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ABSTRAK

IDENTIFIKASI SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) DAN UJIAN
AKHIR SEMESTER (UAS) MATA PELAJARAN BIOLOGI

BERDASARKAN TAKSONOMI BLOOM
REVISI ANDERSON

(Studi Deskriptif di SMA se-Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu
Tahun Ajaran 2015/2016)

Oleh

Pembayun Binethara

Penelitian ini bertujuan mengetahui proporsi soal tes UTS dan UAS berdasarkan

aspek kognitif taksonomi Bloom revisi Anderson, dan berdasarkan bentuk soal.

Sampel dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran Biologi di SMA se-

Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu berjumlah 7 orang yang ditentukan

berdasarkan teknik sampling jenuh. Data penelitian berupa soal tes UTS dan UAS

mata pelajaran Biologi semester ganjil dan genap yang diperoleh dengan meminta

perangkat soal tersebut kepada guru mata pelajaran Biologi. Soal tes diidentifikasi

dengan menghitung persentase aspek kognitif C1-C6 dan dimensi pengetahuan

faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif, kemudian dikelompokkan

menjadi sekolah negeri dan swasta untuk dilakukan uji beda dengan bantuan

program SPSS 17. Selain itu, dihitung persentase bentuk soal (soal pilihan jamak

dan esei).
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Hasilnya Sebaran aspek kognitif didominasi C1 (mengingat), C2 (memahami) dan

C3 (mengaplikasi) saja serta sebaran dimensi pengetahuan yaitu faktual,

konseptual dan prosedural. Sedangkan C4 (menganalisis), C5 (menilai) dan C6

(mencipta) serta dimensi pengetahuan metakognitif tidak ditemukan. Kemudian

analisis perbedaan menggunakan uji-t atau uji-U, dimensi kognitif pada soal UTS

yang memiliki perbedaan secara signifikan antara sekolah negeri dan swasta

adalah pada dimensi kognitif C2 dengan p-value < 0.05. Sedangkan p-value

dimensi kognitif C1 serta C3 > 0.05, sehingga tidak terdapat perbedaan yang

signifikan. Pada soal tes UAS, tidak terdapat perbedaan secara signifikan pada

semua dimensi kognitif antara sekolah negeri dan swasta.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, disimpulkan bahwa soal tes masih belum

bervariasi dan tidak terdapat perbedaan pada sekolah negeri dan swasta baik dalam

dimensi kognitif Bloom revisi Anderson dkk atau berdasarkan bentuk soal.

Kata Kunci: Aspek kognitif, Dimensi pengetahuan, Soal tes, Taksonomi Bloom
Revisi Anderson
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Belajar mengajar merupakan suatu sistem instruksional mengacu kepada

pengertian sebagai seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama

lain untuk mencapai tujuan. Selaku suatu sistem, belajar mengajar meliputi

suatu komponen, antara lain tujuan, bahan, siswa, guru, metode, situasi dan

evaluasi. Agar tujuan itu tercapai, semua komponen yang ada harus

diorganisasikan sehingga antar sesama komponen terjadi kerjasama. Oleh

karena itu guru tidak boleh hanya memperhatikan komponen-komponen

tertentu saja misalnya metode, bahan saja, tapi juga harus mempertimbangkan

komponen secara keseluruhan (Djamarah dan Zain, 2006: 11).

Semua komponen yang mendukung dalam pembelajaran perlu diperhatikan

dengan baik oleh setiap guru. Termasuk salah satunya adalah dalam evaluasi

pembelajaran. Evaluasi ini berguna untuk menentukan tercapai tidaknya

tujuan pendidikan dan pengajaran yang perlu dilakukan usaha dan tidakan

atau kegiatan untuk menilai hasil belajar. Penilaian hasil belajar bertujuan

untuk melihat kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi
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pengajaran yang telah dipelajari tujuan yang ditetapkan. Menurut Tyler

(dalam Arikunto, 2006: 3) evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan

data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan

pendidikan sudah tercapai. Jika belum, bagaimana yang belum dan apa

sebabnya.

Evaluasi hasil belajar merupakan keseluruhan kegiatan pengukuran

(pengumpulan data dan informasi), pengolahan, penafsiran dan pertimbangan

untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh

siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan

pembelajaran yang telah ditetapkan. Hasil belajar merujuk pada prestasi

belajar, sedangkan prestasi belajar  itu merupakan indikator adanya dan

derajat perubahan tingkah laku siswa (Hamalik, 2008: 159).

Dalam pembelajaran yang terjadi di sekolah atau khususnya di kelas, guru

adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas hasilnya. Dalam hal ini guru

bertugas mengukur apakah siswa sudah menguasai ilmu yang dipelajari oleh

siswa atas bimbingan guru sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. Untuk

melaksanakan evaluasi hasil belajar, seorang guru dapat menggunakan suatu

tes. Selama ini tes merupakan alat ukur yang sering digunakan untuk

mengukur keberhasilan siswa mencapai kompetensi. Melihat pentingnya

suatu tes dalam upaya untuk mengukur hasil belajar siswa, maka guru

seharusnya merancang suatu tes hasil belajar dengan baik dan sesuai dengan

tujuan pembelajaran. Dengan demikian item tes harus paralel dengan

rumusan indikator hasil belajar. Dengan tes yang baik maka diharapkan siswa
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juga memperoleh hasil belajar yang baik dan dapat dijadikan tolak ukur

keberhasilan dalam dunia pendidikan.

Berdasarkan Trends in International Mathematics and Science Study

(TIMSS) yang secara umum TIMSS bertujuan untuk memonitor hasil dari

sistem pendidikan yang berkaitan dengan pencapaian belajar siswa kelas 4

(empat) dan 8 (delapan) dalam bidang Matematika dan IPA. Hasil survey

menunjukkan bahwa Indonesia pada bidang IPA, pada tahun 1999 Indonesia

berada pada peringkat 32 (dari 38 negara), pada tahun 2003 Indonesia berada

pada peringkat 37 (dari 46 negara) dan pada tahun 2007 Indonesia berada

pada peringkat 35 (dari 49 negara). Data peringkat ini menunjukkan bahwa

prestasi Matematika dan IPA Indonesia cukup rendah dan berada pada

kisaran peringkat 32 hingga 37 dari negara-negara anggota IEA yang

jumlahnya sekarang lebih dari 50 negara. Hal ini akan lebih jelas bila acuan

untuk melihat perkembangan IPA adalah skor literasi yang dicapai oleh

Indonesia. Skor literasi IPA Indonesia berturut-turut dari tahun 1999, 2003

dan 2007 adalah: 435, 420 dan 433 dengan rata-rata skor dari semua Negara

peserta adalah 500 dengan simpangan baku 100 (Umar, Lutfi dan

Miftahuddin, 2010: 8).

Berdasarkan Programme for International Student Assesment (PISA) pada

tahun 2006 peringkat Indonesia untuk IPA turun dari 36 dari 40 negara (2003)

menjadi 54 dari 57 negara (2006) dengan skor rata-rata turun dari 395 (2005)

menjadi 393 (2006). TIMSS tahun 2003, dimana Indonesia berada diurutan 34

dari 45 negara. Untuk IPA, skor rata-rata siswa Indonesia hanya 395,
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sementara Thailand 429, Singapura 473, Malaysia 510 (Herlanti dan

Nopithalia, 2008: 2).

Menurut Guru peserta seminar dan lokakarya pembelajaran menyatakan bahwa

ketidakmampuan siswanya menjawab soal TIMSS dan PISA karena soalnya

sulit dan belum diajarkan gurunya. Padahal jika dilakukan pengkajian isi materi

soal dari TIMSS, maka didapatkan bahwa semua materi yang diajukan

bersesuaian dengan materi yang disajikan pada kurikulum Indonesia baik 1994

maupun KTSP. Misalnya materi soal biologi bertujuan menguji pemahaman

siswa tentang struktur, proses kehidupan, keanekaragaman dan saling

ketergantungan antar organisme. Materi kimia menguji pemahaman siswa

tentang materi dan sifatnya. Materi fisika menguji pemahaman siswa tentang

energy dan proses fisika yang terjadi di dalamnya. Materi geosains menguji

pemahaman tentang bumi dan alam semesta. Hal ini tidak jauh berbeda dengan

ruang lingkup materi IPA yang ada di SMP/MTS sesuai KTSP, yang meliputi:

Mahluk Hidup dan Proses Kehidupan, Materi dan Sifatnya, Energi dan

Perubahannya, dan Bumi dan Alam Semesta (Herlanti dan Nopithalia, 2008: 3-

4).

Materi pada TIMSS sudah dipelajari siswa Indonesia. Seharusnya siswa

Indonesia dapat menjawab soal dengan baik. Pada faktanya, siswa Indonesia

belum dapat menjawab soal tersebut dengan baik. Hal ini dikarenakan siswa

Indonesia belum terbiasa mengerjakan soal yang menuntut keterampilan

tingkat tinggi. Ketidakbiasaan tersebut diduga karena guru tidak terbiasa
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memberikan soal yang menuntut keterampilan berpikir tingkat tinggi (Herlanti

dan Nopithalia, 2008: 4).

Meskipun telah diketahui membuat tes yang berbobot dan berkualitas dapat

melatih siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa dan juga

kualitas hasil belajar, namun masih banyak guru yang kurang memaksimalkan

pertanyaan yang dibuatnya. Masih banyak guru yang membuat soal tes yang

menuntut pemikiran tingkat rendah pada siswa, misalnya pada tingkat kognitif

rendah yaitu berupa hafalan dan pemahaman saja. Seharusnya pembuatan soal

yang baik harus disesuaikan dengan jenjang sekolah siswa, untuk soal pada

tingkat SMA harus melatih kognitif tingkat tinggi siswa. Sehingga hal ini

kurang mengembangkan pemikiran dan penalaran tingkat tinggi siswa, dan

juga kualitas hasil belajar siswa.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2006: 12)

tentang profil pertanyaan guru dan siswa dalam pembelajaran sains, yang

menemukan bahwa pertanyaan yang diajukan guru merupakan pertanyaan pada

tingkat kognitif rendah (hafalan dan pemahaman) serta lebih banyak

mengajukan pertanyaan tertutup dari pada pertanyaan terbuka. Berdasarkan

hasil penelitian tersebut Widodo mengemukakan bahwa merupakan pertanyaan

pada jenjang kognitif tingkat rendah (hafalan dan pemahaman) dan hanya

sedikit sekali yang berada pada jenjang kognitif tingkat tinggi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arti dan  Hariyatmi (2015: 6) tentang

Kemampuan Guru Mata Pelajaran Biologi Dalam Pembuatan Soal Higher

Order Thinking (HOT) menjelaskan bahwa Kemampuan guru Biologi di SMA
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Negeri 1 Wonosari Klaten dalam membuat soal HOT tingkatan kognitif C4

(15,2%) yang merupakan prosentase tertinggi tingkatan kognitif soal HOT

dibanding dengan presentase tingkatan kognitif soal HOT lainnya yaitu

tingkatan kognitif C5 dan C6 (3,0%) karena lebih mudah dalam membuat soal

C4 dibandingkan dengan soal C5 dan C6, sedangkan kemampuan guru biologi

dalam membuat soal Lower Order Thinking (LOT ) pada tingkat kognitif C1

(31,1%) juga merupakan presentase tertinggi tingkatan kognitif soal LOT

dibanding dengan prosentase tingkatan kognitif soal LOT lainnya yaitu

tingkatan kognitif C2 (29,8%) dan tingkatan kognitif C3 (17,9%) karena soal

C1 lebih mudah dibuat oleh guru dan lebih mudah dikerjakan oleh siswa,

namun hal tersebut akan menyebabkan kemampuan siswa cenderung hanya

menghafal materi untuk mendapatkan nilai baik, serta rasa ingin tahu siswa

berkurang sehingga kemampuan siswa untuk membuat hal baru akan menjadi

rendah. Pendominasian soal ulangan harian buatan guru pada tingkat kognitif

C1 akan menyebabkan kemampuan siswa untuk membuat hal baru akan

menjadi rendah.

Penelitian dilakukan di SMA se-Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

dengan alasan terdapat salah satu sekolah unggulan yang dapat digunakan

sebagai perbandingan kualitas soal dengan sekolah lain. Hasil observasi

terdapat tujuh guru biologi dari empat SMA yang terdiri dari SMA Negeri 1

Gadingrejo, SMA Negeri 2 Gadingrejo, SMA Muhammadiah Gadingrejo, dan

SMA Bina Mulya Gadingrejo. Dan menurut penjelasan guru tersebut, soal

Ujian Tengah Semester (UTS) dibuat sendiri oleh guru bidang studi biologi

sedangkan soal Ujian Akhir Semester (UAS) berasal dari Musyawarah Guru
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Mata Pelajaran (MGMP) Dinas Pendidikan setempat namun juga ada soal UAS

yang dibuat sendiri oleh guru bidang studi biologi sendiri yang sebagian besar

soal tes tersebut masih mencakup tingkat kognitif C1-C4.

Walaupun pertanyaan ingatan dan pemahaman merupakan dasar dari berpikir

tingkat tinggi tetapi pengembangan dari pertanyaan ingatan yang terlalu

berlebihan dan tidak diimbangi dengan pertanyan kognitif tingkat tinggi akan

kurang baik, karena bagaimanapun juga pertanyaan yang memberikan

konstribusi yang lebih baik dalam proses pembelajaran adalah pertanyaan

kognitif tingkat tinggi. Sedikitnya jumlah pertanyaan guru yang menuntut

pemikiran tingkat tinggi menunjukan bahwa pembelajaran sains di sekolah

masih belum melatih siswa untuk mengembangkan pemikiran dan penalaran

tingkat tinggi serta hasil tersebut juga mengindikasikan bahwa peningkatan

kemampuan bertanya guru masih diperlukan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul: ”Identifikasi Soal Ujian Tengah Semester (UTS) dan

Ujian Akhir Semester (UAS) Mata Pelajaran Biologi Berdasarkan Taksonomi

Bloom Revisi Anderson”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:
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1. Adakah perbedaan proporsi soal tes UTS mata pelajaran Biologi antara

SMA Negeri dan Swasta di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu

berdasarkan aspek kognitif taksonomi Bloom revisi Anderson dkk?

2. Adakah perbedaan proporsi soal tes UAS mata pelajaran Biologi antara

SMA Negeri dan Swasta di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu

berdasarkan aspek kognitif taksonomi Bloom revisi Anderson dkk?

3. Adakah perbedaan proporsi soal tes UTS mata pelajaran Biologi antara

SMA Negeri dan Swasta di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu

berdasarkan bentuk soal?

4. Adakah perbedaan proporsi soal tes UAS mata pelajaran Biologi antara

SMA Negeri dan Swasta di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu

berdasarkan bentuk soal?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

1. Perbedaan proporsi soal tes UTS mata pelajaran Biologi antara SMA

Negeri dan Swasta di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu

berdasarkan aspek kognitif taksonomi Bloom revisi Anderson dkk.

2. Perbedaan proporsi soal tes UAS mata pelajaran Biologi antara SMA

Negeri dan Swasta di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu

berdasarkan aspek kognitif taksonomi Bloom revisi Anderson dkk.

3. Perbedaan proporsi soal tes UTS mata pelajaran Biologi antara SMA

Negeri dan Swasta di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu

berdasarkan bentuk soal.
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4. Perbedaan proporsi soal tes UAS mata pelajaran Biologi antara SMA

Negeri dan Swasta di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu

berdasarkan bentuk soal.

C. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti: hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman

dan pembelajaran peneliti sebagai calon guru dalam meningkatkan

kemampuan membuat soal tes dan memberikan wawasan tentang

bagaimana kondisi soal-soal tes yang dibuat oleh guru biologi di SMA se-

Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.

2. Bagi Guru: hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan dan acuan khususnya untuk guru biologi dalam membuat

soal tes yang sesuai dengan proporsi aspek kognitif taksonomi bloom.

3. Bagi Sekolah: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi

bagaimana proporsi aspek kognitif soal tes yang baik dan benar agar soal

tes yang dibuat oleh guru dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa

di sekolah tersebut.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari anggapan yang berbeda serta untuk lebih fokus dan

sistematisnya penulisan skripsi ini, maka diberikan batasan masalah yaitu:

a. Subjek penelitian ini merupakan seluruh guru Biologi kelas X, XI dan XII

di SMA se-Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu yang berjumlah

7 orang.
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b. Soal tes yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan soal tes UTS dan

UAS semester ganjil dan genap yang digunakan guru mata pelajaran

Biologi tahun ajaran 2015/2016. Bentuk soal tes yang diteliti pada

penelitian ini merupakan bentuk soal tes pilihan jamak dan soal tes uraian.

c. UTS merupakan tes yang dilakukan pada setiap pertengahan satu satuan

waktu yang didalamnya tercakup lebih dari satu pokok bahasan, dan

dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat

berpindah dari suatu unit ke unit berikutnya.

d. UAS adalah kegiatan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa di

akhir semester. Mengukur di sini berarti menilai, dalam bentuk tes hasil

belajar yang bertujuan untuk mengukur kompetensi lulusan pada mata

pelajaran tertentu.

e. Taksonomi Bloom revisi Anderson dkk yang diteliti didasarkan kepada

tingkat kognitif dari taksonomi Bloom yang telah di revisi oleh Anderson

dkk yang meliputi C1-C6 (mengingat, memahami, mengaplikasi,

menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta).

f. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2016 di SMA se-Kecamatan

Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.

E. Kerangka Pikir

Belajar mengajar selaku suatu sistem instruksional mengacu kepada

pengertian sebagai seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama

lain untuk mencapai tujuan. Selaku suatu sistem, belajar mengajar meliputi

suatu komponen, antara lain tujuan, bahan, siswa, guru, metode, situasi dan
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evaluasi. Agar tujuan itu tercapai, semua komponen yang ada harus

diorganisasikan sehingga antar sesama komponen terjadi kerjasama.

Evaluasi merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk

memperoleh informasi atau data berdasarkan data tersebut kemudian dicoba

membuat suatu keputusan. Sudah barang tentu informasi atau data yang

dikumpulkan itu haruslah data yang sesuai dan mendukung tujuan evaluasi

yang direncanakan. Evaluasi hasil belajar dapat dilakukan oleh guru melalui

teknik tes. Tes yang diberikan oleh guru kepada peserta didiknya merupakan

salah satu instrumen yang digunakan guru untuk mengukur hasil belajar

peserta didik.

Kriteria soal yang baik menurut Sudjana dalam (Giani, Zulkardi, dan

Hiltrimartin, 2015: 5) tingkat kesulitan soal akan mengikuti hirarki taksonomi

kognitif dari Bloom yaitu perbandingan soal yang baik untuk kriteria soal

mudah, sedang, dan sulit adalah 3:4:3. Berdasarkan perbandingan tersebut,

persentase soal untuk masing-masing tingkat kognitif taksonomi Bloom

dirumuskan sebagai berikut, 30% untuk C1 dan C2, 40% untuk C3 dan C4,

30% untuk C5 dan C6. Maka tes yang baik harus dapat mengukur sesuatu

yang seharusnya diukur, sehingga perlu diperhatikan aspek kualitatif dan

kuantitatifnya, namun masih banyak guru yang membuat soal tes yang

menuntut pemikiran tingkat rendah pada siswa, misalnya pada tingkat kognitif

rendah yaitu berupa hafalan dan pemahaman saja. Padahal membuat tes yang

berbobot dan berkualitas dapat melatih siswa untuk mengembangkan

kemampuan berpikir siswa dan juga kualitas hasil belajar siswa.
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Dengan adanya permasalahan tersebut, identifikasi proporsi soal tes perlu

dilakukan untuk mengetahui proporsi aspek kognitif pada soal tes UTS dan

UAS berdasarkan taksonomi Bloom revisi Anderson. Dengan dilakukan

identifikasi proporsi aspek kognitif soal tes maka diharapkan soal tes

mendatang dapat meningkatkan dan melatih keterampilan berpikir tingkat

tinggi peserta didik. Diagram alir penelitian ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir

Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Mengevaluasi Mencipta

Hasil Identifikasi

Soal Tes Tingkat
Tinggi

Soal Tes Tingkat
Sedang

Soal Tes Tingkat
Rendah

Proporsi Aspek Kognitif berdasarkan Taksonomi Bloom

Soal Tes Ujian Tengah Semester 1 dan 2 Biologi Kelas X, XI, dan XII
dan

Soal Tes Ujian Akhir Semester 1 Dan 2 Biologi kelas X, dan XI

Identifikasi Soal Tes berdasarkan proporsi
aspek Kognitif Taksonomi Bloom Revisi

Bentuk Soal

EssayPilihan Jamak
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Evaluasi Pembelajaran

Belajar mengajar selaku suatu sistem instruksional mengacu kepada pengertian

sebagai seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk

mencapai tujuan. Selaku suatu sistem, belajar mengajar meliputi suatu komponen,

antara lain tujuan, bahan, siswa, guru, metode, situasi dan evaluasi. Agar tujuan

itu tercapai, semua komponen yang ada harus diorganisasikan sehingga

antarsesama komponen terjadi kerjasama. Oleh karena itu guru tidak boleh hanya

memperhatikan komponen-komponen tertentu saja misalnya metode, bahan saja,

tapi juga harus mempertimbangkan komponen secara keseluruhan (Djamarah dan

Zain, 2006: 11).

Jadi proses belajar mengajar meliputi kegiatan yang dilakukan guru mulai dari

perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan program tindak lanjut

yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu yaitu

pengajaran. Sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan pengelolaan proses

belajar mengajar adalah kesanggupan atau kecakapan para guru dalam
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menciptakan suasana komunikasi yang edukatif antara guru dan peserta didik

yang mencakup segi kognitif, afektif dan psikomotor sebagai upaya mempelajari

sesuatu berdasarkan perencanaan sampai dengan tahap evaluasi dan tindak lanjut

agar tercapai tujuan pengajaran (Suryosubroto, 2002: 19).

Dalam arti luas, menurut Mehrens dan Lehmann (dalam Purwanto, 2008: 3)

evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan

informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan.

Sesuai dengan pengertian tersebut maka setiap kegiatan evaluasi merupakan suatu

proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data

berdasarkan data tersebut kemudian dicoba membuat suatu keputusan. Sudah

barang tentu informasi atau data yang dikumpulkan itu haruslah data yang sesuai

dan mendukung tujuan evaluasi yang direncanakan

B. Fungsi Evaluasi Pembelajaran

Fungsi evaluasi di dalam pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tujuan evaluasi

itu sendiri. Tujuan evaluasi pendidikan adalah untuk mendapat data pembuktian

yang akan menunjukkan sampai dimana tingkat kemampuan dan keberhasilan

siswa dalam pencapaian tujuan-tujuan kurikuler. Disamping itu, juga dapat

digunakan oleh guru dan para pengawas pendidikan untuk mengukur atau menilai

sampai dimana efektifitas pengalaman-pengalaman mengajar, kegiatan-kegiatan

belajar, dan metode-metode mengajar yang digunakan. Secara lebih rinci, dalam
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Purwanto (2008: 5-7) fungsi evaluasi dalam pendidikan dan pengajaran dapat

dikelompokan menjadi empat, yaitu:

1. Untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa

setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama waktu tertentu.

Hasil evaluasi selanjutnya dapat digunakan untuk memperbaiki cara belajar

siswa siswa (fungsi formatif) dan atau untuk mengisi rapor atau surat tanda

tamat belajar yang berarti pula untuk menentukan kenaikan kelas atau lulus-

tidaknya seorang siswa dari suatu lembaga pendidikan tertentu (fungsi

sumatif).

2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Pengajaran

sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan

satu sama lain. Komponen-komponen yang dimaksudkan antara lain adalah

tujuan, materi atau bahan pengajaran, metode dan kegiatan belajar mengajar,

alat dan sumber pelajaran, dan prosedur serta alat evaluasi.

3. Untuk keperluan Bimbingan dan Konseling (BK). Hasil-hasil evaluasi yang

telah dilaksanakan oleh guru terhadap siswanya dapat dijadikan sumber

informasi atau data bagi pelayanan BK oleh para konselor sekolah atau guru

pembimbing lainnya seperti antara lain: untuk membuat diagnosis mengenai

kelemahan dan kekuatan atau kemampuan siswa, untuk mengetahui dalam hal

apa seseorang atau sekelompok siswa memerlukan pelayanan remedial,

sebagai dasar menangani kasus tertentu di antara siswa, dan sebagai acuan

dalam melayani kebutuhan siswa dalam rangka bimbingan karier.
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4. Untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang

bersangkutan. Seorang guru yang dinamis tidak akan begitu saja mengikuti

apa yang tertera di kurikulum; ia akan selalu berusaha menentukan materi

mana yang sesuai dengan kondisi siswa dan situasi lingkungan serta

perkembangan masyarakat pada masa itu. Materi kurikulum yang tidak sesuai

lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan ditinggalkan dan

diganti dengan materi yang dianggap sesuai.

C. Prinsip-Prinsip Evaluasi

Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi.

Prinsip-prinsip tersebut dijelaskan dalam Daryanto (2012: 19-21) adalah sebagai

berikut:

1. Keterpaduan

Evaluasi merupakan komponen integral dalam program pengajaran. Tujuan

instruksional, materi dan metode pengajaran serta evaluasi merupakan tiga

kesatuan terpadu yang tidak oleh dipisahkan. Karena itu perencanaan evaluasi

harus sudah ditetapkan pada waktu menyusun satuan pengajaran sehingga

dapat disesuaikan secara harmonis dengan tujuan instruksional dan materi

pengajaran yang hendak disajikan.

2. Keterlibatan siswa

Untuk dapat mengetahui sejauh mana siswa berhasil dalam kegiatan belajar

mengajar yang dijalaninya secara aktif, siswa membutuhkan evaluasi. Dengan
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demikian, evaluasi bagi siswa merupakan kebutuhan, bukan sesuatu yang

ingin dihindari. Penyajian evaluasi oleh guru merupakan upaya guru untuk

memenuhi kebutuhan siswa akan informasi mengenai kemajuannya dalam

program belajar mengajar.

3. Koherensi

Dalam prinsip koherensi dimaksudkan evaluasi harus berkaitan dengan materi

pengajaran yang sudah disajikan dan sesuai dengan ranah kemampuan yang

hendak diukur. Tidak dapat dibenarkan menyusun alat evaluasi hasil belajar

atau evaluasi pencapaian hasil belajar yang mengukur bahan yang belum

disajikan dalam kegiatan belajar-mengajar. Demikian pula tidak diterima

apabila alat evaluasi berisi butir yang tidak berkaitan dengan bidang

kemampuan yang hendak diukur.

4. Pedagogis

Evaluasi juga perlu diterapkan sebagai upaya perbaikan sikap dan tingkah

laku ditinjau dari segi pedagogis. Evaluasi dan hasilnya hendaknya dapat

dipakai sebagai alat motivasi untuk siswa dalam kegiatan belajarnya. Hasil

evaluasi hendaknya dirasakan sebagai ganjaran yakni sebagai penghargaan

bagi yang berhasil tetapi merupakan hukuman bagi yang tidak/kurang

berhasil.

5. Akuntabilitas

Sejauh mana keberhasilan program pengajaran perlu disampaikan kepada

pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan sebagai laporan

pertanggungjawaban. Pihak-pihak termaksud antara lain orang tua, calon
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majikan, masyarakat lingkungan pada umumnya, dan lembaga pendidikan

sendiri. Pihak-pihak ini perlu mengetahui keadaan kemajuan belajar siswa

agar dapat dipertimbangkan pemanfaatannya.

D. Teknik Evaluasi

Secara garis besar, teknik evaluasi yang digunakan dapat digolongkan menjadi

dua macam, yaitu:  teknik tes dan teknik non tes.

1. Teknis non tes

Ada beberapa teknik non-tes yaitu:

a. Skala bertingkat (rating scale)

b. Kuesioner (questionnaire)

c. Daftar cocok (check-list)

d. Wawancara (interview)

e. Pengamatan (observation)

f. Riwayat hidup

2. Teknik tes

Pengertian tes menurut Bukhori (dalam Daryanto, 2012: 35) dalam bukunya:

Teknik-Teknik Evaluasi, mengatakan:

“Tes ialah suatu percobaan yang diadakan untuk mengetahui ada atau
tidaknya hasil-hasil pelajaran tertentu pada seseorang murid atau
kelompok murid”.

Sedangkan menurut Collegiate (dalam Daryanto, 2012: 35) mengatakan:

“Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang
digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, inteligensi,
kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh kelompok atau individu”.
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tes merupakan suatu alat

pengumpul informasi tetapi jika dibandingkan dengan alat-alat yang lain, tes

ini bersifat lebih resmi karena penuh dengan batasan-batasan.

E. Tes Hasil Belajar

Merancang alat evaluasi merupakan salah satu langkah yang tidak boleh

ditinggalkan dalam perencanaa dan desain pembelajaran. Evaluasi yang tepat

bukan saja kita dapat menentukan keberhasilan siswa mencapai tujuan

pembelajaran, akan tetapi juga sekaligus dapat melihat efektivitas program desain

yang kita rencanakan (Sanjaya, 2008: 231).

Sebagai alat ukur dalam proses evaluasi, tes harus memiliki dua kriteria yaitu

kriteria validitas dan reliabilitas. Tes sebagai suatu alat ukur dikatakan memiliki

tingkat validitas seandainya dapat mengukur apa yang hendak diukur. Misalnya,

seandainya guru ingin mengukur kemampuan siswa dalam mengoperasikan suatu

produk teknologi, maka alat yang digunakan adalah tes keterampilan

menggunakan produk teknologi tersebut. Jadi tidak dikatakan tes memiliki tingkat

validitas jika yang hendak diukur kemahiran mengoperasikan sesuatu akan tetapi

yang digunakan adalah tes tertulis yang mengukur keterpahaman suatu konsep.

Sedangkan tes memiliki tingkat reabilitas atau keandalan jika tes tersebut dapat

menghasilkan informasi yang konsisten. Misalnya, jika suatu tes yang diberikan

pada sekelompok siswa, kemudian diberikan lagi pada sekelompok siswa yang
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sama pada saat yang berbeda, maka hasilnya akan relative sama (Sanjaya, 2008:

238).

Selama ini tes merupakan alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur

keberhasilan siswa mencapai kompetensi. Dalam kasus tertentu sering kali hasil

tes digunakan sebagai satu-satunya kriteria keberhasilan. Tes pengukur

keberhasilan atau yang sering kita kenal Criterion Referenced Test (CRT) adalah

tes yang terdiri dari itm-item yang secara langsung mengukur tingkah laku yang

harus dicapai oleh suatu proses pembelajaran. Tes pengukur keberhasilan ini juga

dikenal dengan Penilaian Acuan Patokan (PAP). Tingkah laku yang harus dicapai

itu digambarkan dalam kompetensi dasar sebagai penjabaran dari standar

kompetensi. Oleh karena rumusan tingkah laku pada kompetensi dasar masih

bersifat umum, maka tingkah laku tersebut dijabarkan pada sejumlah indikator

hasil belajar. Dengan demikian, item tes disusun setelah indikator itu ditetapkan.

Bisa jadi satu indikator diukur lebih dari satu atau dua item tes. Dengan demikian

item tes harus parallel dengan rumusan indikator hasil belajar.

F. Jenis Tes Hasil Belajar

Tes hasil belajar dapat dibedakan atas beberapa jenis, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam Arikunto (2008: 33) ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur

siswa, maka tes dibedakan menjadi tiga tes yaitu:



21

a. Tes diagnostik

Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-

kelemahan siswa sehingga berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut

dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat.

b. Tes formatif

Evaluasi selalu berhubungan dengan dua fungsi. Kedua fungsi tersebut

menurut Scriven (dalam Sanjaya, 2008: 245) adalah evaluasi sebagai

fungsi sumatif dan evaluasi sebagai fungsi formatif. Fungsi sumatif

berhubungan dengan pencapaian suatu hasil yang dicapai suatu program.

Sejalan dengan Scriven, Print (dalam Sanjaya, 2008: 246) menjelaskan

evaluasi sumatif dilakukan untuk menilai keberhasilan siswa setelah

berakhir suatu program pembelajaran, maka evaluasi sumatif biasanya

dilakukan pada akhir semester. Sedangkan evaluasi formatif evaluasi

formatif dilakukan selama program pembelajaran berlangsung, maka

sebenarnya evaluasi ini dapat pula berfungsi untuk memperbaiki proses

pembelajaran. Artinya hasil dari evaluasi formatif dapat dijadikan sebagai

umpan balik bagi guru dalam upaya memperbaiki kinerjanya.

Penilaian formatif adalah kegiatan penilaian yang bertujuan untuk mencari

umpan balik, yang selanjutnya hasil penilaian tersebut dapat digunakan

untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang sedang atau sudah

dilaksanakan. Sebenarnya penilaian formatif tidak hanya dilakukan pada

tiap akhir pelajaran, tetapi bias juga ketika pelajaran sedang berlangsung.
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Jadi penilaian formatif tidak hanya berbentuk tes tertulis dan hanya

dilakukan pada setiap akhir pelajaran tetapi dapat pula berbentuk

pertanyaan lisan atau tugas yang diberikan selama pelajaran berlangsung

ataupun sesudah pelajaran selesai. Dalam hubungan ini maka pretest dan

post test yang biasa dilakukan dalam sistem pengajaran PPSI termasuk

dalam penilaian formatif.

c. Tes sumatif

Adapun fungsi dan tujuanya adalah untuk menentukan apakah dengan

nilai yang diperolehnya itu siswa dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus.

Jadi penilaian sumatif tidak hanya merupakan penilaian yang dilaksanakan

pada setiap akhir caturwulan atau setiap akhir semester, tetapi juga

dilaksanakan misalnya pada setiap akhir modul, setiap akhir tahun

pengajaran, evaluasi belajar tahap akhir, dan ujian masuk perguruan tinggi

yang dikenal dengan sebutan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Dari

uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara penilaian

formatif dan sumatif bukan terletak pada kapan/waktu tes itu

dilaksanakan, tetapi terutama pada fungsi dan tujuan tes/penilaian itu

dilaksanakan. Jika penilaian atau tes itu berfungsi dan bertujuan untuk

memperoleh umpan balik dan selanjutnya digunakan untuk memperbaiki

proses belajar-mengajar, maka penilaian itu disebut penilaian formatif.

Tetapi jika penilaian itu berfungsi dan bertujuan untuk mendapatkan

informasi sampai dimana prestasi atau penguasaan dan pencapaian belajar
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siswa yang selanjutnya diperuntukkan bagi penentuan lulus tidaknya

seorang siswa, maka penilaian itu disebut penilaian sumatif (Purwanto,

2008: 26-27).

2. Berdasarkan cara penyusunannya, tes juga dapat dibedakan menjadi dua

antara lain:

a. Tes standar atau Standardized Test

Yang dimaksud dengan standardized test ialah tes yang telah mengalami

proses standardisasi, yakni proses validasi dan keandalan (reliability)

sehingga tes tersebut benar-benar valid dan andal untuk suatu tujuan dan

bagi suatu kelompok tertentu. Suatu tes dapat disebut valid jika tes

tersebut benar-benar mampu menilaia apa yang harus dinilai. Tes tersebut

jika digunakan dapat mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang telah

direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain sebagai alat evaluasi, tes

tersebut merupakan alat jitu dan cermat karena telah mengalami try-out

dan perbaikan-perbaikan sehingga akhirnya merupakan tes standar.

Standardisasi test pada umumnya dibuat oleh para ahli psikologi dan

banyak dipergunakan di lembaga pemerintahan. Di sekolah, pada

umumnya Standardisasi test belum banyak dipergunakan (Purwanto,

2008: 33-34).

b. Tes buatan Guru

Tes buatan guru disusun untuk mengumpulkan informasi tentang tingkat

penguasaan materi pelajaran siswa yang diajarnya, atau untuk melihat
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efektivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Tes buatan guru

biasanya tidak terlalu memperhatikan tingkat validitas dan tingkat

reliabilitas karena tes buatan guru hanya mencakup materi yang terbatas.

(Sanjaya, 2008: 239).

3. Dilihat dari cara pelaksanaannya, tes dapat dibedakan menjadi tiga antara lain:

a. Tes lisan

Tes lisan adalah bentuk tes yang menggunakan bahasa secara lisan. Melalui

bahasa secara verbal, penilai dapat mengetahui secara mendalam

pemahaman siswa tentang sesuatu yang dievaluasi, yang bukan hanya

pemahaman tentang konsep. Tes lisan hanya mungkin dapat dilakukan

manakala jumlah siswa sedikit, serta menilai sesuatu tidak terlalu luas tetapi

mendalam.

b. Tes perbuatan

Tes perbuatan adalah dalam bentuk peragaan. Tes ini cocok manakala ingin

mengetahui kemampuan dan keterampilan seseorang mengenai sesuatu.

Contohnya memeragakan gerakan, mengoperasikan suatu alat, dan lain

sebagainya (Sanjaya, 2008: 240).

c. Tes tertulis

Tes tertulis dapat dibagi menjadi tes essay atau essay examination dan tes

objektif atau short-answer test. Yang dimaksud tes essay ialah tes yang

berbentuk pertanyaan tulisan, yang jawabannya merupakan karangan atau
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kalimat yang panjang-panjang. Panjang-pendeknya kalimat atau tes itu

relative, sesuai dengan kecakapan dan pengetahuan si penjawab. Tes essay

memerlukan jawaban yang panjang dan waktu yang lama, biasanya soal-

soal tes essay jumlahnya sangat terbatas, umumnya berjumlah sekitar lima

sampai sepuluh soal (item) saja. Sedangkan tes objektif adalah tes yang

dibuat sedemikian rupa sehingga hasil tes itu dapat dinilai secara objektif,

dinilai oleh siapapun akan menghasilkan skor yang sama. Tes ini disebut

short-answer test karena jawabannya pendek-pendek dan ringkas. Si

penjawab hanya tinggal memilih, mengisi, menjodohkan, dan sebagainya

dengan menggunakan tanda-tanda seperti tertera dalam soal. Dalam

Purwanto (2008: 35-36) bentuk objective test ada bermacam-macam, antara

lain:

a. Completion type test, terdiri atas:

1. Completion test (tes melengkapi)

2. Fill-in (mengisi titik-titik dalam kalimat yang dikosongkan)

b. Selection type test ( test yang menjawabnya dengan mengadakan

pilihan) yang terdiri atas:

1. True-false (benar-salah)

2. Multiple choice (pilihan jamak)

3. Matching (menjodohkan).
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G. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester

Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk memperoleh data

atau informasi sampai dimana penguasaan atau pencapaian belajar siswa

terhadap pelajaran yang telah dipelajarinya selama jangka waktu tertentu. Jadi

penilaian sumatif tidak hanya merupakan penilaian yang dilaksanakan pada

setiap akhir caturwulan atau setiap akhir semester, tetapi juga dilaksanakan

misalnya pada setiap akhir modul, setiap akhir tahun pengajaran, evaluasi

belajar tahap akhir, dan ujian masuk perguruan tinggi yang dikenal dengan

sebutan seleksi penerimaan mahasiswa baru (Purwanto, 2008:26-27).

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang

standar penilaian pendidikan disebutkan bahwa Ujian adalah proses yang

dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara

berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan,

melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar

peserta didik. Ujian akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh

pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir

semester. Mengukur di sini berarti menilai, yang dilakukan dengan jalan

menguji pencaipaian kompetensi peserta didik dalam bentuk teshasil belajar.

Ujian Tengah Semester merupakan tes yang dilakukan pada setiap

pertengahan satu satuan waktu yang didalamnya tercakup lebih dari satu

pokok bahasan, dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta

didik telah dapat berpindah dari suatu unit ke unit berikutnya (Mulyasa, 2007:
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259). Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan

semua kompetensi dasar pada semester tersebut. Ulangan akhir semester ini

bertujuan untuk mengukur kompetensi lulusan pada matapelajaran tertentu.

H. Taksonomi Bloom revisi Anderson

Taksonomi hasil belajar Bloom pada dasarnya adalah taksonomi tujuan

pendidikan, yang menggunakan pendekatan psikologik, yakni pada dimensi

psikologik apa yang berubah pada peserta didik setelah ia memperoleh

pendidikan itu. Taksonomi ini dikenal dengan taksonomi Bloom’s karena nama

pencetus ide ini adalah Benyamin S. Bloom walaupun tidak semua domain

dikembangkan olehnya. Bloom membagi tujuan belajar menjadi tiga domain,

yaitu: cognitive domain, Affective domain dan Psycho-motor domain. Taksonomi

ini akan membantu bagaimana kurikulum dirancang yang sesuai dengan keadaan

peserta didik, apa ciri keberhasilannya, bagian-bagian mana yang seharusnya

diukur ketika ingin mengetahui belajar peserta didik (Thoha, 1991: 27).

Tingkatan-tingkatan dalam Taksonomi Bloom tersebut telah digunakan hampir

setengah abad sebagai dasar untuk penyusunan tujuan-tujuan pendidikan,

penyusunan tes, dan kurikulum di seluruh dunia. Taksonomi Bloom menjadi

sesuatu yang penting dan mempunyai pengaruh yang luas dalam waktu yang

lama. Namun pada tahun 2001 terbit sebuah buku A Taxonomy for Learning,

Teaching, and Assesing: A Revisionof Bloom’s Taxonomy of Educatioanl

Objectives yang disusun oleh Anderson dan Krathwohl. Dalam taksonomi Bloom
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revisi, perubahan pengetahuan dalam taksonomi Bloom menjadi dimensi

tersendiri yaitu dimensi pengetahuan dalam taksonomi revisi. Pengetahuan tetap

dipertahankan dalam taksonomi revisi namun berubah menjadi dimensi tersendiri

karena diasumsikan bahwa setiap kategori-kategori dalam taksonomi

membutuhkan pengetahuan sebagai apa yang harus dipelajari oleh siswa.

Taksonomi revisi memiliki dua dimensi yaitu dimensi pengetahuan dan dimensi

kognitif proses (Gunawan dan Palupi, 2013: 23-24).

Taksonomi yang baru melakukan pemisahan yang tegas antara dimensi

pengetahuan dengan dimensi proses kognitif. Kalau pada taksonomi yang lama

dimensi pengetahuan dimasukkan pada jenjang paling bawah (Pengetahuan), pada

taksonomi yang baru pengetahuan benar-benar dipisah dari dimensi proses

kognitif. Pemisahan ini dilakukan sebab dimensi pengetahuan berbeda dari

dimensi proses kognitif. Pengetahuan merupakan kata benda sedangkan proses

kognitif merupakan kata kerja. Setidaknya ada dua nilai positif dari taksonomi

yang baru ini dalam kaitannya dengan asesmen. Pertama, karena pengetahuan

dipisah dengan proses kognitif, guru dapat segera mengetahui jenis pengetahuan

mana yang belum diukur. Pengetahuan prosedural dan pengetahuan metakognitif

merupakan dua macam pengetahuan yang dalam taksonomi yang lama kurang

mendapat perhatian. Dengan dimunculkannya pengetahuan prosedural, guru sains

akan lebih terdorong mengembangkan soal untuk mengukur keterampilan proses

siswa yang selama ini masih sering terabaikan. Kedua, taksonomi yang baru
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memungkinkan pembuatan soal yang bervariasi untuk setiap jenis proses kognitif.

(Widodo, 2006: 1-2).

Dalam taksonomi Bloom revisi Anderson, dkk (2015: 41-42), dipaparkan empat

jenis kategori pengetahuan, yakni pengetahuan faktual, meliputi pengetahuan

tentang terminologi dan tentang detail-detail dan elemen-elemen yang spesifik.

Sebaliknya, pengetahuan konseptual adalah pengetahuan tentang “bentuk-bentuk

pengetahuan yang lebih kompleks dan terorganisasi”. Jenis pengetahuan ini

mencakup pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori, prinsip dan generalisasi,

juga tentang teori, model dan struktur. Pengetahuan prosedural adalah

“pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu”. Ini melingkupi

pengetahuan perihal kererampilan yang digunakan untuk menentukan dan/atau

menjustifikasi “kapan harus melakukan sesuatu” dalam ranah-ranah dan disiplin-

disiplin ilmu tertentu. Pengetahuan metakognitif adalah “pengetahuan mengenai

kognisi secara umum, kesadaran akan dan pengetahuan mengenai kognisi diri

sendiri”. Pengetahuan jenis ini meliputi pengetahuan strategis; pengetahuan

tentang proses-proses kognitif, temasuk pengetahuan konstektual dan

kontradisional serta pengetahuan-diri. Dimensi pengetahuan menurut Anderson,

dkk (2015: 41-42) seperti dijelaskan pada tabel 1.
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Tabel 1. Jenis dan Subjenis Dimensi Pengetahuan

No Jenis Subjenis

1. Pengetahuan faktual – elemen-elemen
dasar yang harus diketahui peserta
didik untuk mempelajari satu disiplin
ilmu atau untuk menyelesaikan
masalah-masalah dalam disiplin ilmu.

1.1 Pengetahuan tentang
terminologi.

1.2 Pengetahuan tentang detail-
detail elemen-elemen yang
spesifik.

2. Pengetahuan konseptual – hubungan-
hubungan antarelemen dalam sebuah
struktur yang memungkinakn elemen-
elemennya berfungsi secara bersama-
sama.

2.1 Pengetahuan tentang
klasifikasi dan kategori
Pengetahuan tentang prinsip.

2.2 Pengetahuan tentang prinsip
dan generalisasi

2.3 Pengetahuan tentang teori,
model dan struktur

3. Pengetahuan prosedural – bagaimana
melakukan sesuatu, mempraktikan
metode-metde penelitian, dan kriteria-
kriteria untuk menggunakan
keterampilan, algoritme, teknik dan
metode.

3.1 Pengetahuan tentang
keterampilan dalam bidang
tertentu dan algoritme

3.2 Pengetahuan tentang bidang
teknik dan metode dalam
bidang tertentu

3.3 Pengetahuan tentang kriteria
untuk menentukan kapan harus
menggunakan prosedur yang
tepat.

4. Pengetahuan metakognitif –
pengetahuan tentang kognisi secara
umum dan kesadaran dan oengetahuan
tentang kognisi diri sendiri.

4.1 Pengetahuan stategis
4.2 Pengetahuan tentang tugas-

tugas kognitif
4.3 Pengetahuan-diri

Seperti halnya taksonomi yang lama, taksonomi yang baru secara umum juga

menunjukkan penjenjangan, dari proses kognitif yang sederhana ke proses kognitif

yang lebih kompleks. Dimensi proses kognitif menurut Anderson, dkk (2015: 44-45)

dijelaskan pada Tabel 2.
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Tabel 2. Dimensi proses kognitif

No Kategori Proses Proses Kognitif
1. Mengingat 1.1 Mengenali

1.2 Mengingat kembali
2. Memahami 2.1 Menafsirkan

2.2 Mencontohkan
2.3 Mengklasifikasikan
2.4 Merangkum
2.5 Menyimpulkan
2.6 Membandingkan
2.7 Menjelaskan

3. Mengaplikasi 3.1 Mengeksekusi
3.2 Mengimplentasi

4. Menganalisis 4.1 Membedakan
4.2 Mengorganisasi
4.3 Mengatribusikan

5. Mengevaluasi 5.1 Memeriksa
5.2 Mengkritik

6. Mencipta a. Merumuskan
b. Merencanakan
c. Memproduksi

Penjenjangan pada taksonomi yang baru lebih fleksibel sifatnya. Artinya, untuk dapat

melakukan proses kognitif yang lebih tinggi tidak mutlak disyaratkan penguasaan

proses kognitif yang lebih rendah (Widodo, 2006a): 5).

Dimensi proses kognitif menurut Anderson, dkk (2015: 99-138) terdiri atas beberapa

tingkat yaitu:

1. Remember (mengingat)/ C-1

Proses mengingat adalah mengambil pengetahuan yang dibutuhkan dari memori

jangka panjang. Pengetahuan yang dibutuhkan ini boleh jadi pengetahuan

faktual, konseptual, procedural, atau metakognitif, atau kombinasi dari beberapa

pengetahuan ini. Untuk mengakses pembelajaran peserta didik dalam kategori
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proses kognitif yang paling sederhana ini, guru memberikan pertanyaan

mengenali atau mengingat kembali dalam kondisi yang sama persis dengan

kondidi ketika siswa belajar materi yang diujikan. Guru dapat sedikit mengubah

kondisinya.

Pengetahuan mengingat penting sebagai bekal untuk belajar yang bermakna dan

menyelesaikan masalah karena pengetahuan tersebut dipakai dalam tugas-tugas

yang lebih kompleks. Untuk menilai remember, peserta didik diberi soal yang

berkaitan dengan proses kognitif mengenali dan mengingat kembali.

a. Mengenali adalah mengambil pengetahuan yang dibutuhkan dari memori

jangka panjang untuk membandingkannya dengan informasi yang baru saja

diterima. Dalam mengenali, peserta didik mencari di memori jangka panjang

suatu informasi yang identik atau mirip sekali dengan informasi baru, peserta

didik menentukan apakah informasi tersebut sesuai dengan pengetahuan

yang telah dipelajari atau tidak; peserta didik mencari kesesuaian di antara

keduanya. Istilah lain dari mengenali adalah mengidentifikasi.

b. Proses mengingat kembali adalah mengambil pengetahuan yang dibutuhkan

dari memori jangka panjang ketika soalnya menghendaki demikian. Soalnya

sering berupa pertanyaan. Dalam mengingat kembali, peserta didik mencari

informasi di memori jangka panjang dan membawa informasi tersebut ke

memori kerja untuk diproses.
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2. Understand (memahami)/ C-2

Peserta didik dikatakan memahami bila mereka dapat mengkonstruksi makna

dari pesan-pesan pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulisan ataupun grafis,

yang disampaikan melalui pengajaran, buku, atau layar komputer. Peserta didik

memahami ketika mereka menghubungkan pengetahuan “baru” dan pengetahuan

lama mereka. Lebih tepatnya pengetahuan yang baru masuk dipadukan dengan

skema-skema dan kerangka-kerangka kognitif yang telah ada. Pengetahuan

konseptual menjadi dasar untuk memahami. Proses-proses kognitif dalam

kategori memahami meliputi menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan,

merangkum, menyimpulkan, menparafrasakan, menggambarkan, dan

mengklarifikasikan.

a. Menafsirkan terjadi ketika peserta didik dapat mengubah informasi dari satu

bentuk ke bentuk lain. Menafsirkan berupa pengubahan kata-kata jadi kata-

kata lain (misalnya, menparafrasakan), gambar dari kata-kata, kata-kata jadi

gambar, angka jadi kata-kata, kata-kata jadi angka, not balok jadi suara

music, dan semacamnya. Nama-nama lain dari menafsirkan adalah

menerjemahkan, menparafrasakan, menggambarkan dan mengklarifikasikan.

b. Mencontohkan terjadi manakala peserta didik memberikan contoh tentang

konsep atau prinsip umum. Mencontohkan melibatkan proses identifikasi

ciri-ciri pokok dari konsep atau prinsip umum.

c. Mengkasifikasikan terjadi ketika peserta didik mengetahui bahwa sesuatu

(misalnya, suatu contoh) termasuk dalam kategori tertentu (misalnya, konsep

atau prinsip). Mengklasifikasikan melibatkan proses mendeteksi ciri-ciri atau
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pola-pola yang “sesuai” dengan contoh dan konsep atau prinsip tersebut.

Mengklasifikasikan adalah proses kognitif yang melengkapi proses

mencontohkan. Jika mencontohkan dimulai dengan konsep atau prinsip

umum dan mengharuskan peserta didik menemukan contoh tertentu,

mengklasifikasikan dimulai dengan contoh tertentu dan mengharuskan

peserta didik menemukan konsep atau prinsip umum.

d. Merangkum terjadi ketika peserta didik mengemukakan satu kalimat yang

mempresentasikan informasi yang diterima atau mengabstraksikan sebuah

tema. Merangkum melibatkan proses membuat ringkasan informasi,

misalnya makna suatu adegan drama, dan proses mengabstraksikan

ringkasannya, misalnya menentukan tema atau poin-poin pokoknya.

e. Menyimpulkan menyertakan proses menemukan pola dalam sejumlah

contoh. Meyimpulkan terjadi ketika peserta didik dapat mengabstraksikan

sebuah konsep atau prinsip yang menerangkan contoh-contoh tersebut

dengan mencermati ciri-ciri setiap contohnya dan, yang terpenting, dengan

menarik hubungan di antara ciri-ciri tersebut. Proses kognitif menyimpulkan

melibatkan proses membandingkan semua contohnya. Menyimpulkan

berbeda dengan mengatribusikan (proses kognitif yang terdapat dalam

kategori menganalisis). Menyimpulkan berpusat pada pola informasi yang

disuguhkan. Nama-nama laiinya dari menyimpulkan adalah

mengekstrakpolasikan, menginterpolasi, memprediksi, dan menyimpulkan.

f. Membandingkan melibatkan proses  mendeteksi persamaan dan perbedaan

antara dua atau lebih objek, peristiwa, ide, masalah, atau situasi, seperti
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menentukan bagaimana suatu peristiwa terkenal menyerupai peristiwa yang

kurang terkenal. Membandingkan meliputi pencarian korespondensi satu-

satu antara elemen-elemen dan pola-pola pada satu objek, peristiwa, atau

ide-ide lain. Nama-nama lainnya adalah mengontraskan, memetakan,

mencocokkan.

g. Menjelaskan berlangsung ketika peserta didik dapat membuat dan

menggunakan model sebab-akibat dalam sebuah sistem. Nama lain dari

menjelaskan adalah membuat model.

3. Apply (mengaplikasikan)/ C-3

Proses mengapliksikan melibatkan penggunaan prosedur-prosedur tertentu untuk

mengerjakan soal latihan atau menyelesaikan masalah. Mengaplikasikan

berkaitan erat dengan pengetahuan prosedural.Soal latihan adalah tugas yang

prosedur penyelesaiannya telah diketahui peserta didik, sehingga peserta didik

menggunkannya secara rutin.Masalah adalah tugas yang prosedur

penyelesaiannya belum diketahui peserta didik, sehingga perserta didik harus

mencari prosedur untuk menyerlesaikan masalah tersebut. Kategori

mengaplikasikan terdiri dari dua proses kognitif, yakni mengeksekusi ketika

tugasnya hanya soa latihan (yang familier) dan mengimplementasikan ketika

tugasnya merupakan masalah (yang tidak familier).

a. Mengeksekusi. Dalam mengeksekusi, peserta didik secara rutin menerapkan

prosedur ketikan menghadapi tugas yang sudah familier (misalnya, soal

latihan). Familiaritas tugas acap kali memberikan petunjukk yang cukup untuk
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memilih prosedur yang tepat dan menggunakannya. Mengeksekusi lebih

sering diasosiasikan dengan penggunaan keterampilan dan algoritme

ketimbang dengan teknik dan metode.

b. Mengimplementasikan berlangsung saat peserta didik memilih dan

menggunakan sebuah prosedur untuk menyelesaikan tugas yang tidak

familier. Lantaran dituntut untuk memilih, peserta didik harus memahami

jenis masalahnya dan alternatif-alternatif prosedur yang tersedia. Maka,

mengimplementasikan terjadi bersamakategori-kategori proses kognitif lain,

seperi memahami dan mencipta.

4. Analyze (menganalisis)/ C-4

Menganalisis melibatkan proses memecah-mecah materi jadi bagian-bagian kecil

dan menentukan bagaimana hubungan antar-bagian dan antar setiap bagian dan

struktur keseluruhannya. Kategori proses menganalisis ini meliputi proses-proses

kognitif membedakan, mengorganisasikan, dan mengatribusikan. Tujuan-tujuan

pendidikan yang diklasifikasikan dalam menganalisis mencakup belajar untuk

menentukan potongan-potongan informasi yang relevan atau penting

(membedakan), menentukan cara-cara untuk menata potongan-potongan

informasi itu (mengatribusikan). Walaupun belajar menganalisis dapat dianggap

sebagai tujuan itu sendiri, sangat beralasan untuk secara edukatif memandang

analisis sebagai perluasan sari memahami atau sebagai pembukan untuk

mengevaluasi atau mencipta. Kategori-kategori proses memahami, menganalisis,

dan mengevaluasi saling terkait dan kerap kali digunakan untuk melakukan
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tguas-tugas kognitif. Akan tetapi, pada saat yang sama, kita perlu membedakan

dan memisahkan kategori-kategori tersebut. Orang yang memahami materi

pelajaran belum tentu dapat menganalisisnya dengan baik. Demikian pula, orang

yang terampil menganalilis belum tentu bisa mengevaluasi. Adapun proses

kognitif yang termasuk dalam menganalisi antara lain membedakan,

mengorganisasikan, dan  mengatribusikan.

a. Membedakan melibatkan kemampuan memilah-milah bagian-bagian yang

relevan atau penting dari sebuah struktur. Membedakan terjadi sewaktu

peserta didik mendiskriminasikan informasi yang relevan dan tidak relevan,

yang penting dan tidak penting. Membedakan berbeda dengan proses-proses

kognitif dalam kategori memahami, karena membedakan melibatkan proses

mengorganisasi secara struktural dan terutama, menentukan bagaiman

abagian-bagian sesuai dengan struktur keseluruhannya. Secara lebih khusus,

membedakan berbeda dengan membandingkan dalam hal penggunaan

konteks yang lebih luas untuk menentukan mana informasi yang relevan atau

penting dan mana yang tidak. Nama-nama lain untuk membedakan adalah

menyendirikan, memilah, memfokuskan, dan memilih.

b. Mengorganisasi melibatkan proses mengidentifikasi elemen-elemen

komunikasi atau situasi dan proses mengenali bagaimana elemen-elemen ini

membentuk sebuah struktur yang koheren. Dalam mengrganisasi, peserta

didik membangun hubungan-hubungan yang sistemtis dan koheren

antarpotongan informasi. Mengorganisasi biasanya terjadi bersamaan dengan

proses membedakan. Peserta didik mula-mula mengidentifikasi elemen-
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elemen yang relevan atau penting dan kemudian menentukan sebuah struktu

yang terbentuk dari elemen-elemen itu. Mengorganisasi juga dapat terjadi

bersamaan dengan proses mengatribusikan, yang fokusnya adalah

menentukan tujuan atau sudut pandang pengarang, nama-nama lain untuk

mengorganisasi adalah menstrukturkan, memadukan, menemukan koherensi,

membuat garis, dan mendeskripsikan.

c. Mengatribusikan terjadi ketika peserta didik dapat menentukan sudut

pandang, pendapat, nilai, taua tujuan dibalik komunikasi. Mengatribusikan

melibatkan proses dekonstruksi, yang didalamnya peserta didik menentukan

tujuan pengarang suatu tulisan yang diberikan oleh guru. Berkebalikan

dengan menafsirkan, yang di dalamnya peserta didik berusaha memahami

makna tulisan tersebut, mengatribusikan melampaui oemahaman dasar untuk

menarik kesimpulan tentang tujuan atau sudut pandang di balik tulisan itu.

5. Evaluate (menilai)/ C-5

Didefinisikan sebagai membuat keputusan berdasarkan kriteria dan standar.

Kriteria-kriteria yang paling sering digunakan adalah kualitas, efektifitas,

efisiensi dan konsistensi. Kriteria-kriteria ini ditentukan oleh peserta didik.

Kategori mengevaluasi mencakup proses-proses kognitif memeriksa (keputusan-

keputusan yang diambil berdasarkan kriteria internal) dan mengkritik

(keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan kriteria eksternal).



39

a. Memeriksa melibatkan proses menguji inkonsistensi atau kesalahan internal

dalam suatu operasi atau produk. Nama-nama lain untuk memeriksa adalah

menguji, mendeteksi, memonitor, dan mengoordinasi.

b. Mengkritik melibatkan proses penilaian suatu produk atau proses

berdasarkan kriteria dan standar eksternal. Dalam mengkritik, peserta didik

mencatat ciri-ciri positif dan negatif dari suatu prosduk dan membuat

keputusan setidaknya sebagian berdasarkan ciri-ciri tersebut. Nama lain dari

mengkritik adalah menilai.

6. Create (mencipta)/ C-6

Mencipta melibatkan proses menyusun elemen-elemen jadi sebuah keseluruhan

yang koheren atau fungsional. Tujuan-tujuan yang diklasifikasikan dalam

mencipta meminta peserta didik membuat produk baru dengan mereorganisasi

sejumlah elemen atau bagian jadi suatu pola atau struktur yang tidak pernah ada

sebelumnya. Proses-proses kognitif yang terlibat dalam mencipta umumnya

sejalan dengan pengalaman-pengallaman belajar sebelumnya. Meskipun

mengharuskan cara pikir kreatif, mencipta bukanlah ekspresi kreatif yang bebas

sama sekali dan tidak terhambat oleh tuntutan-tuntutan tugas atau situasi belajar.

Proses mencipta dapat dipecah menjadi tiga fase yaitu: (1) penggambaran

masalah, didalamnya peserta didik berusaha memahami tugas asesmen dan

mencari solusinya; (2) perencanaan solusi, yang didalamnya peserta didik

mengkaji kemungkinan-kemungkinan dan memuat rencana yang dapat

dilakukan; (3) dan eksekusi solusi, yang didalamnya peserta didik berhasil
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melaksanakan rencananya dengan baik. Maka dapat dikatakan bahwa proses

mencipta dimulai dengan tahap divergen yang di dalamnya peserta didik

memikirkan berbagai solusi ketika berusaha memahami tugas (merumuskan)

tahap selanjutnya adalah berpikir konvergen, yang di dalamnya  peserta didik

merencanakan metode solusi dan mengubahnya jadi rencana aksi

(merencanakan). Tahap terakhir ialah melaksanakan rencana dengan

mengkonstruksi solusi (memproduksi). Alhasil, tidaklah mengejutkan bahwa

mencipta berisikan tiga proses kognitif: merumuskan, merencanakan, dan

memproduksi.

a) Merumuskan melibatkan proses menggambarkan masalah dan membuat

pilihan atau hipotesis yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Acap kali,

cara menggambarkan masalah menunjukkan bagaimana solusi-solusinya, dan

merumuskan solusi-solusi yang berbeda. Ketika merumuskan melampaui

batas-batas pengetahuan lama dan teori-teori yang ada, proses kognitif ini

melibatkan proses berpikir divergen dan menjadi inti dari apa yang disebut

berpikir kreatif. Merumuskan disini dibatasi dalam pengertian sempit.

Memahami juga melibatkan proses-proses merumuskan, yang didalamnya

termasuk menerjemahkan, mencontohkan, merangkumkan, menyimpulkan,

mengklasifikasikan, membandingkan, dan menjelaskan. Akan tetapi, tujuan

memahami paling sering bersifat konvergen (yakni menangkap sebuah

makna). Sebaliknya, tujuan merumuskan dalam mencipta bersifat divergen

(yaitu mereka-reka berbagai kemungkinan). Nama lain dari merumuskan

adalah membuat hipotesis.
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b) Merencanakan melibatkan proses merencanakan metode penyelesaian

masalah yang sesuai dengan kriteria-kriterian masalahnya, yakni membuat

rencana untuk menyelesaikan masalah. Merencanakan adalah

mempraktikkan langkah-langkah untuk menciptakan solusi yang nyata bagi

suatu masalah. Guru acap kali melewati perumusan tujuan merencanakan,

tetapi langsung merumuskan tujuan memproduksi, tahap terakhir dalam

proses kognitif dalam proses kognitif. Jika demikian yang terjadi,

merencanakan menjadi tujuan yang implisit dalam tujuan memproduksi.

Dalam kasus ini, merencanakan mungkin dilakukan pleh peserta didik secara

tersamar selama membuat suatu prosduk (yakni memproduksi). Nama lain

dari merencanakan adalah mendesain.

c) Memproduksi melibatkan proses melaksanakan rencana untuk

menyelesaikan masalah yang memenuhi spesifikasi-spesifikasi tertentu.

Nama lain dari memproduksi adalah mengkonstruksi.

Menurut Istiyono, Mardapi dan Suparno (2014: 2-3) proses kognitif terbagi menjadi

kemampuan berpikir tingkat rendah (Lower Order Thinking) dan kemampuan

berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking) seperti pada gambar 2.

Gambar 2.  Ranah kognitif menurut revisi Taksonomi Anderson (Novia, 2011: 2).
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Kemampuan yang termasuk LOT adalah kemampuan mengingat (remember),

memahami (understand), dan menerapkan (apply), sedangkan HOT meliputi

kemampuan menganalisis (analyze), mengevaluasi (evaluate), dan menciptakan

(create). Perbandingan soal yang baik untuk kriteria soal mudah, sedang, dan sulit

adalah 3:4:3. Dalam praktiknya, tingkat kesulitan soal akan mengikuti hirarki

taksonomi kognitif dari Bloom. Berdasarkan perbandingan tersebut, persentase soal

untuk masing-masing tingkat kognitif taksonomi Bloom dirumuskan sebagai berikut,

30% untuk C1 dan C2, 40% untuk C3 dan C4, 30% untuk C5 dan C6. Namun

persentase ini perlu disesuaikan dengan jenis materi yang sedang diujikan. Ada

materi yang memang memerlukan penitikberatan pada hafalan (ingatan) dan ada pula

yang menitikberatkan pada level lainnya (Giani, Zulkardi, dan Hiltrimartin, 2015: 5).
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan waktu

Penelitian ini bertempat di SMA se-Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten

Pringsewu yang berjumlah empat SMA dan dilaksanakan pada bulan Maret 2016.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah:

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru mata pelajaran Biologi

yang mengajar di SMA se-Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.

2. Sampel

Sampel penelitian ini adalah guru mata pelajaran Biologi  yang mengajar di

SMA se-Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu yang berjumlah 7

orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh.

Menurut Sugiyono (2012: 85) sampling jenuh adalah teknik
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pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal

ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang atau

penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.

C. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif

sederhana, karena hanya bermaksud untuk mendeskripsikan mengenai situasi

dalam kejadian-kejadian yang diamati. Penelitian ini untuk mendeskripsikan

mengenai soal tes UTS dan UAS mata pelajaran biologi kelas X, XI, dan XII

semester ganjil dan genap yang ditinjau berdasarkan bentuk soal yaitu bentuk

pilhan jamak dan esei serta berdasarkan taksonomi Bloom revisi Anderson yaitu

aspek kognitif C1, C2, C3, C4, C5 dan C6 serta sebaran aspek pengetahuan yaitu

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif. Caranya adalah

dokumen soal tes dikelompokkan berdasarkan UTS dan UAS kemudian

mengidentifikasi soal tes berdasarkan dimensi pengetahuan dan dimensi kognitif

soal tes dengan mengacu pada tabel 8 dan 9 yang terdapat pada halam lampiran.

Kemudian, menghitung proporsi dari masing-masing dokumen soal tes dengan

memasukkan data hasil identifikasi. Penghitungan persentase (%) data

menggunakan rumus seperti pada halaman 48.

Selain itu penelitian ini juga mendeskripsikan hasil analisis yang diperoleh

dengan melakukan uji perbedaan menggunakan uji-t atau uji-U. Analisis

dilakukan dengan membandingkan hasil identifikasi soal tes UTS dan UAS
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berdasarkan dimensi kognitif taksonomi Bloom revisi Anderson antar SMA se-

Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu menggunakan bantuan komputer

program SPSS 17.0 for windows.

Untuk membuktikan hipotesis penelitian, penulis menggunakan  uji-t (t-test) yang

merupakan uji parametrik, sehingga menganut pada asumsi-asumsi data

berdistribusi normal, sebaran data homogen dan sampel diambil secara acak.

Penggunaan uji-t digunakan dalam pengujian rancangan eksperimen yang

bertujuan untuk membandingkan nilai-nilai rata-rata dari dua perlakuan yang ada.

Uji–t dilakukan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh masing-masing

variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana dalam penelitian ini

variable independen merupakan soal tes yang dibuat guru di sekolah negeri,

sedangkan untuk variable dependen merupakan merupakan soal tes yang dibuat

guru di sekolah swasta. Jika data yang dianalisis tidak berdistribusi normal maka

digunakan  uji Mann-Whitney atau disebut juga uji-U. Teknik ini digunakan untuk

menguji signifikasi perbedaan dua populasi. Uji-U berfungsi sebagai alternatif

penggunaan uji-t jika prasyarat parametriknya tidak terpenuhi. Teknik ini

digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan dua populasi.

D. Prosedur Penelitian

Langkah-langkah penelitian:

1. Tahap persiapan
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a. Menyiapkan surat izin yang digunakan untuk melakukan penelitian di

SMA se-Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.

b. Mendata jumlah guru Biologi kelas X, XI, XII di SMA se-Kecamatan

Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.

c. Menentukan sampel penelitian.

d. Mempersiapkan instrumen-instrumen yang diperlukan dalam penelitian

yaitu : lembar soal tes buatan guru Biologi dan wawancara.

2. Tahap pelaksanaan

a. Mengumpulkan perangkat soal tes UTS dan UAS semester ganjil dan

genap pada mata pelajaran Biologi Kelas X, XI, dan XII tahun ajaran

2015/2016.

b. Mengelompokkan perangkat soal tes UTS dan UAS yang didapat

berdasarkan tingkatan kelas serta berdasarkan sekolah negeri dan swasta.

E. Data Penelitian dan teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Data penelitian

Data penelitian ini berupa sebaran proporsi soal tes UTS dan UAS yang

ditinjau berdasarkan aspek kognitif Taksonomi Bloom revisi Anderson dkk.
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2. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah meminta perangkat soal tes

UTS dan UAS semester ganjil dan genap kepada guru mata pelajaran

Biologi Kelas X, XI, XII di SMA se-Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan peneliti terhadap guru-guru Biologi kelas X, XI,

dan XII SMA se-Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dengan

tujuan mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan UTS dan UAS.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini yaitu data hasil survei berupa soal tes

UTS dan UAS pada mata pelajaran Biologi. Data kemudian diidentifikasi dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengelompokkan data berdasarkan tingkatan kelas dan berdasarkan

sekolah negeri dan swasta.

2. Mengidentifikasi soal tes tersebut dengan taksonomi Bloom revisi

Anderson dkk seperti yang tertera pada Tabel 8 dan 9.

3. Mengelompokkan soal berdasarkan bentuk soal pilihan jamak dan esei

4. Mengelompokkan soal-soal tes berdasarkan tingkatan yang ditentukan

dalam taksonomi Bloom, yakni: soal tingkat tinggi dan soal tingkat rendah
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menurut taksonomi Anderson dkk (dalam Istiyono, Mardapi dan Suparno,

2014: 2-3) proses kognitif terbagi menjadi kemampuan berpikir tingkat

rendah (Lower Order Thinking) dan kemampuan berpikir tingkat tinggi

(Higher Order Thinking). Kemampuan yang termasuk LOT adalah

kemampuan mengingat (remember), memahami (understand), dan

menerapkan (apply), sedangkan HOT meliputi kemampuan menganalisis

(analyze), mengevaluasi (evaluate), dan menciptakan (create).

5. Menghitung persentase soal tes yang dirancang guru biologi yang telah

diperoleh dari tabel yang tertera pada halaman lampiran dengan rumus:

Persentase (%) =
∑ soal tiap kotak tabel taksonomi Bloom∑ soal objek penelitian

x 100%

Sumber: Nopitalia (2010: 47).

Dari data hasil identifikasi dilakukan analisis perbedaan proporsi soal tes

berdasarkan dimensi konitif (C1 - C6) antar SMA di Kecamatan Gadingrejo,

Pringsewu. Data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengelompokkan data hasil identifikasi berdasarkan UTS dan UAS per-

sekolah.

a. Melakukan uji distribusi normal dengan bantuan komputer program SPSS

17.0 for windows dengan ketentuan sebagai berikut:

 Rumusan hipotesis

Ho=data berdistribusi normal

H1= data tidak berdistribusi normal
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 Kriteria pengujian:

Terima Ho jika Lhitung < Ltabel atau p-value > 0,05

tolak Ho untuk harga yang lainnya (Uyanto, 2009: 46).

2. Melakukan analisis perbedaan dua rata-rata untuk mengetahui ada-tidaknya

perbedaan antara proporsi dimensi kognitif yang terdistribusi dalam soal tes

antar SMA di Kecamatan Gadingrejo. Penentuan penggunaan analisis

dilakukan dengan melihat distribusi normal pada data. Apabila data

berdistribusi normal maka dilakukan uji Independent uji-t. Sedangkan, jika

salah satu atau kedua hasil dari uji normalitas tidak berdistribusi normal,

maka dilakukan uji statistik non-paramereik dengan uji-U (Mann-Whitney U).

Adapun langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Uji - t

Uji t digunakan untuk pengujian hipotesis, untuk mengetahui adanya

perbedaan nilai rata-rata antara dua sample, yaitu kelas eksperimen dan

kelas kontrol.

Hipotesis :

H0 = rata-rata nilai kedua sampel tidak terdapat perbedaan

H1= rata-rata nilai kedua sampel terdapat perbedaan

Kriteria Pengujian :

Terima Ho jika T hitung < T tabel atau p-value > 0,05

tolak Ho untuk harga yang lainnya (Uyanto, 2009: 46).
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b. Uji Mann-Whitney U

Apabila data yang didapatkan tidak berdistribusi normal, maka untuk

pengujian hipotesis dilakukan dengan uji Mann-Whitney U

Hipotesis :

H0 = rata-rata nilai kedua sampel tidak terdapat perbedaan

H1= rata-rata nilai kedua sampel terdapat perbedaan

Kriteria Pengujian

Terima Ho jika T hitung < T tabel atau p-value > 0,05

tolak Ho untuk harga yang lainnya (Uyanto, 2009: 46).
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Proporsi soal tes UTS berdasarkan aspek kognitif taksonomi Bloom revisi

Anderson dkk yang memiliki perbedaan soal antara sekolah negeri dan

swasta adalah pada dimensi kognitif C2 dengan dimensi pengetahuan faktual

dan konseptual, sedangkan pada dimensi kognitif C1 dan C3 tidak terdapat

perbedaan dimana soal didominasi aspek kognitif C1, C2 dan dimensi

pengetahuan faktual dan konseptual serta aspek kognitif C3 dan dimensi

pengetahuan prosedural dengan persentase sangat kecil.

2. Proporsi soal tes UAS berdasarkan aspek kognitif taksonomi Bloom revisi

Anderson dkk tidak terdapat perbedaan soal pada semua dimensi kognitif

baik C1, C2 dan C3 antara sekolah negeri dan swasta dimana soal

didominasi aspek kognitif C1, C2 dan dimensi pengetahuan faktual dan

konseptual serta aspek kognitif C3 dan dimensi pengetahuan prosedural

dengan persentase sangat kecil .
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3. Terdapat perbedaan proporsi soal UTS berdasarkan bentuk soal antara

sekolah negeri dan swasta karena 100% soal di sekolah negeri berbentuk

pilihan jamak, sedangkan pada sekolah swasta 100% berbentuk soal esei.

4. Pada soal UAS tidak terdapat perbedaan proporsi berdasarkan bentuk soal

antara sekolah negeri dan swasta karena soal didominasi bentuk pilihan

jamak, dimana soal di sekolah negeri 98,63% berbentuk pilihan jamak dan

1,57%, sedangkan pada sekolah swasta 100% berbentuk soal pilihan jamak.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Guru hendaknya lebih memperhatikan dalam pembuatan soal dengan

cara menggunakan taksonomi Bloom revisi Anderson sebagai acuan

yang dapat disesuaikan dengan materi pelajaran sehingga soal dapat

melatih siswa berpikir tingkat tinggi.

2. Diharapkan guru tidak hanya mementingkan hasil belajar atau nilai

siswa yang baik saja, namun soal yang mengukur kemampuan berpikir

tingkat tinggi siswa juga dipertimbangkan.
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