (Nitko, 1996). Kegunaannya bagi guru adalah: (1) sebagai pengenalan konsep

terhadap pembelajaran ulang dan memberi masukan kepada peserta didik tentang

hasil belajar mereka, (2) memperoleh informasi tentang penekanan kurikulum

atau mencurigai terhadap butir soal yang bias. Adapun kegunaannya bagi pengu-

jian dan pengajaran adalah: (1) pengenalan konsep yang diperlukan untuk diajar-

kan ulang, (2) tanda-tanda terhadap kelebihan dan kelemahan pada kurikulum se-

kolah, (3) memberi masukan kepada peserta didik, (4) tanda-tanda kemungkinan

adanya butir soal yang bias, (5) merakit tes yang memiliki ketepatan data soal.

Tingkat kesukaran secara umum didapat dari adanya proporsi jawaban benar, atau

jumlah peserta tes yang menjawab benar pada butir soal yang dianalisis diban-

dingkan jumlah seluruh peserta tes. Menurut Arikunto (2013), soal yang baik

adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu

mudah tidak merangsang peserta didik untuk mempertinggi usaha memecahkan-

nya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan peserta didik menjadi

putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jang-

kauan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa soal-soal yang dianggap

baik adalah soal-soal sedang, yaitu soal-soal yang mempunyai indeks kesukaran

0,30 sampai dengan 0,70 (Arikunto, 2013).

Aspek selanjutnya adalah aspek validitas soal. Validitas merupakan ukuran yang

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu

instrumen dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan
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(Arikunto, 2013). Validitas sebuah tes selalu dibedakan menjadi dua macam yaitu

validitas logis dan validitas empiris. Validitas logis sama halnya dengan analisis

kualitatif dari suatu soal, yaitu meninjau berfungsi tidaknya suatu soal berdasar-

kan kriteria yang telah ditentukan yaitu kaitannya dengan kriteria materi, konstruk

dan bahasa. Analisis kuantitatif suatu soal biasa disebut validitas empiris (empi-

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

soal diujicobakan ke sampel yang representatif (Arikunto, 2013).

Aspek selanjutnya adalah reliabilitas soal. Menurut Sudjana (2004), reliabilitas

alat penilaian adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang

dinilainya. Artinya, kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan

hasil yang relatif sama. Sedangkan menurut Arifin (2011), suatu tes dikatakan re-

liabel jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang

sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Reliabilitas merupakan salah

satu ciri dari suatu instrumen asesmen dimana soal yang digunakan adalah sebagai

alat ukur yang mengukur skor peserta tes yang benar-benar menggambarkan

kemampuan mereka (Mulyasa, 2009).

Kemudian menurut hasil penelitian Aiken et al (Mulyasa, 2009), tingkat kesuka-

ran dalam koefisien reliabilitas memegang peranana penting dan paling dominan.

Hal ini dapat disebabkan karena menyangkut variasi jumlah soal yang dapat dija-

wab benar. Semakin sukar soal-soal dalam instrumen asesmen, maka akan sema-

kin besar pula variasi skor yang diperoleh belahan sehingga makin besar pula re-

liabilitas tes tersebut. Sehubungan dengan reliabilitas ini, Anderson (2001)

menyatakan juga bahwa persyaratan bagi tes, yaitu validitas dan reliabilitas ini
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penting. Dalam hal ini, validitas lebih penting, dan reliabilitas ini perlu, karena

menyokong terbentuknya validitas. Sebuah tes mungkin reliabel tetapi tidak

valid. Sebaliknya, sebuah tes yang valid biasanya reliabel.

H. Keterampilan Proses Sains

Pada hakikatnya, pembelajaran sains yang dilakukan guru akan melatihkan

banyak keterampilan kepada peserta didik. Salah satu keterampilan yang perlu di-

asah oleh guru dalam pembelajaran sains adalah keterampilan proses sains (KPS).

Menurut Semiawan (1992), keterampilan proses sains merupakan keterampilan fi-

sik dan mental terkait dengan kemampuan-kemampuan yang mendasar yang dimiliki,

dikuasai dan diaplikasikan dengan suatu kegiatan ilmiah, sehingga para ilmuwan da-

pat menemukan sesuatu yang baru. Rustaman (2005) berpendapat bahwa keteram-

pilan proses melibatkan keterampilan intelektual, manual dan sosial. Keterampil-

an tersebut terlihat saat peserta didik menggunakan pikirannya, keterlibatan peser-

ta didik dalam penggunaan alat dan bahan serta proses peserta didik ketika berin-

teraksi dengan sesamanya.

KPS didefinisikan sebagai adaptasi dari keterampilan yang digunakan oleh ilmu-

wan untuk menyusun pengetahuan, memikirkan masalah dan membuat kesimpul-

an (Karsli dkk., 2009). KPS perlu dilatihkan agar seseorang dapat mendefinisikan

masalah yang ada disekitar mereka, untuk mengamati, menganalisis, berhipotesis,

bereksperimen, menyimpulkan, menggeneralisasi, dan menghubungkan informasi

yang mereka miliki dengan keterampilan yang diperlukan (Harlen, 1999).
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Beberapa alasan pentingnya meninjau keterampilan proses sains dalam pembela-

jaran sains menurut Semiawan (1992) adalah:

1. Perkembangan IPTEK yang semakin cepat sehingga tidak memungkinkan
guru mengajarkan semua konsep dan fakta pada peserta didik;

2. Peserta didik lebih memahami konsep yang rumit dan abstrak jika disertai
dengan contoh yang konkret;

3. Penemuan dan perkembangan IPTEK yang bersifat relatif;
4. Pengembangan proses belajar mengajar yang tidak terlepas dari pengem-

bangan sikap dan nilai dalam diri peserta didik.

Selain itu, menurut Tawil dan Liliasari (2014), menyatakan bahwa penerapan KPS

dalam kegiatan pembelajaran didasarkan pada hal-hal berikut :

1. Percepatan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Percepatan perubahan IPTEK ini, tidak memungkinkan bagi guru bertin-

dak sebagai satu-satunya orang yang menyalurkan semua fakta dan teori-
teori. Untuk mengatasi hal-hal ini perlu pengembangan keterampilan
memperoleh dan memproses semua fakta, konsep, dan prinsip pada diri
peserta didik;

3. Pengalaman intelektual, emosional, dan fisik dibutuhkan agar didapatkan
hasil belajar yang optimal. Ini berarti kegiatan pembelajaran yang mampu
memberi kesempatan kepada peserta didik memperlihatkan unjuk kerja
melalui sejumlah keterampilan memproses semua fakta, konsep, dan
prinsip sangat dibutuhkan.

4. Penanaman sikap dan nilai sebagai pengabdi pencarian abadi kebenaran
ilmu;

5. Hal ini menuntut adanya pengenalan terhadap tata cara pemprosesan dan
pemerolehan kebenaran ilmu yang bersifat kesementaraan. Hal ini akan
mengarahkan peserta didik pada kesadaran keterbatasan manusiawi dan
keunggulan manusiawi, apabila dibandingkan dengan keterbatasan dan
keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Padilla (1990) keterampilan proses sains terdiri dari keterampilan proses

sains dasar (basic science process skills) dan keterampilan terintegrasi (integrated

science process skills). Keterampilan proses sains dasar meliputi keterampilan

observasi atau mengamati, inferensi, mengukur, berkomunikasi, mengelompok-

kan, memprediksi. Keterampilan proses sains terintegrasi meliputi keterampilan

menentukan variabel, mendefinisikan secara operasional, merumuskan hipotesis,
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menafsirkan data, bereksperimen, dan merumuskan model. Menurut Semiawan

(1992), ada beberapa komponen keterampilan proses sains yang perlu dikembang-

kan yaitu :

1. Observasi atau pengamatan; observasi menyangkut perhitungan, pengu-
kuran, klasifikasi, maupun mencari hubungan antara ruang dan waktu.

2. Pembuatan hipotesis.
3. Perencanaan penelitian/eksperimen.
4. Pengendalian variabel.
5. Interpretasi data.
6. Menyusun kesimpulan sementara.
7. Meramalkan.
8. Menerapkan.
9. Mengomunikasikan.

Beberapa keterampilan proses sains dan indikator menurut Tawil dan Liliasari

(2014), dijabarkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Keterampilan proses sains dan indikatornya

NO KPS SUB KETERAMPILAN PROSES
1 Mengamati

(observasi)
 Menggunakan berbagai indera
 Mengumpulkan/menggunakan fakta yang

relevan
2 Mengelompokan

(klasifikasi)
 Mencatat setiap pengamatan secara terpisah
 Mencari perbedaan dan persamaan
 Mengontraskan ciri-ciri
 Membandingkan
 Mencari dasar pengelompokan atau

penggolongan

3 Menafsirkan
(interpretasi)

 Menghubung-hubungkan hasil pengamatan
 Menemukan pola/keteraturan dalam suatu

seri pengamatan
 Menyimpulkan

4 Meramalkan
(prediksi)

 Menggunakan pola-pola atau keteraturan
hasil pengamatan

 Mengemukakan apa yang mungkin terjadi
pada keadaan yang belum diamati
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NO KPS SUB KETERAMPILAN PROSES
5 Melakukan

komunikasi
 Mendeskripsikan atau menggambarkan data

empiris hasil percobaan/pengamatan dengan
grafik/tabel/diagram atau mengubahnya
dalam bentuk salah satunya

 Menyusun dan menyampaikan laporan
secara sistematis dan jelas

 Menjelaskan hasil percobaan atau
penyelidikan

 Membaca grafik atau tabel atau diagram
 Mendiskusikan hasil kegiatan suatu

masalah/peristiwa
6 Mengajukan

pertanyaan
 Bertanya apa, bagaimana dan mengapa
 Bertanya untuk meminta penjelasan
 Mengajukan pertanyaan yang berlatar

belakang hipotesis
7 Mengajukan

hipotesis
 Mengetahui bahwa ada lebih dari satu

kemungkinan penjelasan dari suatu kejadian
 Menyadari bahwa suatu penjelasan perlu

diuji kebenarannya dengan memperoleh
bukti lebih banyak atau melakukan cara
pemecahan masalah

8 Merencanakan
percobaan/penelitian

 Menentukan alat/ bahan/ sumber yang
digunakan

 Menentukan variabel/ faktor penentu
 Menentukan apa yang akan diukur, diamati,

dicatat
 Menentukan apa yang dilaksanakan berupa

langkah kerja

9 Menggunakan
alat/bahan/sumber

 Memakai alat/bahan
 Mengetahui alasan mengapa menggunakan

alat atau bahan atau sumber
 Mengetahui bagaimana menggunakan alat

atau bahan/sumber
10 Menerapkan konsep  Menggunakan konsep yang telah dipelajari

pada situasi baru
 Menggunakan konsep pada pengalaman

baru untuk menjelaskan apa yang sedang
terjadi

11 Melaksanakan percobaan/bereksperimen

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan meneliti mengenai pe-

ngembangan istrumen asesmen keterampilan proses sains pada materi teori
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tumbukan. Adapun keterampilan proses sains yang diukur adalah keterampilan

proses sains dasar peserta didik berupa keterampilan mengamati, meramalkan/

memprediksi, inferensi, dan mengomunikasikan. Penjelasan dari setiap kom-

ponen keterampilan proses sains di atas menurut Tawil dan Liliasari (2014) adalah

sebagai berikut:

1. Mengamati

Pengamatan atau observasi disini yaitu penggunaan indera (mata, telinga,

penciuman, dan rangsangan) secara optimal dalam rangka memperoleh infor-

masi yang memadai. Di dalamnya terdapat kegiatan melihat, mencium, men-

dengar, mencicipi, dan meraba. Hal-hal yang diamati dapat berupa gambar

atau benda-benda yang diberikan kepada anak pada waktu itu diuji kemudian

anak diminta untuk menuliskan hasil pengamatannya waktu itu. Kemampuan

untuk membuat pengamatan yang baik, sangat diperlukan untuk menumbuh-

kan keterampilan proses yang lain, seperti berkomunikasi, mengklasifikasi,

mengukur, menarik kesimpulan, dan memprediksi.

2. Menginferensi atau menjelaskan

Inferensi sering dilakukan oleh para ilmuwan. Ketika ilmuwan menginferen-

si, mereka akan menarik kesimpulan, menginterpretasi, dan mencoba menje-

laskan pengamatan-pengamatan mereka. Inferensi biasanya akan membuat

peserta didik lebih aktif dalam mempelajari sains dan akan menuntut mereka

pada pemahaman yang lebih dalam tentang isinya (content), yang akhirnya

akan membawa mereka lebih dalam dan memiliki sikap yang positif terhadap

disiplin ilmu ini.
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3. Meramalkan (prediksi)

Prediksi atau meramalkan dalam sains dibuat atas dasar observasi dan infe-

rensi yang tersusun menjadi suatu hubungan antara peristiwa-peristiwa atau

fakta-fakta yang terobservasi. Keterampilan memprediksi merupakan suatu

keterampilan membuat/mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang belum

terjadi berdasarkan suatu kecenderungan atau pola yang sudah ada, dan dida-

sarkan atas hubungan logis dari pengamatan yang telah diketahui.

4. Mengomunikasikan

Mengomunikasikan meliputi kegiatan menempatkan data-data ke dalam be-

berapa bentuk yang dapat dimengerti oleh orang lain. Kegiatan ini melibat-

kan kemampuan mengomunikasikan dalam bentuk kata-kata, grafik, bagan,

maupun tabel, secara lisan maupun tertulis.

I. Analisis Konsep

Menurut Dahar (1989), konsep adalah suatu abstraksi yang memiliki suatu kelas

objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, hubungan-hubungan yang

mempunyai atribut yang sama. Setiap konsep tidak berdiri sendiri melainkan

berhubungan satu sama lain, oleh karena itu peserta didik dituntut tidak hanya

menghafal konsep saja, tetapi hendaknya memperhatikan hubungan antara satu

konsep dengan konsep yang lainnya.

Menurut Herron dkk (1977) berpendapat bahwa belum ada definisi tentang kon-

sep yang diterima atau disepakati oleh para ahli, biasanya konsep disamakan

dengan ide. Lebih lanjut lagi, Herron dkk (1977) mengemukakan bahwa analisis



25

konsep merupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk menolong guru da-

lam merencanakan urutan-urutan pengajaran bagi pencapaian konsep. Analisis

konsep dapat dilihat dalam lampiran



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada pengembangan instrumen asesmen KPS

ini adalah metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development

(R&D). Menurut Sukmadinata (2015) menyatakan bahwa penelitian dan pengem-

bangan atau Research and Development (R&D) merupakan metode atau pendekat-

an penelitian untuk menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk

yang telah ada.

Menurut Borg dan Gall dalam Sukmadinata (2015), ada 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 tu-

juan 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),

melakukan uji coba di lapangan pada 1 sampai 3 sekolah dengan 6 sampai 12
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subjek uji coba (guru) dan selama uji coba diadakan pengamatan, wawancara, dan

pengedaran angket, (5) merevisi hasil uji coba (main product revision) dengan

memperbaiki atau menyempurnakan hasil uji coba, (6) uji coba lapangan (main

field testing) dengan melakukan uji coba secara lebih luas pada 5 sampai 15 se-

kolah 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), peng-

ujian 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 pelak-

sanaan lapangan, (10) diseminasi dan implementasi (dissemination and implemen-

tation) dengan melaporkan hasilnya dalam pertemuan profesional dan dalam jur-

nal.

Penelitian ini, hanya dilakukan sampai tahap merevisi hasil uji coba lapangan

(main field testing) setelah  uji coba lapangan awal (preliminary field testing) guna

mengetahui kelayakan dari instrumen asesmen KPS yang telah dikembangan.

B. Alur Penelitian

Adapun alur penelitian yang dilakukan dalam penelitian instrumen asesmen

pengetahuan ini adalah sebagai berikut :
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Gambar 1. Alur penelitian instrumen asesmen KPS
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C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Langkah-langkah penelitian berdasarkan alur penelitian tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Penelitian dan pengumpulan data

Tahap penelitian dan pengumpulan data terdiri atas studi literatur dan studi la-

pangan, sebagai berikut:

a. Studi literatur

Studi literatur dilakukan dengan cara analisis terhadap materi teori tumbukan yang

meliputi KI, KD, analisis konsep, silabus, dan RPP, serta mengkaji teori mengenai

asesmen dan produk penelitian sejenis yang berbentuk dokumen-dokumen hasil

penelitian atau hasil evaluasi. Hasil dari kajian akan menjadi acuan dalam

pengembangan instrumen asesmen KPS peserta didik pada materi teori tumbukan.

b. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta dilapangan

mengenai asesmen yang dilakukan oleh guru apakah sudah mengukur KPS peser-

ta didik. Studi lapangan dilakukan di 2 SMA yang ada di Bandar Lampung dan 4

SMA yang ada di Metro, yaitu SMA Negeri 10 Bandar Lampung, SMA Negeri 13

Bandar Lampung, SMA Negeri 1 Metro, SMA Negeri 3 Metro, SMA Negeri 4

Metro, dan SMA Kristen 1 Metro . Sumber data pada studi lapangan ini yaitu 1

guru dan 20 peserta didik di setiap sekolah. Pengumpulan data dilakukan dengan

wawancara pada guru dan pengisian angket oleh peserta didik.
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2. Perencanaan

Tahap perencanaan meliputi rancangan produk yang akan dikembangkan serta

proses pengembangannya. Perancangan produk didasarkan pada hasil studi lite-

ratur dan studi lapangan yang dilakukan.

Tujuan dari penggunaan produk ini yaitu sebagai alat ukur oleh guru dalam me-

nilai KPS peserta didik pada materi teori tumbukan dan sebagai referensi bagi gu-

ru, sekolah, dan peneliti lain dalam menyusun dan mengembangkan instrumen ini.

Pengguna dari produk ini adalah guru. Penyusunan instrumen asesmen didasar-

kan pada beberapa aspek, seperti kriteria instrumen asesmen yang baik dari studi

literatur, dan penyesuaian instrumen asesmen dengan materi pembelajaran.

Instrumen asesmen KPS yang dikembangkan terdiri dari lembar asesmen KPS dan

rubrik penilaiannya serta materi yang dinilai sesuai dengan pokok bahasan. Kom-

ponen-komponen produk ini yaitu (1) cover depan, (2) kata pengantar, (3) daftar

isi, (4) KI-KD, (5) Indikator, (6) kisi-kisi, (7) petunjuk pengerjaan soal, (8) soal,

(9) lembar jawaban, (10) rubrik penilaian, (11) daftar pustaka, dan (12) cover

belakang.

3. Pengembangan produk

Pengembangan produk terbagi menjadi dua tahap yaitu penyusunan draf kasar

instrumen asesmen KPS dan penyusunan instrumen validasi. Pada tahap pertama

dilakukan penyusunan draf kasar hingga menjadi produk awal berupa instrumen

asesmen KPS pada materi teori tumbukan yang disebut dengan draf 1. Instrumen
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asesmen KPS yang dikembangkan tersebut terdiri dari (1) cover depan, (2) kata

pengantar, (3) daftar isi, (4) KI-KD, (5) Indikator, (6) kisi-kisi, (7) petunjuk

pengerjaan soal, (8) soal, (9) lembar jawaban, (10) rubrik penilaian, (11) daftar

pustaka, dan (12) cover belakang.

Tahap kedua yaitu melakukan penyusunan instrumen validasi untuk validasi ahli

berupa instrumen validasi kesesuaian isi, konstruk, dan keterbacaan. Penyusunan

instrumen uji coba lapangan awal berupa angket tanggapan guru yang berisi aspek

kesesuaian isi, konstruk, dan keterbacaan.

Setelah selesai dilakukan penyusunan instrumen asesmen KPS pada materi teori

tumbukan, maka dilakukan validasi oleh validator dengan pemberian angket be-

serta produk awal (draf 1). Validasi produk dilakukan dengan meminta bantuan

beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menanggapi

produk baru yang telah dikembangkan.

Tahap selanjutnya, jika hasl validasi pada draf 1 tidak valid maka akan direvisi

dan dilakukan validasi kembali oleh validator. Sedangkan jika draf 1 valid maka

akan dilakukan revisi kecil, dan dihasilkan produk baru atau disebut sebagai draf

2 yang selanjutnya akan dilakukan uji coba lapangan awal.

4. Uji coba lapangan

Setelah instrumen asesmen KPS pada materi teori tumbukan divalidasi dan dire-

visi, dilakukan uji coba lapangan dengan responden 1 guru kimia kelas XI di

SMA Negeri 13 Bandar Lampung. Uji coba lapangan ini dilakukan dengan
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pemberian angket dan produk (draf 2) yang telah dibuat untuk mengetahui kese-

suaian isi materi dengan KI-KD-Indikator, konstruk, dan keterbacaan produk pada

guru.

5. Revisi hasil uji coba

Tahap akhir yang dilakukan pada penelitian ini adalah revisi dan penyempurnaan

instrumen asesmen KPS pada materi teori tumbukan yang dikembangkan. Tahap

revisi ini dilakukan dengan pertimbangan hasil validasi oleh validator ahli, dan

tanggapan guru terhadap instrumen asesmen KPS yang dikembangkan. Tahap

selanjutnya mengkonsultasikan hasil revisi dengan dosen pembimbing.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen pada studi la-

pangan, instumen pada validasi ahli, dan instrumen pada uji coba lapangan awal.

Adapun penjelasan instrumen-instrumen tersebut yaitu :

1. Instrumen studi pendahuluan

Instrumen yang digunakan pada studi pendahuluan berupa lebar pedoman wawan-

cara analisis kebutuhan guru dan lembar angket analisis kebutuhan peserta didik.

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Pedoman wawancara analisis kebutuhan untuk guru

Lembar pedoman wawancara analisis kebutuhan guru digunakan untuk menge-

tahui mengenai penerapkan pendekatan KPS dalam pembelajaran, penyusunan
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instrumen asesmen beserta rubriknya, dan kendala dalam menyusun instrumen

asesmen, sehingga menjadi referensi dalam pengembangan instrumen asesmen

KPS.

b. Angket analisis kebutuhan untuk peserta didik

Lembar angket analisis kebutuhan peserta didik digunakan untuk mengetahui

tanggapan peserta didik terhadap bentuk soal yang diujikan guru dan kesesuaian

dengan materi teori tumbukan.

2. Instrumen validasi ahli

Instrumen yang digunakan pada validasi ahli meliputi instrumen validasi kese-

suaian isi terhadap KI-KD-Indikator, konstruk, dan keterbacaan. Adapun pen-

jelasannya sebagai berikut :

a. Instrumen validasi aspek kesesuaian isi

Instrumen ini berbentuk angket yang disusun untuk mengetahui kesesuaian isi ins-

trumen asesmen KPS dengan KI dan KD, kesesuaian indikator, materi, serta kese-

suaian urutan materi dengan indikator. Hasil dari validasi kesesuaian isi ini dija-

dikan sebagai masukan dalam pengembangan atau revisi pada instrumen asesmen

KPS pada materi teori tumbukan.

b. Instrumen validasi aspek konstruk

Instrumen validasi konstruk disusun untuk mengetahui apakah konstruk asesmen

KPS telah sesuai dengan kata kerja operasional, berfungsi tidaknya gambar, tabel,

dan grafik dalam soal, dan kesesuaian rumusan pertanyaan dan jawaban dalam
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soal. Hasil dari validasi konstruk asesmen ini dijadikan sebagai masukan dalam

pengembangan atau tepatnya revisi pada instrumen asesmen KPS pada materi

teori tumbukan.

c. Instrumen validasi aspek keterbacaan

Instrumen ini berbentuk angket dan disusun untuk mengetahui apakah instrumen

asesmen KPS ini dapat terbaca dengan baik dilihat dari segi ukuran dan pemilihan

jenis, huruf, tata letak, serta pewajahan asesmen. Hasil dari validasi keterbacaan

asesmen ini dijadikan sebagai masukan dalam pengembangan atau tepatnya revisi

pada instrumen asesmen KPS pada materi teori tumbukan.

3. Instrumen pada tahap uji coba lapangan

Instrumen yang digunakan pada uji coba lapangan terdiri dari instrumen validasi

kesesuaian isi, konstruk, dan keterbacaan yang divalidasi oleh dua validator.

Hasil revisi instrumen ini digunakan untuk validasi produk dan hasil revisi produk

tersebut diujicobakan di pelaksanaan pembelajaran dan pemberian angket pada

guru. Angket tanggapan guru tersebut berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan

untuk menilai aspek kesesuaian isi terhadap KI-KD-Indikator, konstruk, dan

keterbacaan. Hasil uji tersebut digunakan sebagai referensi terhadap pengem-

bangan asesmen KPS pada materi teori tumbukan.
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E. Teknik Analisis Data

1. Teknik analisis data hasil wawancara dan pengisian angket pada studi
lapangan

Adapun kegiatan dalam teknik analisis data wawancara dan angket dilakukan

dengan cara :

a. Mengklasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban berdasarkan

pertanyaan pada pedoman wawancara dan angket.

b. Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan untuk

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban

berdasarkan pertanyaan pedoman wawancara, angket dan banyaknya sampel.

c. Menghitung persentase jawaban, bertujuan untuk melihat besarnya persentase

setiap jawaban dari pertanyaan sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis

sebagai temuan. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase

jawaban responden setiap item adalah sebagai berikut:

%Jin =
∑

x 100% (Sudjana, 2005)

Keterangan : %Jin = Persentase pilihan jawaban-i∑ = Jumlah responden yang menjawab jawaban-i

= Jumlah seluruh responden

d. Menjelaskan hasil penafsiran persentase jawaban responden dalam bentuk

deskriptif naratif.
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2. Teknik analisis data angket hasil validasi ahli dan penilaian guru

Adapun kegiatan dalam teknik analisis data angket kesesuaian, konstruk, dan ke-

terbacaan instrumen penilaian (assessment) KPS dilakukan dengan cara :

a. Mengkode atau klasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban

berdasarkan pertanyaan angket. Suatu tabel yang berisi pernyataan- pernyata-

an serta kode jawaban dari setiap pernyataan angket dibuat untuk memudah-

kan proses pengkodean dan pengklasifikasian data.

b. Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan untuk

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban ber-

dasarkan pertanyaan angket dan banyaknya responden (pengisi angket).

c. Memberi skor jawaban responden dalam uji kesesuaian, uji konstruk, dan uji

keterbacaan berdasarkan skala Likert. Adapun skor berdasarkan skala Likert

adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Penskoran pada angket berdasarkan skala Likert

No Pilihan Jawaban Skor
1 Sangat Setuju (SS) 5
2 Setuju (ST) 4
3 Ragu-ragu (RG) 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 yang menjawab sangat setuju

2) Skor untuk pernyataan Setuju (ST)
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Skor = 4 x jumlah responden yang menjawab setuju

3) Skor untuk pernyataan Ragu (RG)

Skor = 3 x jumlah responden yang menjawab ragu-ragu

4) Skor untuk pernyataan Tidak Setuju (TS)

Skor = 2 x jumlah responden yang menjawab tidak setuju

5) Skor untuk pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor = 1 x jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju

e. Menghitung persentase jawaban angket pada setiap item dengan mengguna-

kan rumus sebagai berikut:

%Xin =
∑

x 100% (Sudjana, 2005)

Keterangan : % Xin = Persentase jawaban pertanyaan ke-i pada angket∑ = Jumlah skor jawaban total

Smaks = Skor maksimum yang diharapkan

f. Menghitung rata-rata persentase angket untuk mengetahui tingkat kesesuaian,

konstruk, dan keterbacaan instrumen penilaian (assessment) KPS dengan

rumus sebagai berikut:

% =
∑%

(Sudjana, 2005)

Keterangan : % = Rata-rata persentase semua item pertanyaan-i∑% = Jumlah persentase semua item pertanyaan-i

n = Jumlah butir soal angket

g. Menafsirkan presentase jawaban angket secara keseluruhan dengan menggu-

nakan tafsiran menurut Arikunto (2008):
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Tabel 3. 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

Dalam teknik analisis butir soal ini langkah yang dilakukan adalah sebagai beri-

kut:

a. Menilai hasil jawaban soal tertulis yang diujikan berdasarkan skor yang dite-

tapkan

b. Menganalisis pokok uji melipiti analisis validitas butir soal, reliabilitas, dan

tingkat kesukaran

1) Tingkat kesukaran

Tingkat kesukaran pada soal uraian dapat diketahui dengan menggunakan

rumus sebagai berikut (Nitko, 1996) :

TK =

Mean dapat dihitung dengan cara :

Mean =



39

Menentukan kategori tingkat kesukaran berdasarkan kriteria tingkat kesuka-

ran dalam Arikunto (2013) seperti Tabel 4.

Tabel 4. Kriteria tingkat kesukaran

Indeks Tingkat Kesukaran
0.00 – 0.30 Sukar
0.31 – 0.70 Sedang
0.71 – 1.00 Mudah

2) Uji validitas

Validitas butir soal dapat ditentukan dengan mencari korelasi product mo-

ment masing-masing soal berdasarkan skor item dengan skor total

rxy =
∑ ∑ ∑[ ∑ (∑ ) ][ ∑ (∑ ) ] (Arikunto, 2013)

Keterangan : rxy = koefisien validitas (r hitung)
N = jumlah peserta tes
ΣX = jumlah skor item soal tes
ΣY = skor total peserta

Hasil r hitung/ rxy yang didapat kemudian dibandingkan dengan tabel r pro-

duct moment yang disesuaikan dengan jumlah responden, dimana penggu-

naan r tabel dengan pilihan taraf signifikansi 5% seperti pada Tabel 5.

Tabel 5. Daftar r tabel product moment (dalam 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
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Langkah selanjutnya menentukan taksiran validitas butir dengan kriteria butir

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

3) Reliabilitas

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)

Keterangan :2 = varians tiapsoal2 = varians total

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

= jumlah peserta didik
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Langkah selanjutnya yaitu menafsirkan mutu reliabilitas soal menurut

Rosidin (2013) 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

Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program

Microsoft Excel Simpel Pas 2.0.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat dipaparkan berdasarkan hasil penelitian dan pem-

bahasan adalah sebagai berikut :

1. Validitas atau kelayakan instrumen asesmen KPS pada materi teori tumbukan

yang dikembangkan adalah valid atau layak digunakan. Hal ini dilihat dari ha-

sil validasi ahli pada aspek kesesuaian isi terhadap KI-KD-Indikator mendapat-

kan kategori sangat tinggi (82,30%), aspek konstruksi mendapatkan kategori

sangat tinggi (88%), dan aspek keterbacaan mendapatkan kategori sangat tinggi

( 86,67%).

2. Tanggapaan guru terhadap instrumen asesmen KPS pada materi teori tumbuk-

an ini adalah baik dan dapat digunakan. Hal ini dilihat dari hasil uji coba la-

pangan awal memiliki tingkat kesesuaian isi terhadap KI-KD-Indikator men-

dapatkan kategori sangat tinggi (95,38%), aspek konstruksi mendapatkan

kategori sangat tinggi (88%), dan aspek keterbacaan mendapatkan kategori

sangat tinggi (94,67%).

3. Validitas butir soal dari instrumen asesmen KPS pada materi teori tumbukan

yang dikembangkan memiliki validitas soal kategori tinggi, artinya soal sudah

sahih dalam mengukur kemampuan peserta didik sesuai indikator.
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4. Reliabilitas soal dari instrumen asesmen KPS pada materi teori tumbukan yang

dikembangkan termasuk kategori tinggi atau dapat menggambarkan keajegan

kemampuan peserta didik.

5. Tingkat kesukaran butir soal dari instrumen asesmen KPS pada materi teori

tumbukan yang dikembangkan domain terdiri dari soal dengan kategori sedang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan, dan untuk peneliti yang akan melakukan penelitian pengembangan

instrumen asesmen sejenis yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan sampai tahap merevisi hasil uji coba, perlu

dilakukan adanya pengembangan lebih lanjut terhadap instrumen asesmen

KPS ini ke tahap penelitian dan pengembangan selanjutnya, agar produk

nantinya dapat digunakan dalam proses pembelajaran ilmu kimia di sekolah.

2. Validasi instrumen terhadap instrumen asesmen yang dikembangkan hanya

dilakukan oleh dua validasi ahli, perlu adanya penambahan validasi ahli agar

hasil validasi produk lebih baik dan dapat menggambarkan kelayakan produk

yang dikembangkan.

3. Uji coba lapangan awal hanya dilakukan oleh 1 orang guru kimia, perlu

adanya penambahan responden guru terhadap produk yang dikembangkan

agar hasil tanggapan guru lebih baik dan dapat menggambarkan kelayakan

dari produk yang dikembangkan.
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