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ABSTRAK

PENGEMBANGAN INSTRUMEN ASESMEN KOGNITIF BERBASIS
KETERAMPILAN PROSES SAINS PADA MATERI SIFAT

KOLIGATIF LARUTAN NON-ELEKTROLIT

Oleh

DEVI RAHMAYANI

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan asesmen berbasis keterampilan

proses sains. Metode penelitian yang digunakan adalah pengembangan dengan

subjek penelitian yaitu instrumen asesmen kognitif berbasis KPS. Penyusunan

instrumen asesmen dilakukan setelah studi pendahuluan yang terdiri dari studi

pustaka dan studi lapangan. Kemudian dilakukan validasi ahli terhadap aspek

kesesuaian isi, konstruksi, dan keterbacaan. Setelah direvisi sesuai dengan saran

yang diberikan oleh validator, kemudian diminta tanggapan dari guru mengenai

ketiga aspek tersebut. Dari hasil penilaian guru dan siswa terhadap produk yang

dikembangkan yaitu instrumen asesmen kognitif berbasis KPS pada materi sifat

koligatif larutan non-elektrolit diperoleh persentase pada aspek kesesuaian isi,

kontruksi, dan keterbacaan sebesar 84,60%, 84,00%, dan 80,00% dikategorikan

sangat tinggi. Hasil tanggapan dari validasi ahli terhadap aspek kesesuaian isi,
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kontruksi, dan keterbacaan juga dikategorikan sangat tinggi yaitu dengan

persentase. 82,03%, 84,00%, 83,07%.

Kata kunci : Instrumen asesmen, keterampilan proses sains, sifat koligatif larutan

non-elektrolit
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Nasional menurut Pancasila dan UUD1945 berfungsi untuk mengem-

bangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermar-

tabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengem-

bangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

mandiri, dan menjadi warga negara yang demoktaris serta bertanggung jawab.

Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan, peningkat-

an mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan (Tim Penyusun,

2006a). Indonesia menginginkan negaranya menghasilkan lulusan yang sesuai

dengan kebutuhan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia, sehingga untuk

mendapatkan siswa yang berkualitas dibutuhkan peningkatan relevansi pembel-

ajaran di sekolah sehingga dapat melatih dan mengembangkan keterampilan siswa

yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi atau dikenal dengan Higher Order

Thingking Skills (HOTS).

Keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah  proses berpikir yang melibatkan akti-

vitas mental dalam usaha mengeksplorsi pengalaman yang kompleks, reflektif,

dan kreatif yang dilakukan sacara sadar untuk memperoleh pengetahuan meliputi
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tingkat berpikir analitis, sintesis, dan evaluatif (Wardana, 2010). Pada hasil

literasi Matematika dan Sains, hasil studi Trends International Mathematics and

Science Study (TIMSS) tahun 2011 menunjukkan bahwa peserta didik Indonesia

belum mampu menunjukkan prestasi yang memuaskan. Indonesia hanya menem-

pati urutan ke 40 dari 42 negara pada literasi sains pada siswa kelas VII. Hasil

studi ini menunjukkan bahwa siswa Indonesia hanya mencapai tingkat rendah da-

lam kemampuan memahami informasi yang kompleks, teori, analisis, pemecahan

masalah, pemakaian alat, prosedur, dan melakukan investigasi (Husamah dan

Yanur, 2013).

Berdasarkan Programme for International Student Assesment (PISA) yaitu pe-

nilaian tingkat dunia untuk mengukur prestasi literasi matematika, sains, dan

membaca. Pada tahun 2012 siswa Indonesia hanya menempati posisi ke 64 dari

65 negara anggota PISA di bidang sains (OECD, 2013). Hasil studi PISA ini

menunjukkan rata-rata siswa Indonesia hanya mampu mengenali sejumlah fakta

dasar tetapi belum mampu mengaitkan dan mengomunikasikan berbagai topik

sains, serta menerapkan kon-sep-konsep yang kompleks dan abstrak (Husamah

dan Yanur, 2013).

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang

alam secara sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan pengetahuan yang be-

rupa fakta, konsep, atau prinsip saja melainkan juga merupakan suatu proses pe-

nemuan.  Hakikat IPA sebagai proses diwujudkan dengan melaksanakan pem-

belajaran yang melatih keterampilan proses bagaimana cara produk ditemukan

(Tim Penyusun, 2006b). Pembelajaran IPA merupakan salah satu pembelajaran
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yang dapat melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa.  Kimia merupakan

ilmu yang termasuk rumpun dari IPA, sehingga kimia memiliki karakteristik sama

dengan IPA yang melibatkan keterampilan dan penalaran.  Terdapat tiga hal yang

berkaitan dengan kimia yaitu, kimia sebagai proses, kimia sebagai sikap, dan ki-

mia sebagai produk. Kimia sebagai proses berupa ketermpilan yang dibutuhkan

untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, kimia sebagai sikap yaitu

sikap yang dimiliki oleh peneliti untuk memperoleh dan mengembangkan penge-

tahuan.  Kimia sebagai produk merupakan hasil proses dalam memperoleh penge-

tahuan berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori (Tim Penyusun, 2006a).

Pembelajaran kimia tidak boleh mengesampingkan proses ditemukannya konsep-

konsep kimia. Untuk dapat menemukan konsep-konsep tersebut dapat ditempuh

melalui suatu pendekatan yaitu, pendekatan keterampilan proses sains mulai dari

menemukan masalah hingga mengambil keputusan. Menurut Hartono (2007),

KPS diperoleh melalui tahap mengamati, menginferensi,  mengelompokkan, me-

nafsirkan, memprediksi, dan mengomunikasikan. KPS bertujuan untuk mengem-

bangkan kreativitas siswa dalam belajar, sehingga siswa dapat mengembangkan

dan menerapkan kemampuannya, untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam

mengembangkan dan menerapkan kemampuannya maka digunakanlah suatu alat

penilaian yaitu asesmen.

Asesmen diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang dapat

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai siswa yang terkait

dengan kemampuannya dan daya serap materi pembelajarannya (Poerawati,

2011). Asesmen harus dilakukan secara rinci dan menyeluruh. Hal tersebut
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dijelaskan dalam Permendikbud no 66 tahun 2013 mengenai penilaian yang me-

rujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi,  mata pelajaran, dan proses (Tim

Penyusun, 2013). Tujuan penilaian hasil belajar yaitu untuk mengetahui capaian

penguasaan kompetensi oleh setiap siswa yang sesuai dengan rencana pembel-

ajaran. (Sunarti dan Rahmawati, 2014).

Studi lapangan dilakukan di tiga SMA Negeri di Bandar Lampung yaitu SMA

Negeri 3 Bandar Lampung, SMA Negeri 9 Bandar Lampung, dan SMA Negeri 16

Bandar Lampung serta dua SMA Swasta di Bandar Lampung yaitu SMA Al-

Kautsar Bandar Lampung dan SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Setiap sekolah

dilakukan wawancara kepada 1 guru mata pelajaran kimia kelas XII dan melaku-

kan penyebaran angket analisis kebutuhan kepada 15 siswa, hal tersebut dilakukan

untuk mengetahui bagaimana asesmen yang dilakukan di sekolah dan apakah di

sekolah tersebut telah diterapkan asesmen berbasis keterampilan proses sains.

Fakta yang didapat berdasarkan hasil studi pendahulu-an tersebut adalah 1) 80%

guru melakukan ujian blok/ulangan setiap bab selesai diajarkan; 2) 100% guru

mengetahui KPS, tetapi jarang menerapkannya dalam proses pembelajaran mau-

pun evaluasi pembelajaran; 3) 100% guru pernah menyusun sendiri soal yang

akan diujikan dan dikombinasikandengan soal-soal dari buku ajar atau LKS yang

digunakan; 4) dalam melakukan evaluasi pembelajaran, kebanyakan guru hanya

bertujuan untuk mengukur pengetahuan siswa saja, tidak mengukur keterampilan

berpikir siswa juga; 5) 40% guru tidak membuat kisi-kisi saat menyusun soal,

sehingga ketercapaian yang diukur tidak jelas; 6) 100% guru menyatakan bahwa

sangat perlu pengembangan soal-soal berbasis KPS untuk membuat siswa dapat
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berpikir aktif dan kreatif, serta agar siswa lebih memahami dan menguasai materi

yang diajarkan.

Hasil dari responden siswa menyatakan bahwa 1) 93,33% soal-soal yang diujikan

guru telah sesuai dengan materi yang diajarkan; 2) 60% soal-soal yang diujikan

guru diambil dari buku ajar kimia atau LKS yang digunakan; 3) 66,67% guru per-

nah memberikan soal tentang pengelompokkan dan pengklasifikasian data serta

guru pernah memberikan soal untuk membuat suatu kesimpulan setelah mengum-

pulkan, menginterpretasi data dan informasi; 4) 97,33% siswa membutuhkan

pengembangan soal-soal berbasis KPS. Hasil angket tersebut membuktikan bah-

wa masih banyak guru kimia yang belum mampu membuat asesmen terutama

asesmen kognitif berbasis keterampilan proses sains.  Sistem penilaian yang men-

cakup proses sains akan mengasilkan pembelajaran yang efektif bagi siswa,

sehingga perlu dikembangkan instrumen asesmen kognitif berbasis keterampilan

proses sains.

Instrumen asesmen berbasis keterampilan proses sains pernah dikembangkan oleh

Baehaki (2013) pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan.  Hasil penelitian

menunjukkan bahwa menurut tanggapan guru instrumen asesmen tersebut dapat

digunakan untuk melakukan penilaian secara menyelururh pada proses pembel-

ajaran, sehingga instrumen berbasis keterampilan proses sains baik dikembang-

kan untuk meteri lainnya. Hasil penelitian Wardani dkk (2009) memberikan in-

formasi bahwa rata-rata nilai ulangan harian siswa kelas XII di SMA Negeri 2

Semarang pada materi pokok sifat koligatif larutan belum mencapai batas

ketuntasan, pembelajarn hanya mencapai 38,33% dengan nilai 65,95 yang
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tergolong rendah.  Hal tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran pada materi

sifat koligatif larutan ini masih sulit dipahami oleh perserta didik.

Berdasarkan fakta dan permasalahn diatas, maka perlu dikembangkan suatu

asesmen yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa pada proses

pembelajarannya, terutama proses pembelajaran berbasis keterampilan proses

sains dalam pemebelajaran kimia di sekolah.  Oleh karena itu, dilakukan pene-

litian yang berjudul “Pengembangan Instrumen Asesmen Kognitif Berbasis

Keterampilan Proses Sains pada Materi Sifat Koligatif Larutan Non-elektrolit”.

B. Rumusan Masalah

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

dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah karakteristik instrumen asesmen berbasis keterampilan proses

sains pada materi sifat koligatif larutan non-elektrolit ?

2. Bagaimanakah tanggapan guru terhadap instrumen asesmen berbasis kete-

rampilan proses sains pada materi sifat koligatif larutan non-elektrolit?

3. Apa faktor pendukung ketika menyusun instrumen asesmen berbasis

keterampilan proses sains pada materi sifat koligatif larutan non-elektrolit?

4. Apa kendala yang ditemui ketika menyusun instrumen asesmen berbasis

keterampilan proses sains pada materi sifat koligatif larutan non-elektrolit?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan instrumen asesmen kognitif berbasis keterampilan proses

sains pada materi sifat koligatif larutan non-elektrolit;

2. Mendeskripsikan tanggapan guru mengenai instrumen asesmen kognitif

berbasis keterampilan proses sains pada materi sifat koligatif larutan non-

elektrolit;

3. Mengetahui faktor-faktor pendukung dalam penyusunan instrumen asesmen

kognitif berbasis keterampilan proses sains pada materi sifat koligatif larutan

non-elektrolit;

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

men kognitif berbasis keterampilan proses sains pada materi sifat koligatif

larutan non-elektrolit.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam pengembangan instrumen asesmen berbasis keterampilan proses

sains pada materi sifat koligatif larutan non-elektrolit ini adalah:

1. Bagi peserta didik

Penggunaan instrumen asesmen berbasis keterampilan proses sains diharap-

kan peserta didik lebih termotivasi saaat mengikuti proses pembelajaran

kimia. Selain itu, untuk menilai keterampilan berfikir siswa yang meliputi

keterampilan mengamati, mengklasifikasi, mengomunikasikan, meramalkan,

dan menginferensi.
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2. Bagi guru

Pengembangan instrumen asesmen berbasis keterampilan proses sains ini

dapat digunakan sebagai alat dalam penilaian belajar siswa sehingga penilaian

terhadap proses pembelajaran kimia dapat lebih terarah dan menyeluruh (pro-

duk dan proses). Instrumen asesmen ini juga dapat dijadikan referensi guru

dalam menyusun dan mengembangkan asesmen yang lebih baik untuk pe-

nilaian pembelajaran kimia.

3. Bagi sekolah

Menjadi suatu sumbangan pemikiran dalam meningkatkan mutu pendidikan

terutama dalam pembelajaran kimia di sekolah. Selain itu, dapat dijadikan

sebagai bahan referensi bagi sekolah dalam pengembangan asesmen yang

lebih baik.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah :

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

bangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada

sebelumnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Instrumen asesmen berbasis keterampilan proses sains adalah suatu asesmen

yang dirancang untuk mengukur keterampilan siswa yaitu mengamati, menaf-

sirkan, mengklasifikasi, menginferensi, dan mengomunikasikan.
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3. Instrumen asesmen yang dikembangkan adalah asesmen tes tertulis yang

menyajikan bentuk soal uraian untuk melatih keterampilan proses sains pada

siswa.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Asesmen

Uno dan Koni (2012) mengatakan bahwa secara umum asesmen dapat diartikan

sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat di-

gunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa yang menyangkut

kurikulum, program pembelajaran, iklim sekolah maupun kebijakan sekolah.

Asesmen sering disebut sebagai salah satu bentuk penilaian, sedangkan penilaian

merupakan salah satu komponen dalam evaluasi. Asesmen juga merupakan pe-

nentuan informasi yang dilakukan serta penggunaan informasi tersebut untuk

melakukan pertimbangan sebelum keputusan (Firman, 2000).

Uno dan Koni (2012) mengatakan bahwa secara umum penilaian sebagai suatu

tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki tiga fungsi, yaitu 1) mengukur ke-

majuan; 2) menunjang penyusunan rencana; dan 3) memperbaiki atau melaku-kan

penyempurnaan.  Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa fungsi penilaian pendidi-kan

bagi guru adalah untuk: 1) mengetahui kemajuan belajar peserta didik; 2) menge-

tahui kedudukan masing-masing individu peserta didik dalam kelompoknya; 3)

mengetahui kelemahan-kelemahan cara belajar-mengajar dalam proses belajar

mengajar; 4) memperbaiki proses belajar-mengajar; dan 5) menentukan kelulusan

murid. Sedangkan bagi murid, penilaian pendidikan berfungsi untuk: 1)
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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 kemajuan dan kemunduran sekolah; 3)

membuat keputusan kepada  peserta didik; dan 4) mengadakan perbaikan kuri-

kulum.

Sunarti & Rahmawati (2014) menyebutkan secara umum, tujuan asesmen adalah

memberikan penghargaan terhadap pencapaian belajar siswa dan memperbaiki

program serta kegiatan pembelajaran. Secara rinci, tujuan penilaian untuk

memberikan:

1) Informasi tentang kemajuan belajar siswa secara individual dalam men-
capai tujuan belajar sesuai dengan kegiatan belajar yang telah dilakukan;

2) Informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan belajar lebih
lanjut, baik terhadap masing-masing siswa maupun terhadap seluruh siswa
dikelas;

3) Informasi yang dapat digunakan guru dan siswa untuk mengetahui tingkat
kemampuan siswa, tingkat kesulitan, kemudahan untuk melaksanakan ke-
giatan remidi, pendalaman atau pengayaaan;

4) Motivasi belajar siswa dengan cara memberikan informasi tentang kemaju-
an dan merangsanganya untuk melakukan usaha pemantapan dan perbai-
kan;

5) Bimbingan yang tepat untuk memilih sekolah atau jabatan yang sesuai
keterampilan, minat dan kemampuannya.

Penilaian berdasarkan lampiran Permendikbud no 66 tahun 2013 mencakup peni-

laian autentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan hari-

an, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi,

ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah. Pe-

nilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk

menilai mulai dari masukan (input), proses, dan keluaran (output) pembelajaran.

Tujuan penilaian hasil belajar yaitu untuk mengetahui capaian penguasaan kom-

petensi oleh setiap peserta didik sesuai rencana pembelajaran. Ditinjau dari
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dimensi kompetensi, ranah yang perlu dinilai meliputi ranah kognitif, psikomotor,

dan afektif (Sunarti & Rahmawati, 2014).

1. Ranah kognitif

Benjamin S Bloom dalam Arikunto (2012) membagi ranah ranah kognitif dalam

enam tingkatan secara hirarkhis, yaitu: (a) mengingat (remebering, C1), kemam-

puan menyebutkan definisi, menirukan ucapan, menyatakan susunan, mengucap-

kan, menyatakan sesuatu, (b) pemahaman (understanding, C2), kemampuan un-

tuk mengelompokkan, menggambarkan, menjelaskan identifikasi, menjelaskan,

dan melaporkan suatu fakta atau data, (c) penerapan (applying, C3), kemampuan

untuk memilih, mendemostrasikan, memrankan, menggunakan, meninterpretasi,

mengilustrasikan, dan memecahkan masalah,  (d) analisis (analysis, C4), kemam-

puan mengkaji, membandingkan, membedakan, memisahkan, menguji, dan me-

lakukan eksperimen, (e) evaluasi (evaluating, C5), yaitu kemampuan untuk mem-

beri argumentasi, mempertahankan, menyatakan, memilih, memberi dukungan,

memberi penilaian, dan melakukan evaluasi, dan (f) penciptaan (creating, C6),

yaitu kemampuan untuk merakit, membangun, mencipta, merancang, mendirikan,

dan merumuskan.

2. Ranah psikomotor

Penilaian terhadap pencapaian kompetensi ini sebagai berikut: (a) persepsi

(perception) , yaitu keampuan membedakan suatu gejala dengan gejala lain; (b)

kesiapan (set), yaitu kemampuan menempatkan diri untuk memulai suatu gerakan;

(c) gerakan terbimbing (guided response), yaitu kemampuan melakukan gerakan

meniru model yang dicontohkan; (d) gerakan terbiasa (mechanism), yaitu ke-
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mampuan melakukan gerakan tanpa ada model contoh; (e) gerakan kompleks

(adaptation), yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerakan dengan cara,

urutan, dan irama yang tepat; (f) kreativitas (origination), yaitu kemampuan men-

ciptakan gerakan-gerakan baru yang tidak ada sebelumnya atau mengkombinasi-

kan gerakan-gerakan yang ada menjadi kombinasi gerakan baru yang orisinil.

3. Ranah afektif

Dalam ranah afektif ada dua hal yang perlu dinilai, yaitu (1) kompetensi afektif

dan (2) sikap dan minat siswa terhadap mata pelajaran serta proses belajar. Kom-

petensi afektif yang ingin dicapai dalam pembelajaran meliputi tingkat pemberian

respon apresiasi, penilaian, dan internalisasi (Sunarti & Rahmawati, 2014). Ber-

bagai tingkatan ranah afektif yang dinilai yaitu kemampuan siswa dalam: (a) pe-

neriamaan: memberikan respon terhadap nilai-nilai yang dihadapkan kepada-nya;

(b) partisipasi: menikmati atau menerima nilai, norma serta objek yang mempu-

nyai nilai etika dan estetika; (c) penilaian dan penentuan sikap: menilai ditinjau

dari segi baik dan buruk, adil dan tidak adil. Indah dan tidak indah terhadap objek

studi; (d) organisasi: menerapkan atau mempraktekan nilai, norma, etika dan es-

tetika dalam perilaku kehidupan sehari-hari; dan (e) pembentukan pola hidup: pe-

nilaian perlu dilakukan terhadap daya tarik, minat, motivasi, ketekunan belajar,

sikap siswa terhadap mata pelajaran tertentu beserta proses pembelajarannya.

Menurut Husamah & Yanur (2013) asesmen digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu

assessmen tradisional, asesmen otentik, dan asesmen informal.

1. Asesmen tradisional (Traditional asesmen)
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Asesmen tradisional yaitu asesmen yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan

jawaban terbuka dan pertanyaan-pertanyaan tertutup seperti pilihan ganda, benar

salah, isian, dan memasangkan pada tes yang dibakukan. Pertanyaan-pertanyaan

jawaban terbuka berwujud butir-butir asesmen yang meminta siswa memberikan

penjelasan-penjelasan tertulis, gambar, atau diagram. Pertanyaan-pertanyaan te-

rtutup berwujud butir-butir asesmen objektif, yaitu buti-butir dengan suatu jawab-

an benar yang tidak terbuka untuk melakukan interprestasi.

2. Asesmen autentik

Asesmen autentik adalah asesmen yang melibatkan siswa di dalam tugas-tugas

autentik yang bermanfaat, penting dan bermakna. Berbagai tipe asesmen autentik

adalah: (1) asesmen kinerja; (2) observasi dan pertanyaan; (3) presentasi dan

diskusi; (4) proyek dan investigasi; (5) portofolio dan jurnal.

3. Asesmen informal

Asesmen informal adalah asesmen siswa melalui pengamatan tidak resmi,

interview informal, dan prosedur-prosedur tidak baku. Asesmen informal me-

mungkinkan guru mengukur kemajuan siswa dari hari ke hari dan keefektifan

pengajaran.

Berdasarkan PP No.19 tahun 2005 Pasal 63 Ayat (1) bahwa asesmen pendidikan

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas : (1) asesmen hasil be-

lajar oleh pendidik, (2) Asesmen hasil belajar oleh satuan pendidikan, (3) Ases-

men hasil belajar oleh Pemerintah.
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Informasi kemajuan belajar siswa dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan

hasil kemampuan belajar siswa melalui teknik tes maupun teknik non tes, baik itu

untuk mengakses proses belajar maupun hasil belajar siswa.  Menurut Uno &

Koni (2012) mengatakan bahwa teknik non tes meliputi (1) penilaian unjuk kerja

(daftar cek, skala rentang); (2) penilaian produk; (3) penilaian proyek; (4) penilai-

an portofolio; dan (5) penilaian sikap (observasi perilaku, pertanyaan langsung,

laporan pribadi).

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam asesmen. Klasifikasi teknik

asesmen juga ada beberapa macam. Misalnya, jika dalam mengerjakan menyang-

kut kaidah benar-salah disebut teknik tes, misalnya tes untuk penilaian aspek kog-

nitif dan psikomotor.   Jika penilaian tidak berkaitan dengan kaidah benar-salah,

disebut teknik non tes, misalnya penilaian untuk mengukur aspek afektif. Teknik

penilaian juga dapat dikaitkan dengan situasi saat pelaksanannya, sehingga di-

desain untuk dilaksanakan secara formal, misalnya dilakukan melalui tes, dapat

pula didesain untuk dilaksanakan secara informal, misalnya pemberian tugas, ang-

ket, observasi selama pembelajaran baik dikelas maupun laboratorium, pemberian

kuis ataupun pertanyaan lisan selama kegiatan pembelajaran.

Teknik asesmen berdasarkan Tim Penyusun (2007) sebagai berikut:

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

2. observasi atau pengamatan adalah teknik asesmen yang dilakukan dengan
menggunakan indera secara langsung. Observasi dilakukan dengan meng-
gunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang
akan diamati.

3. tes praktik atau tes kinerja adalah teknik asesmen yang menuntut peserta
didik mendemonstrasikan kemahirannya. Tes praktik dapat berupa tes tulis
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keterampilan, tes identifikasi, tes simulasi dan tes praktik kerja. Tes tulis
keterampilan digunakan untuk mengukur keterampilan peserta didik yang
diekspresikan dalam kertas, misalnya peserta didik diminta untuk membuat
desain atau sketsa gambar. Dalam IPA, kemampuan dalam merancang
eksperimen termasuk bagaimana merancang rangkaian peralatan yang
digunakan termasuk contoh tes tulis keterampilan. Tes identifikasi
dilakukan untuk mengukur kemahiran mengidentifikasi sesuatu hal ber-
dasarkan fenomena yang ditangkap melalui alat indera. Tes simulasi di-
gunakan untuk mengukur kemahiran bersimulasi memperagakan suatu
tindakan tanpa menggunakan peralatan/benda yang sesungguhnya. Tes
praktik kerja dipakai untuk mengukur kemahiran mendemonstrasikan
pekerjaan yang sesungguhnya.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam memilih teknik asesmen, pendidik harus

mempertimbangkan: (1) karakteristik kelompok mata pelajaran, (2) rumusan kom-

petensi mata pelajaran yang dikembangkan dalam silabus, dan (3) rumusan indi-

kator pencapaian setiap KD.

Subali (2010) mengemukakan 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. penelaahan (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.

Firman (2000) juga mengemukakan tahapan pokok dalam proses asesmen me-

liputi tiga tahapan, yaitu: 1) Tahap persiapan; 2) Tahap pengumpulan informasi;
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dan 3) Tahap pertimbangan. Langkah-langkah dalam penilaian tersebut digam-

barkan pada bagan sebagai berikut :

Gambar 1. Langkah-Langkah Proses Penilaian
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(Trianto, 2009) mengatakan penilaian merupakan suatu proses yang dilakukan

melalui perencanaan, pengumpulan informasi, pelaporan, dan penggunaan

informasi tentang hasil belajar siswa. Secaa teknis, penilaian bisa dilakukan

dengan cara-cara berikut: (1) melihat kompetensi yang ingin dicapai pada

kurikulum; (2) memilih alat penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang akan

dicapai; (3) mempertimbangkan kondisi anak manakala penilaian sedang ber-

langsung; (4) penilaian dilakukan secara terpadu dengan kegiatan belajar meng-

ajar; (5) penilaian dapat dilakukan dalam suasana formal maupun infomal; (6)

memberikan petunjuk jelas dalam pelaksanaan penilaian dengan menggunakan

bahasa yang mudah dipahami; (7) membuat penskoran secara jelas segingga tidak

menimbulkan multitafsir; (8) menggunakan berbagai bentuk dan alat untuk me-

nilai beragam kompetensi; dan (9) melakukan rangkaian aktivitas penilaian me-

lalui pemberian tugas, pekerjaan rumah, ulangan, pengamatan, dan sebagainya.

B. Keterampilan Proses Sains

Menurut Dimyati dan Moedjiono (2002), keterampilan proses sains dapat diarti-

kan sebagai keterampilan-keterampilan intelektual, sosial dan fisik yang terkait

dengan kemampuan-kemampuan mendasar yang telah ada dalam diri siswa. Ada

berbagai keterampilan dalam keterampilan proses sains, keterampilan tersebut ter-

diri dari keterampilan-keterampilan dasar (basic skills) dan keterampilan-keteram-

pilan terintegrasi (integrated skills). Keterampilan-keterampilan dasar terdiri dari

enam keterampilan, yakni: mengamati (mengobservasi), mengklasifikasi, meng-

ukur, memprediksi, menyimpulkan, dan mengomunikasikan.  Hartono (2007)

menyusun indikator keterampilan proses sains dasar seperti pada Tabel 1 berikut.
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Tabel 1. Indikator keterampilan proses sains

Keterampilan Dasar Indikator

1 2

Mengamati (observing) Mampu menggunakan semua indera
(penglihatan, pembau, pendengaran, peraba)
untuk mengamati, mengidentifikasi, dan
menamai sifat benda dan kejadian secara
teliti dari hasil pengamatan.

Inferensi ( infering) Mampu membau suatu kesimpulan tentag
suatu benda atau fenomena setelah
mengumpulkan, meginterpretasi data dan
informasi.

Klasifikasi (classifying) Mampu menentukan perbedaan,
mengontraskan ciri-ciri, mencari kesamaan,
membandingkan dan menentukan dasar
penggolongan terhadap suatu obyek.

Menafsirkan (predicting) Mampu mengajukan perkiraan tentang
sesuatu yang belum terjadi berdasarkan fakta
dan yang menunjukkan sesuatu, misalkan
memprediksi kecenderungan atau pola yang
sudah ada menggunakan grafik untuk
menginterpolasi dan mengekstrapolasi
dugaan.

Meramalkan (prediksi) Menggunakan pola/pola hasil pengamatan,
mengemukakan apa yang mungkin terjadi
pada keadaan yang belum diamati

Berkomunikasi
(Communicating)

Memberikan/menggambarkan data empiris
hasil percobaan atau pengamatan dengan
grafik/ tabel/ diagram, menyusun dan
menyampaikan laporan secara sistematis,
menjelaskan hasil percobaan atau penelitian,
membaca grafik/ tabel/ diagram,
mendiskusikan hasil kegiatan suatu masalah
atau suatu peristiwa.

Keterampilan proses sains itu ialah keterampilan intelektual atau keterampilan

berpikir , adapun pengertian dan lingkup setiap keterampilan berpikir itu
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urutannya sama dengan urutan keterampilan proses sains (Dahar, 2003).

Mahmuddin (2010) juga menjelaskan tentang keterampilan proses dasar yang di-

uraikan sebagai berikut :

1) Observasi atau mengamati, menggunakan lima indera untuk mencari tahu
informasi tentang obyek seperti karakteristik obyek, sifat, persamaan, dan
fitur identifikasi lain.

2) Klasifikasi, proses pengelompokan dan penataan objek
3) Mengukur, membandingkan kuantitas yang tidak diketahui dengan jumlah

yang diketahui, seperti: standar dan non-standar satuan pengukuran.
4) Komunikasi, menggunakan multimedia, tulisan, grafik, gambar, atau cara

lain untuk berbagi temuan.
5) Menyimpulkan, membentuk ide-ide untuk menjelaskan pengamatan.
6) Prediksi, mengembangkan sebuah asumsi tentang hasil yang diharapkan.

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

yaitu keterampilan proses sains tingkat dasar (basic science process skill) dan ke-

terampilan proses sanis terpadu (integrated science process skill). Keterampilan

proses sains tingkat dasar meliputi : observasi, klasifikasi, komunikasi, pengukur-

an, prediksi, dan inferensi. Sedangkan keterampilan proses sains terpadu meliputi

menentukan variabel, menyusun tabel data, menyusun grafik, memberi hubungan

variabel, memproses data, menganalisis penyelidikan, menyusun hipotesis, me-

nentukan variabel secara operasional, merencanakan penyelidikan, dan melakukan

eksperimen. Keterampilan proses sains tingkat dasar dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Observasi, artinya siswa mampu menggunakan semua indera (penglihatan,
pembau, pendengaran, pengecap, dan peraba) untuk mengamati,
mengidentifikasi,dan menamai sifat benda dan kejadian secara teliti dari hasil
pengamatan.

2. Klasifikasi, artinya siswa mampu menentukan perbedaan, mengkontraskan
ciriciri, mencari kesamaan, membandingkan dan menentukan dasar
penggolongan terhadap suatu obyek.

3. Meramalkan, artinya siswa mampu memperkirakan berdasarkan pada data hasil
pengamatan yang reliabel. Apabila siswa dapat menggunakan pola-pola hasil
pengamatannya untuk mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada keadaan
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yang belum diamatinya, maka siswa tersebut telah mempunyai kemampuan
proses meramalkan.

4. Berkomunikasi, artinya siswa mampu memberikan/menggambarkan data
empiris hasil percobaan atau pengamatan dengan tabel, menyusun dan
menyampaikan laporan secara sistematis, menjelaskan hasil percobaan,
membaca tabel, mendiskusikan hasil kegiatan suatu masalah atau suatu
peristiwa.

5. Inferensi, artinya siswa mampu membuat suatu kesimpulan tentang suatu
benda atau fenomena setelah mengumpulkan, menginterpretasi data dan
informasi.

C. Analisis Konsep

Herron et al. dalam Fadiawati (2011) berpendapat bahwa belum ada definisi

tentang konsep yang diterima atau disepakati oleh para ahli, biasanya konsep di-

samakan dengan ide.  Markle dan Tieman dalam Fadiawati (2011) mendefinisikan

konsep sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh ada.  Mungkin tidak ada satupun

definisi yang dapat mengungkapkan arti dari konsep tersebut.  Untuk dapat men-

definisikan konsep, maka diperlukan suatu analisis konsep yang dapat menghu-

bungkan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya.  Herron et al. dalam

Fadiawati (2011) menjelaskan bahwa analisis konsep adalah suatu prosedur yang

dikembangkan untuk menolong guru dalam merencanakan urutan-urutan penga-

jaran bagi pencapaian konsep.  Analisis konsep dilakukan melalui tujuh langkah,

yaitu menentukan nama atau label konsep, definisi konsep, jenis konsep, atribut

kritis, atribut variable, posisi konsep, contoh, dan non contoh.

Label konsep adalah nama konsep atau sub konsep yang dianalisis.  Label konsep

didefinisikan sesuai dengan tingkat pencapaian konsep yang diharapkan dari sis-

wa.  Untuk suatu label konsep yang sama, konsep dapat didefinisikan berbeda se-

suai dengan tingkat pencapaian konsep yang diharapkan dikuasai siswa dan ting-
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kat perkembangan kognitif siswa.  Atribut kritis merupakan ciri-ciri utama konsep

yang merupakan penjabaran definisi konsep. Atribut variabel menunjukan ciri-ciri

konsep yang nilainya dapat berubah, namun besaran dan satuannya tetap.  Posisi

konsep menyatakan hubungan suatu konsep dengan konsep lain berdasarkan ting-

katannya, yaitu 1) konsep superordinat (konsep yang tingkatannya lebih tinggi);

2) konsep ordinat (konsep yang setara); dan 3) konsep subordinat (konsep yang

tingkatannya lebih rendah). Dan secara umum jenis konsep dikelompokkan men-

jadi dua, yaitu konsep konkrit dan konsep abstrak.
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Analisis Konsep

Tabel 2. Analisis konsep

Nama /
label

Definisi
konsep

Jenis
konsep

Atribut konsep Posisi konsep
Contoh

Non
contohKritis Variabel Superordinat Ordinat Subordinat

Konsentra
si

Konsentrasi
adalah satuan
yang
menyatakan
banyaknya
suaru zat dalam
suatu campuran

konkret 1. Persen
berat

2. Persen
volume

3. Normalitas
4. Kemolaran
5. Kemolalan
6. Fraksi mol

1. Jumlah
zat

2. Volume

Mol Satuan
konsentrasi

1. Persen
berat

2. Persen
volume

3. Normalita
4. Kemolaran
5. Kemolalan
6. Fraksi mol

1. Molaritas
2. Kemolal-

an
3. Fraksi

mol

Kilo
gram

Senti
meter

Persen
berat

Satuan
konsentrasi
yang
menyatakan
jumlah bagian
berat zat
terlarut yang
terdapat dalam
100 bagian
larutan

1. Jumlah
bagian zat
terlarut yang
terdapat dalam
100 bagian
larutan

1. Jenis zat

2. Massa
zat terlarut

Konsentrasi 1. Persen
volume

2. Kemolaran
3. Kemolalan
4. Fraksi mol

- Larutan
Alkohol 10
%

Larutan
NaCl
0,1 M
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Persen
volume

Persen volume
adalah
konsentrasi
yang
menyatakan
jumlah bagian
volume zat
terlarut yang
tedapat dalam
100 bagian
volume larutan

konkret Jumlah bagian
volume zat
terlarut yang
tedapat dalam
100 bagian
volume larutan

1. Jenis
zat

2. Volume
zat
terlarut

Konsentrasi 1. Persen
berat

2. Normalitas
3. Kemolaran
4. Kemolalan
5. Fraksi mol

- 51,79 %
volume
alkohol
dalam 100
% volume
larutan

Larutan
NaCl
0,1 M

Normalitas Normalitas
adalah satuan
konsentrasi
yang
menyatakan
Menyatakan
jumlah mol
ekivalen zat
terlarut dalam 1
liter larutan.

konkret Jumlah mol
ekivalen zat
terlarut dalam 1
liter larutan

1. Jumlah
ekuivale
n zat
terlarut

Konsentrasi 1. Persen
berat

2. Persen
volume

3. Kemolaran
4. Kemolalan
5. Fraksi mol

- Larutan
NaOH 2 N

Larutan
alkohol
10 %
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Kemolara
n

Kemolaran
(molaritas)
adalah satuan
konsentrasi
yang
menyatakan
jumlah mol zat
terlarut dalam 1
liter larutan

konkret Jumlah mol zat
terlarut dalam 1
liter larutan

1. Jumlah
mol zat
terlarut

2. Volume
larutan

Konsentrasi 1. Persen
berat

2. Persen
volume

3. Normalitas
4. Kemolalan
5. Fraksi mol

- Larutan
HCL 2 M

Larutan
NaOH 1
N

Kemolala
n

Kemolalan
(molalitas)
adalah satuan
konsentrasi
yang
menyatakan
jumlah mol zat
terlarut dalam 1
kg (1000 g)
pelarut

konkret Jumlah mol zat
terlarut dalam 1
kg (1000 g)
pelarut

1. Jumlah
mol zat
terlarut

2. Massa
pelarut

Konsentrasi 1. Persen
berat

2. Persen
volume

3. Normalitas
4. Kemolaran
5. Fraksi mol

- Larutan
urea 0,25 m

Larutan
HCL 2
M
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Fraksi mol Fraksi mol
adalah
konsentrasi
yang
menyatakan
perbandingan
jumlah mol zat
terlarut dan
jumlah mol zat
pelarut
terhadap
jumlah mol
larutan

konkret Jumlah mol zat
terlarut dan
jumlah mol zat
pelarut terhadap
jumlah mol
larutan

1. Jumlah
mol zat
terlarut

2. Jumlah
mol zat
pelarut

3. Jumlah
mol
total

Konsentrasi 1. Persen
berat

2. Persen
volume

3. Normalitas
4. Kemolaran
5. Kemolalan

- Fraksi mol
urea dalam
larutan urea

Molarit
as
larutan
gula

Sifat
Koligatif
Larutan

Sifat Koligatif
Larutan
bergantung pada
jenis zat terlarut
tetapi hanya
bergantung pada
konsentrasi zat
terlarutnya

Abstrak Penurunan
tekanan uap,
kenaikan titik
didih,
penurunan titik
beku, tekanan
osmotik

Jenis zat
terlarut,
volume
larutan,
konsentrasi
zat terlarut

Larutan 1. Sifat
koligatif
larutan non
elektrolit,

2. Sifat
koligatif
larutan
elektrolit

1. Penurunan
tekanan
uap,

2. Kenaikan
titik didih,

3. Penurunan
titik beku

4. Tekanan
osmotik

1. Larutan
urea

2. Larutan
gula

3. Larutan
garam

Larutan
alkohol
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Penurunan
tekan uap

Penurunan
tekanan uap
adalah selisih
antara tekanan
uap pelarut
dengan tekanan
uap larutan

Konkrit Tekanan uap
jenuh diatas
larutan

Jenis zat
terlarut,
konsentrasi
zat terlarut

Sifat koligatif
larutan

1. Kenaikan
titik didih,

2. Penurunan
titik beku,

3. Tekanan
osmosis

Persamaan
penurunan
tekanan uap
diatas larutan

Penurunan
tekanan uap
larutan urea

Penurun
an titik
beku
larutan
glukosa

Tekanan
uap jenuh
diatas
larutan

Tekanan uap
jenuh diatas
larutanadalah
Tekanan yang
ditimbulkan oleh
uap jenuh suatu
larutan

Konkrit Hukum raoult Jenis zat
terlarut

Penurunan
tekanan uap

Tekanan uap
diatas cairan

Persamaan
hukum Raoult
penurunan
tekanan uap

Tekanan uap
jenuh diatas
larutan gula

Tekana
n uap
jenuh
pelarut
murni

Kenaikan
titik didih

Kenaikan titik
didih adalah
selisih antara
titik didih larutan
dengan titik
didih pelarutnya

konkrit 1. Titik didih
larutan

2. Titik didih
pelarut

3. Tetapan
kenaikan
titik didih

4. Kemolalan
larutan

Konsentrasi
zat terlarut

Sifat koligatif
larutan

1. Penurunan
titik beku

2. Tekanan
osmotik

-Titik didih
larutan

-Titik didih
pelarut

Kenaikan
titik didih
larutan
glukosa

Penurun
an
tekanan
uap
larutan
urea
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Titik didih Titik didih
adalah suhu pada
saat tekanan uap
cairan sama
dengan tekanan
uap di
permukaan

konkrit 1. Titik didih
larutan

2. Titik didih
pelarut

Jenis zat
terlarut

Kenaikan titik
didih

Titik beku Tetapan
kenaikan titik
didih

1. Titik
didih air
100 oC

2. Titik
didih
larutan
glukosa
1050C

Titik
beku air
0oC

Tetapan
kenaikan
titik didih
(Kb)

Tetapan
kenaikan titik
didih adalah
Konstanta
kenaikan titik
didih molal

konkrit Konstanta
kenaikan titik
ddih

1. Jenis zat
terlarut

2. Jumlah
zat
terlarut

Kenaikan titik
didih

1. Kemolalan
larutan

2. Tetapan
kenaikan
titik beku

Jumlah mol
larutan

Kb air =
0,52

Kf air
= 1,86

Penurunan
titik beku

Penurunan titik
beku adalah
selisih antara
titik beku pelarut
dengan titik beku
larutan

konkrit 1. Titik beku
larutan

2. Titik beku
pelarut

3. Tetapan
penurunan
titik beku

1. Jenis
zat
terlarut

2. Konsen
trasi zat
terlarut

Sifat koligatif
larutan

1. Penurunan
tekanan uap

2. Kenaikan
titk didih

3. Tekanan
osmotik

1. Titik beku
larutan

2. Titik beku
pelarut

Penurunan
titik beku
larutan
glukosa

Kenaika
n titik
didih
larutan
glukosa
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Titik beku Titik beku aalah
suhu pada saat
tekanan uap
cairan sama
dengan tekanan
uap pdatannya

konkrit 1. Titik beku
larutan

2. Titik beku
pelarut

Jenis zat
terlarut

Penurunan titik
beku

Titik didih Tetapan
penurunan
titik beku

1. Titik
beku air
0oC
Titik
beku
asam
asetat
16,6 oC

Titik
didih air
100OC

Tetapan
penurunan
titik beku
(Kf)

Tetapan
penurunan titik
beku adalah
konstanta
penurunan titik
beku molal

konkrit Konstanta
penurunan titik
beku molal

1. Jenis
zat
terlarut

2. Jumlah
zat
terlarut

Penurunan titik
beku

1. Tetapan
kenaikan
titik didih

2. Kemolalan
larutan

Jumlah mol
larutan

Kf asam
asetat =
3,57

Kb
asam
asetat =
3,07

Tekanan
osmotik

Tekanan osmotik
adalah perbedaan
tekanan
hidrostika
maksimum
antara suatu
larutan dengan
pelarutnya

abstrak 1. Peristiw
a
osmosis

2. Osmosi
s balik

3. Faktor
van’t
hoff

Konsentrasi
zat terlarut

Volume
larutan

Suhu

Sifat koligatif
larutan

1. Penurunan
tekanan uap

2. Kenaikan
titik didih

3. Penurunan
titik beku

1. Peritiwa
osmosis

2. Osmosis
balik

Tekanan
osmotik
darah
manusia
pada 37oC
adalah  7,7
atm

Larutan
isotonik

Osmosis Osmosis adalah
perembesan
molekul pelarut
dari pelarut
kedalam larutan,

abstrak Perembesan
molekul

1. Konsen
trasi zat
terlarut

2. Volume

Tekanan
osmotik

Osmosis balik - Peristiwa
osmosis
dalam sel
darah merah

Tekaan
an
hidrosta
tik
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atau dari larutan
lebih encer ke
larutan lebih
pekat, melalui
selaput
semipermeabel

larutan larutan

Persamaan
Van’t hoff

Persamaan  van’t
hoff menyatakan
bahwa tekanan
osmotik larutan
larutan encer
dapat dihitung
dengan rumus
serupa dengan
persamaan gas
ideal

konkrit Tekanan
osmotik

1. Volume
laruutan

2. Konsen
trasi zat
terlarut

3. Suhu
absolut
larutan

1. Sifat
koligatif
larutan

2. Tekanan
osmotik

1. Kemolaran
larutan

2. Tetapan gas

- Tekanan
osmotik
larutan
sukrosa
0,001 M
adalah
0,024 Atm



III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Sukmadinata (2011) dalam bukunya  mengatakan bahwa Research and Deve-

lopment (R&D) adalah suatu proses untuk mengembangkan suatu produk baru

atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terdapat sepuluh langkah dalam pe-laksanaan strategi penelitian dan pengem-

bangan, yaitu 1) penelitian dan pengum-pulan data (research and information)

yang meliputi pengukuran kebutuhan, studi literatur, penelitian dalam skala kecil,

dan  pertimbangan dari segi nilai; 2) peren-canaan (planning) dengan menyusun

rencana penelitian yang meliputi kemam-puan yang diperlukan dalam pelaksa-

naan penelitian, rumusan tujuan yang hendak dicapai, desain penelitian, dan

kemungkinan pengujian dalam lingkup yang ter-batas; 3) pengembangan draft

produk (develop preliminary form of product) me-liputi 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 subjek uji coba (guru) dan selama uji coba diadakan

wawancara dan pengedaran angket; 5) merevisi hasil uji coba (main product

revision) dengan memperbaiki hasil uji coba; 6) uji coba lapangan (main field

testing) dengan melakukan uji coba secara lebih luas pada 5 sampai 15 sekolah
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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 (opera-tional field testing), pengujian

dilakukan melalui pengisian angket, wawancara, dan observasi terhadap 10 sam-

pai 30 sekolah  melibatkan 40 sampai 200 subjek; 9) penyempurnaan produk akhir

(final product revision), penyempurnaan didasar-kan masukan dari uji pelaksa-

naan lapangan; 10) diseminasi dan implementasi (dissemination and implemen-

tation) dengan melaporkan hasilnya dalam pertemuan profesional dan dalam

jurnal..

Sukmadinata (2011) juga menjelaskan secara garis besar langkah penelitian dan

pengembangan terdiri atas tiga tahap yaitu: 1) studi pendahuluan; 2) pengembang-

an model/produk; dan 3) uji model/produk.

B. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian merupakan instrumen asesmen kognitif berbasis KPS

pada materi sifat koligatif larutan non-elektrolit.

C. Sumber Data

Pada tahap studi pendahuluan, sumber data diperoleh dari hasil wawancara satu

guru Kimia SMA kelas XII dan pengisian angket terhadap 15 orang siswa  dari

tiga SMA Negeri, yaitu SMA Negeri 9 Bandar Lampung, SMA Negeri 3 Bandar

Lampung, SMA Negeri 16 Bandar Lampung dan dua SMA Swasta, yaitu SMA

Al-Kautsar Bandar Lampung dan SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung.
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D. Instrumen Penelitian

1. Instrumen pada studi pendahuluan

Insturmen pada studi pendahuluan ini berupa pedoman wawancara dan angket

sehingga diperoleh data mengenai asesmen pembelajaran di beberapa sekolah.

Instrumen ini juga digunakan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam

penyusunan asesmen dan sebagai referensi dalam pengembangan instrumen

asesemen kognitif berbasis keterampilan proses sains.

2. Instrumen validitas

Instrumen terdiri instrumen uji untuk menguji dan kesesuaian isi materi, keter-

bacaan, konstruksi, serta mengidentifikasi adanya KPS dari instrumen asesmen

kognitif yang dikembangkan oleh peneliti.

a. Angket validasi kesesuaian isi

Angket validasi kesesuaian isi disusun untuk mengetahui kesesuaian isi asesmen

dengan kompetensi inti (KI), kompetensi dasar (KD), indikator, dan mengidenti-

fikasi adanya KPS dari instrumen asesmen kogntif yang dikembangkan pada ma-

teri sifat koligatif larutan non-elektrolit.  Hasil dari validasi aspek kesesuaian isi

ini akan berfungsi sebagai masukan dalam pengembangan atau revisi pada ases-

men kogntif berbasis KPS pada materi sifat koligatif larutan non-elektrolit.

b. Angket validasi aspek konstruksi

Angket ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya penilaian yang digunakan

untuk mengukur berfungsi atau tidaknya gambar dan tabel dalam soal, kesesuaian
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rumusan pertanyaan dan jawaban dalam soal uraian, dan KPS dari instrumen ases-

men kognitif yang dikembangkan pada materi sfat koligatif larutan non-elektrolit.

Hasil dari validasi aspek konstruksi ini akan dijadikan sebagai masukan dalam

pengembangan atau revisi pada instrumen asesmen kognitif berbasis keterampilan

proses sains pada materi sifat koligatif larutan non-elektrolit.

c. Angket validasi aspek keterbacaan

Angket ini disusun untuk mengetahui apakah instrumen asesmen kognitif berbasis

KPS dapat terbaca dengan baik dilihat dari segi ukuran huruf, pemilihan jenis hu-

ruf, warna huruf, besar spasi,  tata letak,  ukuran, warna, dan kualitas gambar.  Ha-

sil dari validasi aspek keterbacaan ini akan berfungsi sebagai masukan dalam

pengembangan atau revisi pada asesmen kogntif berbasis KPS pada materi sifat

koligatf larutan non-elektrolit.

3. Instrumen pada uji coba lapangan awal

Instrumen pada uji coba lapangan awal ini menggunakan hasil revisi dari

instrumen validasi ahli yang terdiri dari kesesuaian isi, aspek konstruksi, dan

aspek keterbacaan.

E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Berikut adalah alur atau tahapan-tahapan penelitian dalam pengembangan

asesmen kognitif dalam penelitian ini :
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Gambar 2. Alur dalam pengembangan instrumen asesmen

Pengembang-
an Produk

Studi
Pendahuluan

Penilaian/
Tanggapan
Terhadap

Produk

Studi LapanganStudi Kepustakaan & Kurikulum

- Wawancara guru dan siswa di lima
SMA Negeri dan Swasta di Bandar
Lampung mengenai penggunaan
asesmen yang digunakan dalam proses
pembelajaran.

- Analisis asesmen yang digunakan oleh
guru dan siswa.

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

Analisis Kebutuhan

Angket

Revisi Asesmen Hasil Penilaian (Oleh Guru)

Asesmen Hasil Revisi

Pengembangan Produk

Menyusun Draft Asesmen Sifat Kolegatif
Larutan Non-Elektrolit

Penyusunan Instrumen Penilaian
terhadap produk (Angket)

Validasi Ahli Validasi Angket

Revisi Asesmen hasil validasi
Revisi Angket

Rancangan Asesmen Berbasis
Keterampilan Proses Sains

Penilaian Terhadap Produk
(Oleh Guru)

Perencanaan dan Pengembangan Produk
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Berikut adalah penjelasan dari alur dalam pengembangan instrument asesmen

yang terdapat pada Gambar 2 :

1. Studi pendahuluan

Pada tahap pertama dilakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini bertujuan

untuk mengumpulkan data pendukung yang dapat memberikan informasi tentang

situasi dan kondisi dilapangan dan sebagai perbandingan dalam mengembangkan

produk. Studi pendahuluan terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan.

a) Studi kepustakaan

Studi ini digunakan untuk menemukan konsep-konsep atau landasan-landasan

teoritis yang memperkuat suatu produk yang akan dikembangkan.  Menurut

Sukmadinata (2011) mengatakan bahwa studi kepustakaan merupakan kajian

untuk mempelajari konsep-konsep atau teori-teori yang berkenaan dengan produk

atau model yang akan dikembangkan. Dalam studi kepustakaan ini, peneliti

mengkaji buku mengenai asesmen, keterampilan proses sains, dan hasil penelitian

yang terdahulu.  Hasil dari kajian tersebut dijadikan sebagai acuan dalam

mengembangkan produk.

b) Studi pendahuluan

Studi lapangan dilakukan di lima sekolah yang terdiri dari tiga SMA Negeri dan

dua SMA Swasta di Bandar Lampung yaitu SMAN 9 Bandar Lampung, SMAN 3

Bandar Lampung, SMAN 16 Bandar Lampung, SMA Al-Azhar 3 Bandar

Lampung, SMA Al-Kautsar dengan kriteria dua sekolah kategori tinggi, dua se-

kolah kategori sedang, dan satu sekolah kategori rendah. Pemilihan pada sekolah

ini dimaksudkan agar dapat diperoleh data tentang asesmen yang digunakan,
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apakah terdapat perbedaan penggunaan asesmen antar sekolah dengan perbedaan

tingkat kategori atau tidak.  Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data

adalah angket untuk siswa dan pedoman wawancara untuk guru.  Angket disebar-

kan kepada 15 orang siswa kelas XII yang ada di lima SMA, sedangkan wawan-

cara dilakukan kepada 5 orang guru bidang studi kimia di lima SMA tersebut.

Hal-hal yang ditanyakan dalam angket dan pedoman wawancara tersebut ber-

hubungan dengan pelaksanaan asesmen atau penilaian yang dilakukan di masing-

masing sekolah.

2. Validasi instrumen

Pada penyusunan instrumen asesmen berbasis keterampilan proses sains, pertama

diawali dengan pembuatan instrumen asesemen kognitif berbasis keterampilan

proses sains yang dilakukan setelah diketahui kebutuhan siswa dan guru melalui

data pada tahap studi pendahuluan.  Dalam pengembangan instrumen asesmen

perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu kriteria asesmen yang baik, penyesuai-

an asesmen dengan materi pembelajaran, dan cakupan KPS dasar. Setelah pe-

nyusunan instrumen asesmen, dilanjutkan dengan proses validasi oleh dosen ahli

mengenai aspek keseuaian isi, konstruksi, dan keterbacaan instrumen asesmen.

Validasi produk dilakukan dengan cara menghadirkan pakar atau tenaga ahli yang

sudah berpeng-alaman untuk menilai produk baru yang telah dirancang tersebut.

3. Uji coba lapangan awal

Setelah rancangan instrumen asesmen divalidasi, maka dilakukan uji coba terbatas

oleh guru. Uji coba terbatas ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan guru pada

aspek kesesuaian isi, konstruksi dan keterbacaan yang didalamnya terdiri dari per-
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tanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tingkat kesesuaian isi,keterbacaan,

konstruksi instrumen asesmen.

4. Revisi produk (instrumen asesmen)

Dalam penelitian ini hanya dilakukan sampai tahap revisi produk setelah mem-

peroleh tanggapan dari guru.  Hal ini karena keterbatasan waktu yang dimiliki dan

keahlian peneliti.  Tahap revisi dilakukan berdasarkan pertimbangan hasil tangga-

pan produk oleh guru terhadap instrmen asesmen yang dikembangkan.  Pada ta-

hap ini dilakukan penyempurnaan produk dengan mengurangi hal-hal yang tidak

perlu dan menambahkan hal-hal yang perlu berdasarkan hasil tanggapan oleh guru

yang telah dilakukan sebelumnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket (kuisioner), pedo-

man wawancara dan instrumen uji (instrumen penelitian).  Kuisioner merupakan

teknik pengumpulan data dengan memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada

responden untuk dijawab (Sugiyono, 2008).  Pada penelitian ini, pengumpulan da-

ta dilakukan pada tahap studi lapangan dan pada tahap uji coba lapangan awal.

Pada studi lapangan, penyebaran angket dilakukan terhadap 15 siswa dan wawan-

cara dilakukan terhadap lima guru di lima SMA yaitu tiga SMA Negeri dan dua

SMA Swasta di Bandar Lampung.

G. Analisis Data

1. Teknik analisis data hasil wawancara

Adapun kegiatan dalam teknik analisi data wawancara dengan cara :
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a. Mengklasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban berdasarkan

pertanyaan wawancara.

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

memberikan gambaran frekuensi dan kecendrungan dari setiap jawaban ber-

dasarkan pertanyaan wawancara dan banyaknya sampel.

c. Menghitung frekuensi jawaban siswa dan guru, berfungsi untukmemberikan

informasi tenteng kecendrungan jawaban yang banyak dipilih siswa dan guru

setiap item pertanyaan.

d. Menghitung persentase jawaban siswa dan guru, 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:

%Jln=
⅀

X 100%

Keterangan : %Jln = Persentase pilihan jawaban-i pada asesmen kognitif berbasis
keterampilan berpikir sains pada materi sifat koligatif larutan
non-elektrolit⅀ = Jumlah responden yang menjawab jawaban-i

N = Jumlah seluruh responden
(Sudjana , 2005)

2. Teknik analisis data instrumen uji (instrumen penelitian)

Adapun kegiatan dalam teknik analisis data instrumen uji pada aspek kesesuaian

isi, konstruksi, dan keterbacaan instrumen asesmen berbasis keterampilan proses

sains dilakukan dengan cara :

a. Mengkode atau klasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban

berdasarkan item pertanyaan pada instrumen uji. Dalam pengkodean data ini
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dibuat buku kode yang merupakan suatu tabel berisi tentang substansi-subs-

tansi yang hendak diukur, pertanyaan yang menjadi alat ukur substansi ter-

sebut serta kode jawaban setiap pertanyaan tersebut dan rumusan jawaban-

nya.

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

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban ber-

dasarkan setiap item pertanyaan pada instrumen uji dan banyaknya responden

(pengisi instrumen uji).

c. Memberi skor jawaban responden. Penskoran jawaban responden dalam uji

aspek kesesuain isi, konstruksi, dan keterbacaan kesesuain isi berdasarkan

skala Likert.

Tabel 3. Penskoran pada instrumen uji aspek keterebacaan, kontruksi dan kese-
suaian isi untuk pertanyaan positif

NO Pilihan Jawaban Skor

1 Sangat Setuju (SS) 5
2 Setuju (S) 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 ( )

jawaban instrumen uji adalah sebagai berikut : ⅀ S

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)
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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 skor jawaban responden pada instrumen uji dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

%Xln=
⅀

X 100%

Keterangan : %Xln = Persentase skor jawaban responden mengenai
asesmen kognitif berbasis keterampilan berpikir
sains pada materi sifat koligatif larutan non-
elektrolit.⅀ = Jumlah skor maksimum

S maks= skor maksimum yang diharapkan

( Sudjana, 2005)

f. Menghitung rata-rata persentase skor jawaban responden untuk mengetahui

tingkat keterbacaan, konstruksi dan kesesuain isi instrumen asesmen berbasis

keterampilan proses sains dengan rumus sebagai berikut:

%Xln=
⅀

X 100%

Keterangan : %Xln = Persentase skor jawaban esponden mengenai
asesmen kognitif berbasis keterampilan berpikir
sains pada materi sifat koligatif larutan non-
elektrolit.⅀ = Jumlah skor maksimum

S maks= skor maksimum yang diharapkan

n

X
X

in

i

 %
%

Keterangan : iX% = Rata-rata persentase angket-i pada asesmen kogntif

berbasis keterampilan berpikir sains pada materi
sifat koligatif larutan non-elektrolit



42

 inX% = Jumlah persentase angket-i asesmen kognitif

berbasis keterampilan berpikir sains pada materi sifat
koligatif larutan non-elektrolit

n = Jumlah butir soal angket

g. Memvisualisasikan data untuk memberikan informasi berupa data temuan

dengan menggunakan analisis data tabel yang tersedia.

h. Menafsirkan persentase jawaban setiap item pada instrumen uji secara

keseluruhan dengan menggunakan tafsiran skor  seperti pada Tabel 4

(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

(Arikunto, 2008).



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan yang diperoleh adalah

sebagai berikut:

1. Asesmen kognitif berbasis keterampilan proses sains pada materi sifat koligatif

larutan non-elektrolit yang dikembangkan sebanyak 5 soal uraian.

2. Asesmen kognitif berbasis keterampilan proses sains pada materi sifat koligatif

larutan non-elektrolit yang dikembangkan dapat menilai keterampilan proses

sains siswa, yaitu keterampilan mengamati, memprediksi, mengomunikasikan,

dan menginferensi.

3. Asesmen kognitif berbasis keterampilan proses sains pada materi sifat koligatif

larutan non-elektrolit memiliki tingkat kesesuaian isi, keterbacaan, dan kons-

truksi sangat tinggi dan dinyatakan valid.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian adalah perlu adanya

pengembangan lebih lanjut pada asesmen kognitif berbasis keterampilan proses

sains sehingga dapat digunakan pada proses pembelajaran kimia di sekolah dan

dapat dijadikan refrensi pada pengembangan asesmen berikutnya.
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