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ABSTRAK

PENGEMBANGAN INSTRUMEN TES BERPIKIR KRITIS PADA MATERI
KELISTRIKAN FISIKA SMA

Oleh

Tiara Damai Yanti

Pembelajaran pada abad 21 berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi

(HOTS) salah satunya keterampilan berpikir kritis. Namun, ketersediaan

instrumen keterampilan berpikir kritis di tingkat sekolah menengah atas sangat

terbatas. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari enam tahap. Subjek dalam

penelitian ini terdiri dari tiga ahli untuk uji konten, konstruksi, dan bahasa, tiga

siswa untuk uji keterbacaan, dan 70 siswa sekolah menengah untuk uji validasi

dan reliabilitas empiris. Berdasarkan hasil koefisien korelasi Pearson dan nilai

alpha Cronbach, terdapat 4 indikator (dari 6 indikator) dengan 32 item valid dan

reliable, dengan demikian instrumen kemampuan berpikir kritis pada materi

kelistrikan dapat digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir kritis siswa di

tingkat sekolah menengah atas.

Kata kunci: Kemampuan Bepikir kritis, Pengembangan, Kelistrikan, Instrumen

tes
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ABSTRACT

DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING INSTRUMENT OF
ELECTRICITY FOR SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS

By

Tiara Damai Yanti

Teaching and learning in 21th Century is recommended to achieve higher order

thinking skills (HOTS), such as critical thinking skills. However, the availability

of instruments of critical thinking skills at senior high school level is very limited.

This paper discusses the development of a critical thinking skills instrument on

the topic of electricity, dynamic electricity and static electricity for senior high

school students. The development procedure consisted of seven stages. The

subjects in present study consisted of three experts for content, construct, and

language assessment, three students for readability test, and 70 high school

students for validity and reliability tests. From the results of Pearson correlation

coefficient and Cronbach alpha value, there were 4 indicators (out of 6 indicators)

with 32 items were valid and reliable. Thus, the critical thinking instrument of

electricity topic may be used to measure students’ critical thinking skills at senior

high school level.

Kata kunci: Critical Thinking Skills, Development, Electricity, Instrument test
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MOTTO

”Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi
kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu”

(Q.S. Al Baqarah : 216)

Allah does not burden a soul beyond that it can bear (Q.S. Al Baqarah: 286)

Yakinlah, sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita, tidak akan Allah biarkan
menjadi milik orang lain.

(Anonim)

Whatever you are, be a good one
(anonim)

I just do as well as I can
(Tiara Damai Yanti)

Allah does not delay a matter except for good, does not deprive you of a thing
except for good, does not make you cry except for good, does not send a calamity

upon you except for good. So don’t be sad, every matter has good
(Edgarhamas)
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah institusi pendidikan agar dapat membuat keputusan mengenai

kebijakan pendidikan dan sistem pendidikan, baik pada lingkup nasional

maupun internasional memerlukan informasi tentang seberapa baik siswa

dapat memenuhi tujuan pendidikan. Terlebih lagi pada abad 21 ini siswa

dituntut memiliki keterampilan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis

merupakan keterampilan yang sangat penting dimiliki pada abad 21 sehingga

perlu diajarkan kepada siswa.

Hal ini sejalan dengan pendapat Ikuonobe (2001) yang menyatakan bahwa

pembelajaran abad 21 menuntut siswa memiliki keterampilan, salah satunya

adalah keterampilan berpikir kritis yang termasuk kedalam keterampilan

berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir kritis adalah salah satu

keterampilan tingkat tinggi yang diyakini memegang peran penting dalam

berpikir logis, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah

(Bulter, 2012). Keterampilan berpikir kritis adalah salah satu dari

keterampilan yang penting untuk keberhasilan akademis dan karir

(Liu et al, 2014) dan berperan penting dalam semua aspek kehidupan manusia



2

(Abed et al, 2015), seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

yang mengubah struktur masyarakat (Gumus et al, 2013).

Keterampilan berpikir kritis perlu diterapkan dalam pembelajaran

(Kealey et al, 2005). Guru sering menganggap bahwa kemanpuan berpikir

kritis perlu diajarkan kepada siswa, namun penelitian menunjukkan

kebanyakan guru tidak mengetahui bagaimana melatihkan kemampuan

berpikir kritis tersebut secara efektif (Choy & Pou, 2012). Umumnya, guru

melatih kemampuan berpikir kritis selama mengajar dengan bertanya secara

lisan tentang suatu fenomena dan belum pernah menggunakan soal untuk

mengukur hasil belajar fisika dalam hal kemampuan berpikir kritis

(Sugiarti et al, 2017). Sehingga, pembelajaran yang berlangsung saat ini

cenderung terjebak pada kemampuan berpikir tingkat rendah.

Buktinya, berdasarkan hasil PISA, Indonesia berada di peringkat 64 dari 65

negara (OECD, 2012). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian

besar siswa Indonesia masih memiliki kemampuan rendah, jika dilihat dari

segi kognitif (mengetahui, menerapkan, penalaran), hal ini disebabkan karena

siswa kurang terlatih dalam menyelesaikan HOTS, khususnya soal berpikir

kritis. Selain itu, masih banyak siswa SMA yang kesulitan dalam

menyelesaikan masalah yang memerlukan pemikiran abstrak secara efektif.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chartrand (2010) yang

menunjukkan bahwa 70% lulusan SMA tidak memiliki kompetensi yang

melibatkan berpikir kritis. Salah satu pelajaran yang dianggap sulit bagi siswa

adalah fisika, khususnya materi kelistrikan.
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Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa fisika

merupakan ilmu pengetahuan yang menjadi dasar dalam perkembangan sains

dan teknologi (Erinosho, 2013; Kiptum, 2015) yang diakui sulit secara

konseptual baik untuk belajar maupun mengajar (Ekici, 2016) dan sebagian

besar penelitian mengenai kesulitan belajar siswa adalah tentang materi

kelistrikan (Obafemi & Onwioduokit, 2013; Kiptum, 2015). Sehingga salah

satu faktor yang menyebabkan rendahnya hasil pencapaian aspek kognitif

siswa dibidang fisika adalah karena fisika merupakan pelajaran yang

dianggap sulit bagi siswa baik di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)

maupun tingkat universitas.

Selain itu, dari hasil analisis data lapangan yang telah dilakukan di SMA Al

Kautsar Bandar Lampung. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah

seorang guru fisika kelas XII IPA SMA Al Kautsar Bandar Lampung yang

menyatakan bahwa masih banyak siswa yang sulit memahami materi

kelistrikan (listrik statis dan listrik dinamis), sehingga guru harus memiliki

cara tersendiri dalam menyampaikan pembelajaran agar siswa dapat

memahami materi tersebut sehingga pembelajaran yang diberikan oleh guru

dapat melatih kemampuan berpikir kritis siswa.

Kemampuan berpikir kritis tidak akan datang dengan sendirinya, perlu

adanya latihan agar memiliki kemampuan berpikir kritis. Duron et al (2006)

berpendapat bahwa berfikir adalah proses alami, namun apabila dibiarkan

bisa seringkali dapat menimbulkan kesalahan presepsi dan kurangnya suatu

informasi. Siswa mampu meningkatkan kemampuan berpikir mereka jika
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mereka diajari bagaimana caranya berpikir, misalnya guru mengajarkan siswa

untuk menilai informasi yang digunakan untuk berpikir kritis (Black, 2005).

Oleh karena itu, walaupun siswa memiliki kemampuan alami untuk berpikir

kritis, sangat penting guru membimbing mereka untuk memperbaiki

keterampilan berpikir.

Berpikir kritis tidak hanya dapat dikembangkan melalui pembelajaran, tetapi

juga dapat dikembangkan dan ditingkatkan melalui suatu evaluasi yang

mencerminkan berpikir kritis. Muyassaroh (2013) menjelaskan bahwa

melalui tes dengan indikator bertanya dan menjawab pertanyaan yang

membutuhkan penjelasan, melakukan deduksi, melakukan induksi, membuat

nilai keputusan, dan memutuskan suatu tindakan dapat meningkatkan

kemampuan berpikir kritis seseorang.

Meskipun pendidikan telah memfokuskan pembelajaran untuk

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, namun

instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa masih

sangat tertinggal (Benjamin, 2016). Upaya menilai keberhasilan siswa dalam

mengembangkan kemampuan berpikir kritis harus didukung oleh alat ukur

yang dapat mengukur kemampuan tersebut. Untuk dapat mengukur

keterampilan berpikir kritis siswa maka instrumen penilaian yang digunakan

harus merepresentasikan kemampuan berpikir kritis siswa, dimana instrumen

penilaian tersebut dapat berupa soal-soal tes berikir kritis, artinya jenis-jenis

soal tersebut merupakan suatu instrumen yang dapat mengukur kemampuan

berpikir kritis siswa.
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Kenyataannya, meskipun kemampuan berpikir kritis penting terhadap

pendidikan global, namun upaya yang dilakukan untuk mengukur

keterampilan berpikir kritis masih kurang (Gelerstein et al, 2016). Berbagai

penelitian menyatakan bahwa instrumen penilaian fisika di sekolah hanya

mengukur kemampuan berpikir dasar siswa (Sugiarti et al, 2017).

Ketersediaan alat ukur yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan

tingkat kemampuan berpikir kritis siswa, terutama pada mata pelajaran fisika

tersebut jarang, sedangkan alat uji keterampilan berpikir kritis perlu

dikembangkan di semua subjek fisika (Mabruroh & Suhandi, 2017).

Selain itu, berdasarkan analisis data fakta di lapangan, dalam mengukur

kemampuan berpikir kritis siswa SMA Al Kautsar Bandar Lampung, guru

hanya menggunakan instrumen penilaian pada aspek afektif (sikap) dan

psikomotor (keterampilan), dan pada segi kognitif (pengetahuan) instrumen

penilaian yang digunakan masih umum dalam arti bahwa soal yang diberikan

kepada siswa dalam kategori C1-C4, serta belum ada instrumen soal yang

dikembangkan yang mengacu khusus pada indikator berpikir kritis.

Lioyd & Bahar (2010) menyatakan bahwa keterampilan berpikir harus

dimiliki dan begitu luas sehingga penerapannya perlu dibuktikan

menggunakan isntrumen atau alat ukur yang tepat. Oleh karena itu, saat ini

penelitian mengenai pengembangan instrumen tes berpikir kritis menjadi

jawaban akan permasalahan yang ada. Peneliti-peneliti sebelumnya yang

telah melakukan pengembangan instrumen tes berpikir kritis diantaranya:

Tiruneh et al (2017) mengembangkan instrumen tes berpikir kritis pada
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materi listrik magnet, Sermeus et al (2017) juga mengambangkan instrumen

tes berpikir kritis pada materi listrik magnet untuk siswa sekolah menengah,

Sugiarti et al (2017) mengembangkan instrumen berpikir kritis untuk siswa

SMA pada materi kalor, dan Mabruroh (2017) juga mengembangkan

instrumen tes berpikir kritis pada materi gelombang bunyi.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan dan penelitian yang ada, maka pada

penelitian ini dilakukan pengembangan instrumen tes berpikir kritis pada

materi kelistrikan (listrik statis dan listrik dinamis) fisika SMA yang valid

dan reliabel yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kemampuan

berpikir kritis siswa yang diwujudkan dalam bentuk tes dengan

memperhatikan tingkatan keterampilan berpikir kritis.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian pengembangan ini adalah

1. Bagaimana validitas dari instrumen tes berpikir kritis pada materi

kelistrikan fisika SMA?

2. Bagaimana Reliabilitas dari instrumen tes berpikir kritis pada materi

kelistrikan fisika SMA?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah

1. Menghasilkan produk berupa instrumen tes berpikir kritis yang valid dan

reliabel pada materi kelistrikan fisika SMA.
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2. Mengetahui validitas dan reliabilitas dari instrumen tes berpikir kritis pada

materi kelistrikan fisika SMA.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian pengembangan ini, antara lain adalah

1. Instrumen tes yang dikembangkan dapat dijadikan suatu alternatif alat

evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis

siswa pada materi kelistrikan fisika SMA.

2. Menghasilkan instrumen tes untuk menilai kemampuan berpikir kritis

siswa pada materi kelistrikan fisika SMA.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian pengembangan ini adalah

1. Bahan kajian yang dijadikan bahan penelitian adalah materi kelistrikan

(listrik statis dan listrik dinamis) fisika SMA kelas XII.

2. Jenis instrumen yang dikembangkan adalah instrumen tes keterampilan

berpikir kritis pada materi kelistrikan (listrik satis dan listrik dinamis)

fisika SMA kelas XII.

3. Uji validitas dan reliabititas dilakukan di SMA Al Kautsar Bandar

Lampung.

4. Subjek penelitian yaitu siswa kelas XII IPA SMA Al Kautsar Bandar

Lampung yang telah mempelajari materi kelistrikan (listrik statis dan

listrik dinamis).
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5. Prosedur pengembangan yang digunakan pada penelitian ini diadaptasi

dari metode penelitian yang dilakukan oleh Tiruneh et al (2017) yang

terdiri dari enam tahap yaitu menentukan konstruk dan merumuskan

tujuan (defining the construct and formulating objectives), menentukan

format butir soal (item format), menentukan konstruksi butir soal (item

construction), menentukan pedoman penilaian (creating scoring guide),

uji ahli dan uji keterbacaan (expert and readibility review), dan revisi butir

soal (item revision and administration).

6. Batasan kemampuan berpikir kritis yang dikembangkan mengacu pada

indikator berpikir kritis dari Ennis (1985), memfokuskan pertanyaan,

menganalisis argumen, mempertimbangkan apakah sumber dapat

dipercaya atau tidak, menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi,

menganalisis asumsi-asumsi, dan menentukan suatu tindakan.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Keterampilan Abad 21

Abad 21 merupakan era globalisasi, dimana setiap individu dituntut untuk

memiliki kecakapan atau keterampilan baik hard skill maupun soft skill yang

mumpuni agar dapat bersaing dengan individu lain di setiap negara. Salah

satu keterampilan abad 21 adalah kecakapan berpikir, meliputi berpikir kritis

pemecahan masalah, berpikir kreatif, dan metakognitif (Greenstein, 2012).

Menurut Teemuangsai & Meesook (2017) pada abad 21 setiap individu perlu

mengembangkan kemampuan berpikir, content knowledge, sosial, dan

emosional. Selain itu, menurut Thijs et al (2014) terdapat delapan

keterampilan abad 21 yaitu keterampilan berpikir kreatif, berpikir kritis,

pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, keterampilan sosial dan budaya,

selfregulation, dan literasi digital.

Keterampilan abad 21 sangat penting dalam dunia pendidikan di Indonesia

untuk mencetak generasi penerus bangsa yang cakap dan terampil. Salah satu

keterampilan yang harus dimiliki siswa pada abad 21 adalah keterampilan

berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis merupakan keterampilan yang

sangat penting di abad 21, sebab keterampilan berpikir kritis merupakan

kunci pendidikan di abad 21 (Mitrevsky & Zajkov, 2012).
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Keterampilan berpikir kritis juga merupakan tujuan penting pendidikan di

sekolah (Lioyd & Bahr, 2010). Keterampilan berpikir kritis adalah suatu

proses disiplin intelektual yang aktif dan terampil (Howard et al, 2014),

dengan berpikir kritis seseorang dapat mengambil keputusan dengan baik

dengan cara mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan

(Hazeli, 2013). Oleh karena itu, berpikir kritis merupakan keterampilan yang

harus dimiliki setiap orang (Duran & Sendag, 2012) dan diperlukan seseorang

untuk keberhasilan hidupnya (Solberg, 2015).

Pendidikan abad 21 menuntut peserta didik untuk menyelesaikan masalah

melalui ilmu pengetahuan yang mereka peroleh serta memberi kesempatan

bagi peserta didik untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan bukti yang

diperoleh dari proses ilmiah dalam menyelesaikan masalah. Fokus pada

keterampilan di abad 21 yaitu melakukan pembelajaran dari konsep

berdasarkan contoh-contoh penerapan dan pengalaman dalam kehidupan

nyata, memadukan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan, dan

menggunakan alat ukur yang tepat dan efektif untuk menilai keterampilan

(Centeno & Sompong, 2012).

Gerbang awal pendidikan abad 21 yaitu dengan diterapkannya kurikulum

2013 di setiap instansi pendidikan dalam rangka mempersiapkan peserta didik

yang memiliki keterampilan hidup abad 21. Kemampuan berpikir kritis

sangat penting bagi dunia pendidikan di abad 21. Sekolah dan sistem sekolah

menuntut agar keterampilan berpikir kritis dimasukkan ke dalam kurikulum.

Sehingga guru hendaknya mengintegrasikan praktek berpikir kritis ke dalam
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pelajaran dengan memberikan tes berpikir kritis (Numrich, 2010). Oleh

karena itu, untuk menunjang pembelajaran abad 21 maka diterapkannya

penggunaan kurikulum 2013 pada setiap pembelajaran di sekolah, dalam hal

ini khususnya pembelajaran fisika yang memasuki abad 21 juga mengubah

paradigma belajar dunia, yakni dari paradigma teaching menjadi learning.

Pada abad 21 ini, guru bukan lagi menjadi pusat belajar melainkan peserta

didiklah yang menjadi pusat belajar. Peranan guru dalam kurikulum 2013

diharapkan tidak hanya menjadi sumber belajar melainkan juga sebagai

fasilitator dalam seluruh kegiatan pembelajaran, sehingga dalam

pembelajaran abad 21 ini diharapkan siswa lebih aktif dengan cara

melibatkannya selama proses pembelajaran sehingga siswa dapat

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, agar nantinya dapat

tercetak lulusan yang memiliki keterampilan mahir di bidangnya.

B. Indikator Kemampuan Berpikir Kritis

Berpikir kritis adalah proses berpikir mendalam tentang suatu informasi

melalui kegiatan penyelidikan, explorasi, eksperimen dan lain-lain untuk

memperoleh kesimpulan yang akurat sehingga terjadi pengkonstruksian

pengetahuan secara bermakna (Helperida 2014). Selain itu, kemampuan

berpikir kritis bertujuan untuk mengatur diri dalam mengambil keputusan

dengan cara menginterpretasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menarik

kesimpulan serta penjelasan untuk mempertimbangkan pendapat, fakta, dan

konsep yang mendasari suatu permasalahan (White et al, 2011). Kemampuan

berpikir kritis termasuk kedalam kemampuan berpikir tingkat tinggi yang
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memungkinkan kita untuk memberikan alasan dalam menyelesaikan

permasalahan yang ada melalui pengetahuan dan pengalaman yang telah

dimiliki (Howard et al, 2014).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis

merupakan kemampuan berpikir yang merangsang seseorang agar dapat

membuat keputusan dengan tepat dengan cara menganalisis, mengevaluasi,

dan selanjutnya menciptakan suatu ide, gagasan, serta konsep untuk

mengatasi permasalahan tersebut secara rasional. Berpikir kritis adalah cara

berpikir yang digunakan seseorang untuk mengevaluasi sesuatu permasalahan

dengan kerangka pikir yang logis dan rasional (menggunakan nalar) sehingga

dapat memberikan arahan dalam bertindak dan bekerja secara tepat dan

membantu dalam menentukan keterkaitan sesuatu dengan yang lainnya

sehingga lebih akurat.

Oleh karena itu kemampuan berpikir kritis sangat dibutuhkan oleh siswa,

karena berpikir kritis bertujuan agar siswa dapat memahami kenyataan secara

keseluruhan, memahami ide dasar yang dapat diterapkan dalam kehidupan

sehari-hari, sehingga siswa dapat lebih memahami setiap pemecahan masalah

yang diberikan dan akan mempermudah dalam mengerjakan atau

meyelesaikan suatu masalah yang diberikan.

Preferensi utama dari suatu sistem pendidikan di abad 21 ini yaitu dapat

mendidik peserta didik tentang bagaimana cara belajar dan berpikir kritis

terhadap perubahan dunia. Keterampilan berpikir kritis harus dimiliki setiap

individu dalam rangka menyelesaikan masalah, membuat keputusan, dan
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menganalisis asumsi-asumsi. Penerapan berpikir kritis bagi setiap siswa yaitu

untuk belajar memecahkan masalah secara sistematis, inovatif, dan

mendesain solusi yang mendasar. Melalui keterampilan berpikir kritis siswa

dapat menganalisis apa yang mereka pikirkan, menyerap informasi diperoleh,

dan menyimpulkan.

Ennis (1985: 55-56) telah melakukan identifikasi lima kunci unsur berpikir

kritis yaitu praktis, reflektif, rasional, terpercaya, dan berupa tindakan.

Berdasarkan hal tersebut Ennis merumuskan definisi berpikir kritis sebagai

aktivitas berpikir secara reflektif dan rasional yang difokuskan pada penentuan

apa yang harus diyakini atau dilakukan. Selain itu, terdapat indikator-indikator

untuk mengukur kemampuan berpikir kritis seseorang. Indikator berpikir kritis

yang dikelompokkan dalam lima besar aktivitas yang terdiri dari 12 indikator

dengan 53 sub indikator dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Keterampilan Berpikir Kritis Ennis

No Kelompok Indikator Sub Indikator
1. Memberikan

penjelasan
sederhana

Memfokuskan
Pertanyaan

 mengidentifikasi atau
merumuskan pertanyaan

 mengidentifikasi atau
merumuskan kriteria
untuk
mempertimbangkan
kemungkinan jawaban

 menjaga kondisi berpikir
Menganalisis
Argumen

 mengidentifikasi
kesimpulan

 mengidentifikasi kalimat-
kalimat pertanyaan

 mengidentifikasi
kalimat-kalimat bukan
pertanyaan

 mengidentifikasi dan
menangani suatu
ketidaktepatan
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No Kelompok Indikator Sub Indikator
 melihat struktur dari

suatu argumen
 membuat ringkasan

Bertanya dan
menjawab
pertanyaan

 memberikan penjelasan
sederhana

 menyebutkan contoh
2. Membangun

keterampilan
dasar

Mempertimbangk
an
apakah sumber
dapat dipercaya
atau tidak

 mempertimbangkan
keahlian

 mempertimbangkan
kemenarikan konflik

 mempertimbangkan
kesesuaian sumber

 mempertimbangkan
penggunaan prosedur
yang tepat

 mempertimbangkan
risiko untuk reputasi

 kemampuan untuk
memberikan alasan

Mengobservasi
dan
Mempertimbangk
an laporan
observasi

 melibatkan sedikit
dugaan

 menggunakan waktu
yang singkat antara
observasi dan laporan

 melaporkan hasil
observasi

 merekam hasil observasi
menggunakan bukti-bukti
yang benar

 menggunakan akses yang
baik

 menggunakan teknologi
mempertanggungjawab
kan hasil observasi

3. Menyimpulkan Mendeduksi dan
mempertimbangk
an
hasil deduksi

 siklus logika Euler
 mengkondisikan logika
 menyatakan tafsiran

Menginduksi dan
mempertimbangk
an hasil induksi

 mengemukakan hal yang
umum

 mengemukakan
kesimpulan dan hipotesis

 mengemukakan hipotesis
 merancang eksperimen
 menarik kesimpulan

sesuai fakta
 menarik kesimpulan dari

hasil menyelidiki
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No Kelompok Indikator Sub Indikator
Membuat dan
menentukan hasil
pertimbangan

 membuat dan
menentukan hasil
pertimbangan
berdasarkan latar
belakang fakta-fakta

 membuat dan
menentukan hasil
pertimbangan
berdasarkan akibat

 membuat dan
menentukan hasil
pertimbangan
berdasarkan penerapan
fakta

 membuat dan
menentukan hasil
pertimbangan

4. Memberikan
penjelasan
lanjut

Mendefinisikan
istilah dan
mempertimbang
kan
suatu definisi

 membuat bentuk definisi
 strategi membuat definisi
 bertindak dengan

memberikan penjelasan
lanjut

 mengidentifikasi dan
menangani
ketidakbenaran yang
disengaja

 membuat isi definisi
Mengidentifikasi
asumsi-asumsi

 penjelasan bukan
pernyataan

 mengkontruksi argumen
5. Mengatur

strategi dan
taktik

Menentukan suatu
Tindakan

 mengungkap masalah
 memilih kriteria untuk

mempertimbangkan
solusi yang mungkin

 merumuskan solusi
alternatif menentukan
tindakan sementara

 mengulang kembali
 mengamati penerapannya

Berinteraksi
dengan
orang lain

 menggunakan argumen
 menggunakan strategi

logika
 menggunakan strategi

retorika
 menunjukkan posisi,

orasi, atau tulisan
(Ennis, 1985)
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Keterampilan berpikir kritis menurut Nitko & Brookhart (2011: 234-236)

diidentifikasi menjadi lima kategori, yaitu: a) Klarifikasi dasar, b) dukungan

dasar, c) menyimpulkan, d) klarifikasi tingkat lanjut, e) strategi dan taktik.

Indikator yang digunakan Nikto & Brookhart dalam penelitian

pengembangan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 2. Indikator Berpikir Kritis Nitko & Brookhart

Kategori Indikator Contoh indikator soal

Melakukan
klarifikasi dasar

Fokus pada
pertanyaan

Disajikan sebuah
masalah/problem, aturan,
kartun, atau eksperimen
dan
hasilnya, peserta didik
dapat
 menentukan masalah

utama
 kriteria yang digunakan

untuk mengevaluasi
kualitas

 kebenaran argumen
atau kesimpulan.

Menganalisis
argumen

Disajikan deskripsi sebuah
situasi atau satu/dua
argumentasi, peserta didik
dapat:
 menyimpulkan

argumentasi secara
cepat

 memberikan alasan
yang mendukung
argumen yang disajikan

 memberikan alasan
tidak mendukung
argumen yang
disajikan.

Menilai dukungan
dasar

Menilai
kredibilitas
sumber

Disajikan sebuah teks
argumentasi, iklan, atau
eksperimen dan
interpretasinya, peserta
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Kategori Indikator Contoh indikator soal
didik
 menentukan bagian

yang dapat
dipertimbangan untuk
dapat dipercaya (atau
tidak dapat dipercaya),
serta memberikan
alasannya.

Membuat
Kesimpulan

Membuat
Kesimpulan
secara deduktif

Disajikan sebuah
pernyataan yang
diasumsikan kepada
peserta didik adalah benar
dan pilihannya terdiri dari:
satu kesimpulan yang
benar dan logis dua atau
lebih kesimpulan yang
benar dan logis, peserta
didik dapat
 membandingkan

kesimpulan yang sesuai
dengan pernyataan
yang disajikan atau
kesimpulan yang harus
diikuti.

Membuat
kesimpulan secara
induktif

Disajikan sebuah
pernyataan, informasi/data,
dan beberapa
kemungkinan kesimpulan,
peserta didik dapat
 menentukan sebuah

kesimpulan yang tepat
dan memberikan
alasannya.

Melakukan
klarifikasi tingkat
lanjut

Menilai definisi Disajikan deskripsi sebuah
situasi, pernyataan
masalah, dan kemungkinan
penyelesaian masalahnya,
peserta didik dapat
menentukan:
 solusi yang positif dan

negatif
 solusi mana yang

paling tepat untuk
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Kategori Indikator Contoh indikator soal
memecahkan masalah
yang disajikan, dan
dapat memberikan
alasannya.

mendefinisikan
asumsi

Disajikan sebuah
argumentasi, beberapa
pilihan yang implisit di
dalam asumsi, peserta
didik dapat
 menentukan sebuah

pilihan yang tepat
sesuai dengan asumsi.

Menerapkan strategi
dan taktik dalam
menyelesaikan
masalah

Mengambil
keputusan dalam
tindakan

Merumuskan alternatif
solusi

(Nikto & Brookhart, 2011: 234-236)

Berdasarkan referensi indikator keterampilan kemampuan berpikir kritis

seperti yang telah dipaparkan di atas, hasil dari perbandingan pendapat ahli

mengenai aspek-aspek yang menunjukkan keterampilan kemampuan berpikir

kritis, terdapat beberapa kesamaan indikator seperti tampak pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Analisis Indikator Berpikir kritis

Indikator Ennis (1985) Indikator Nikto & Brookhart (2011)

 memfouskan pertanyaan  fokus pada pertanyaan

 menganalisis argumen  menganalisis argumen

 mempertimbangkan apakah
sumber dapat dipercaya atau
tidak

 menilai kredibilitas sumber

 menginduksi dan
mempertimbangkan hasil
induksi

 membuat kesimpulan secara
induktif

 mengidentifikasi asumsi-
asumsi

 mengidentifikasi asumsi

 menentukan tindakan  mengambil keputusan dalam
tindakan
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Berdasarkan kesamaan indikator berpikir kritis dari pendapat ahli di atas,

maka peneliti menggunakan indikator tersebut dalam penelitian

pengembangan ini. Indikator tersebut dianggap dapat mewakili indikator

berpikir kritis yang ada, sebab indikator-indikator tersebut mudah digunakan

atau diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Terlebih lagi, dengan

keterbatasan waktu yang dimiliki sehingga peneliti tidak memungkinkan

untuk mengembangkan semua indikator berpikir kritis yang ada, sehingga

peneliti hanya mereduksi beberapa indikator yang ada.

Indikator-indikator berpikir kritis yang memiliki kesamaan tersebut memiliki

makna yang sama atau dapat mewakili dari setiap indikator dari pendapat

ahli. Indikator berpikir kritis yang digunakan diadaptasi dari pendapat Ennis

(1985), sebab Ennis memaparkan keterampilan berpikir kritis lebih rinci dari

aktivitas, indikator dan sub indikator. Indikator berpikir kritis yang digunakan

dalam penelitian ini terdiri dari 5 kelompok, 6 indikator dengan 10 sub

indikator.

C. Prosedur Pengembangan Instrumen

Prosedur penelitian pengembangan merupakan cara yang dilakukan untuk

mengembangkan suatu produk dalam suatu penelitian. Terdapat banyak sekali

prosedur penelitian pengembangan yang dapat digunakan dalam melakukan

suatu penelitian. Prosedur penelitian yang digunakan hendaknya prosedur

penelitian yang sesuai dengan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan.

Berikut ini prosedur penelitian pengembangan menurut beberapa ahli dapat

dilihat pada Tabel 4.
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Tabel 4. Tinjauan Beberapa Prosedur Pengembangan Instrumen

Referensi Teknik yang digunakan
Davis (1989)  Literature review

 Pre-test interviews
 Index card sorting test
 Field survey

Goodhue (1998)  Pre-test
 Interviews
 Field survey

Wang et al (2008)  Literature review
 Field survey

Recker & Rosemann (2010)  Literature review
 Own category test
 Ranking exercise
 Index card sorting test
 Pre-test
 Pilot test
 Field survey

Tiruneh et al (2017)  Defining the Construct and
Formulating Objectives

 item format
 Item Construction
 Creating Scoring Guide

 Expert Review

 Student Cognitive Interviews and
Small-Scale Paper-Pencil
Administration

 Item Revision and Administration
Prosedur penelitian
pengembangan yang
digunakan

 Defining the Construct and
Formulating Objectives

 item format
 Item Construction
 Creating Scoring Guide
 Expert and readibility Review
 Item Revision and Administration

Berdasarkan dari beberapa jenis prosedur penelitian pengembangan yang

telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam

mengembangkan suatu instrumen berpikir kritis adapun tahapan secara umum

yaitu melakukan kajian literatur, merancang instrumen, dan penelitian di

lapangan. Prosedur penelitian yang digagas oleh Tiruneh et al (2017) lebih
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merincikan tahapan-tahapan dalam pengembangan suatu instrumen tes,

sehingga prosedur penelitian yang digunakan pada penelitian yaitu

menentukan konstruk dan merumuskan tujuan (defining the construct and

formulating objectives), menentukan format butir soal (item format),

menentukan konstruksi butir soal (item construction), menentukan pedoman

penilaian (creating scoring guide), uji ahli dan uji keterbacaan (expert and

readibility review), dan revisi butir soal (item revision and administration).

Terdapat sedikit perubahan pada tahapan pengembangan instrumen yaitu

pada tahap wawancara kognitif siswa dalam skala kecil diganti dengan uji

keterbacaan yang dilakukan oleh tiga orang siswa.

D. Kriteria Instrumen

Penilaian dilakukan untuk mengukur atau mengetahui karakteristik suatu

variabel tertentu dan ketercapaian suatu tujuan. Proses pegukuran perlu

dilakukan untuk mengetahui sesuatu yang hendak dinilai. Pengukuran

memerlukan suatu instrumen sebagai alat yang digunakan untuk mengukur.

Instrumen adalah alat yang digunakan seseorang untuk mempermudah proses

penilaian atau evaluasi. Jadi, untuk mengumpulkan informasi, dan

mengetahui sejauh mana ketercapaian suatu tujuan maka perlu dilakukan

evaluasi atau penilaian dengan menggunakan instrumen penilaian yang tepat.

Sebelum melakukan tes, hendaknya harus mengetahui karakteristik instrumen

tes yang baik. Instrumen tes yang baik adalah instrumen yang valid dan dapat

diandalkan. Indikator kunci kualitas alat ukur terletak pada validitas dan

reliabilitasnya (Kimberlin & Winterstein, 2008; Nevin et al, 2015). Selain itu,
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Scholtes et al (2010) menyatakan bahwa untuk menentukan apakah suatu

instrumen memiliki kualitas tinggi, sifat pengukuran seperti reliabilitas dan

validitas perlu dinilai, menggunakan standar kriteria.

Menurut Azwar (2011:2) keriteria alat ukur yang baik antara lain valid,

reliabel, standar, ekonomis, dan praktis. Selain itu, Covacevich (2014)

menyatakan bahwa dua elemen utama yang menentukan kualitas suatu

instrumen adalah validitas dan reliabilitasnya. Setyosari (2013:207)

menyatakan bahwa dalam membuat instrumen penelitian pengembangan,

validitas dan reliabilitas merupakan dua hal yang harus benar-benar

diperhatikan.

Instrumen memiliki peranan yang sangat penting. Mutu suatu penelitian dapat

diketahui melalui suatu instrumen. Validitas dan reliabilitas merupakan syarat

utama instrumen tes yang baik, selain itu dalam penelaahan butir soal secara

kuantitatif terdapat tiga penelaahan butir soal yang didasarkan pada data

empirik dari butir soal yang bersangkutan, yaitu tingkat kesukaran, daya

pembeda, dan analisis distraktor/pengecoh. Data empirik ini diperoleh dari

soal yang telah diujikan. Artinya, jika instrumen tes telah memenuhi syarat

valid dan reliabel maka dari hasil data yang diperoleh dapat ditentukan

tingkat kesukaran dan daya beda butir soal.

Jadi instrumen yang dibuat dengan keriteria yang baik, maka mutu penelitian

juga akan baik. Suatu instrumen penilaian dikatakan mempunyai kualitas

yang baik, dalam arti valid dan reliabel serta memiliki tingkat kesukaran,

daya pembeda dan distraktor/pengecoh yang baik, maka data yang diperoleh
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akan sesuai dengan fakta atau keadaan sesungguhnya di lapangan. Melalui

validitas baik berarti perangkat tes sudah mencerminkan secara keseluruhan

kemampuan atau sesuatu yang hendak diukur.

Sementara itu, instrumen yang memiliki reliabilitas yang baik menunjukkan

bahwa hasil pengukuran akan sama informasinya, walaupun penguji berbeda,

korektornya berbeda atau butir soal yang berbeda tetapi memiliki

karakteristik yang sama. Oleh karena itu, kriteria suatu instrumen yang dapat

berguna dan dapat diandalkan ialah instrumen yang memiliki validitas dan

reliabilitas baik, selain itu tingkat kesukaran, daya beda, dan pengecoh juga

dapat diketahui dari hasil uji coba yang dilakukan untuk menentukkan

validitas dan relibilitas butir soal.

1. Validitas

Validitas berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur

dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas didefinisikan sebagai sejauh

mana skor yang diperoleh pada instrumen penilaian mewakili

pengetahuan sesungguhnya (Cook & Beckman, 2006). Validitas

didefinisikan sebagai suatu ukuran sejauh mana suatu instrumen dapat

mengukur apa yang hendak diukur (Kimberlin & Winterstein, 2008).

Tes yang valid adalah tes yang dapat mengukur ukuran yang seharusnya

diukur (Alrubaie & Daniel, 2014). Validitas adalah karakteristik yang

paling menonjol dari alat ukur yang efektif (Purya & Nazila, 2011). Jadi,

validitas menunjukkan kebenaran dari hasil pengukuran suatu alat ukur.
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Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat mengukur apa

yang hendak diukur. Validitas berkaitan erat dengan penilaian program,

karena diperlukan untuk menentukan program yang akan dinilai dan

konteks di mana akan diimplementasikan (Covacevich, 2014). Dengan

kata lain, validitas merupakan suatu konsep yang berkaiatan dengan

sejauh mana tes dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu tes

atau instrumen pengukuran dikatakan memiliki validitas yang tinggi

apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil

ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut.

Maksudnya, hasil dari pengukuran mencerminkan secara tepat fakta atau

keadaan sesungguhnya dari apa yang hendak diukur.

Menurut Gronlund (1976: 81-97) validitas dapat dibedakan menjadi

a. Validitas isi (content validity)

Validitas content adalah validitas yang diperoleh setelah dilakukan

penganalisisan, penelusuran atau pengujian terhadap isi yang

terkandung dalam tes hasil belajar tersebut. Isinya yang terkandung

telah dapat mewakili secara representatif terhadap keseluruhan

materi atau bahan pelajaran yang seharusnya diujikan atau dites.

Salah satu cara untuk meliihat validitas isi yaitu degan melihat

soal-soal yang membentuk tes, dengan melakukan telaah kisi-kisi.

Jika keseluruhan soal dapat mengukur apa yang hendak diukur,

maka validitas isi sudah terpenuhi. Oleh karena itu, validitas isi

suatu tes tidak mempunyai besaran tertentu yang dihitung secara
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statistika, tetapi dipahami bahwa tes tersebut sudah valid

berdasarkan telaah kisi-kisi.

b. Validitas konstruk (construct validity)

Validitas konstruk adalah sesuatu yang berhubungan dengan

fenomena dan objek yang abstrak, tetapi gejalanya dapat diamati

dan diukur. Secara terminologis, suatu tes hasil belajar dapat

dinyatakan sebagai tes yang telah memiliki validitas konstruksi,

apabila tes hasil belajar tersebut ditinjau dari susunan, kerangka

atau rekaannya telah dapat secara tepat mencerminkan suatu

konstruksi, yang dimaksud dengan susunan atau konstruk dalam

validitas konstruk adalah apabila instrumen tes (butir-butir soal tes)

atau item yang membangun tes tersebut telah dapat secara tepat

mengukur aspek-aspek berpikir (seperti aspek kognitif, afektif, dan

psikomotor) sebagaimana yang telah ditentukan pada tujuan

instruksional khusus.

Validitas konstruk dilakukan secara rasional, dengan berpikir kritis

atau menggunakan logika. Jika secara logis atau secara rasional

hasil penganalisisan itu menunjukkan bahwa aspek-aspek berpikir

yang diungkap melalui butir-butir soal tes sudah secara tepat

mencerminkan aspek-aspek berpikir sesuai dengan tujuan

instruksional, maka tes hasil belajar tersebut dapat dinyatakan

sebagai hasil belajar yang memiliki validitas konstruk.
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c. Validitas empiris atau validitas kriteria yang berarti bahwa validitas

ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun

kriteria eksternal. Validitas internal menunjukkan seberapa jauh

hasil ukur butir tersebut konsisten dengan hasil ukur instrumen

secara keseluruhan. Oleh karena itu, validitas butir tercermin pada

besaran koefisien korelasi antara skor butir dan skor total

instrumen. Jika koefisien korelasi antara skor butir dengan skor

total instrumen menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan,

maka butir tersebut dapat dianggap valid berdasarkan ukuran

validitas internal.

2. Reliabilitas

Reliabilitas adalah ukuran yang menujukkan keandalan alat ukur sejauh

mana alat ukur secara konsisten mengukur apa yang hendak diukur

(Nevin et al, 2015). Tes yang reliabel adalah tes yang selalu

menunjukkan hasil yang sama jika diterapkan pada sampel yang sama

dengan kondisi yang sama di waktu yang berbeda

(Alrubaie & Daniel, 2014). Reliabilitas mengacu pada konsistensi

pengukuran yaitu bagaimana skor tes atau hasil penilaian yang lain tetap

(tidak berubah, sama) dari satu pengukuran ke pengukuran yang lain

(Cronbach & Shavelson, 2004). Reliabel berarti ajeg atau konsisten dan

dapat dipercaya. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang tetap

konsisten dan stabil dari waktu ke waktu, dimana instrumen tersebut

memiliki kehandalan sebagai alat ukur.
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Jadi, reliabilitas diartikan dengan keajekan (konsistensi) dari suatu

instrumen dimana jika instrumen tersebut diuji berkali-kali hasilnya

relatif sama, artinya hasil dari tes yang diperoleh selalu signifikan atau

mendekati sama. Signifikannya suatu tes ditunjukkan dengan koefesien

reliabilitas yang bergerak dari 0 sampai dengan 1. Koefesien semakin

mendekati 1 maka semakin reliabel dan jika koefisien reliabilitasnya

mendekati nol, instrumen tersebut tidak reliabel.
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III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research

and  Development) instrumen yang diadaptasi dari metode penelitian

Tiruneh et al (2017). Tujuan metode penelitian pengembangan ini digunakan

untuk menghasilkan produk yang berupa instrumen tes yang dapat mengukur

kemampuan berpikir kritis siswa serta untuk menguji validitas dan reliabilitas

instrumen tes yang dikembangkan. Setelah revisi dan uji ahli dan uji

keterbacaan, kemudian instrumen tes diujicobakan dalam kelas kecil untuk

melihat validitas dan reliabilitasnya. Kajian materi yang dikembangkan yaitu

materi kelistrikan (listrik statis dan listrik dinamis) fisika SMA yang

dilaksanakan di kelas XII IPA SMA Al Kautsar Bandar Lampung.

B. Prosedur Penelitian Pengembangan

Penelitian pengembangan instrumen tes berpikir kritis ini menggunakan

prosedur penelitian dan pengembangan instrumen tes yang diadaptasi dari

metode penelitian yang dilakukan oleh Tiruneh et al (2017) dengan sedikit

modifikasi, secara rinci tahapan-tahapan pengembangan instrumen dijabarkan

sebagai berikut:
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1. Menentukan konstruk dan merumuskan tujuan (Defining the construct

and formulating objectives).

Tahap awal dalam mengembangkan instrumen tes berpikir kritis pada

materi kelistrikan adalah menentukan indikator keterampilan kemampuan

berpikir kritis yang akan digunakan sebagai acuan atau dasar dalam

merancang atau membuat item atau butir soal tes yang disesuaikan

dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu mengembangkan

soal tes berpikir kritis yang mencerminkan indikator berpikir kritis yang

sudah ada sehingga dapat mengukur kemampuan berpikir kritis siswa.

Hasil dari referensi indikator kemampuan berpikir kritis pendapat be-

berapa ahli yang menjadi sasaran dalam menilai aspek-aspek yang

menunjukkan keterampilan kemampuan berpikir kritis sebagaimana

dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Indikator Berpikir Kritis yang digunakan pada Penelitian

No Kelompok Indikator Sub Indikator
1. Memberikan

penjelasan
sederhana

Memfokuskan
Pertanyaan

 mengidentifikasi
atau
merumuskan
pertanyaan

 mengidentifikasi
atau merumuskan
kriteria untuk
mempertimbangka
n kemungkinan
jawaban

 mengidentifikasi
kesimpulan

Menganalisis ar-
gumen

 mengidentifikasi
dan menangani
suatu ketidakte-
patan

2. Membangun
keterampilan
dasar

Mempertim-
bangkan apakah
sumber dapat di-
percaya atau tidak

 kemampuan untuk
memberikan alasan
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No Kelompok Indikator Sub Indikator

3. Menyimpulkan

Menginduksi dan
Mempertim-
bangkan hasil
induksi

 mengemukakaan
hipotesis

 menarik
kesimpulan sesuai
fakta

4. Memberikan
penjelasan lanjut

Mengidentifi-
kasi asumsi-
asumsi

 mengkontruksi
argumen

5. Mengatur
strategi atau tak-
tik

Menentukan suatu
tindakan

 memilih kriteria
untuk mempertim-
bangkan solusi
yang mungkin

 merumuskan solusi
alteratif

Setelah menentukan indikator yang akan digunakan untuk

mengembangkan instrumen tes berpikir kritis, selanjutnya merinci

sebaran sub-sub materi untuk mewakili pada setiap butir soal yang

dikembangkan. Materi-materi yang akan dikembangkan dalam soal harus

sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

2. Menentukan format butir soal (Item format).

Format butir soal yang dapat diterapkan dalam instrumen tes diantaranya

berupa pilihan ganda (multiple choice), essay, pilihan benar salah, dan

lain sebagainya. Pada penelitian ini, format butir soal yang digunakan

adalah pilihan ganda dengan opsi pilihan jawaban (a, b, c, d, dan e). Hal

ini sesuai dengan deskripsi mengenai jenis format butir soal instrumen

berpikir kritis yang sudah ada dan telah digunakan dalam penelitian

terdahulu sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.
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Tabel 6. Deskripsi Pengembangan Instrumen Berpikir Kritis

CT instrument Targeted CT components Item format

CCTST
Analysis, evaluation, inference,
deduction, induction, and overall
reasoning skills

Multiple choice

CCTT level Z

Induction, deduction, credibility,
prediction and experimental
planning, fallacies, and
assumption identification

Multiple choice

Ennis-Weir CT
essay test

Getting the point, identifying
reasons and assumptions, stating
one’s point of view, offering good
reasons, seeing other possibilities,
and responding appropriately to
and/or avoiding argument
weaknesses

Essay- open
ended

HCTA

Verbal reasoning, argument
analysis,
hypothesis testing,
likelihood/uncertainty
analysis, and problem-solving and
decision-making

Both forced-
choice and
constructed-
response

Watson-Glaser
Critical
Thinking
Appraisal

Inference, recognition of
assumptions,
deduction, interpretation, and
evaluation
of arguments

Multiple choice

(Tiruneh et al, 2017)

Berdasarkan Tabel 6. dapat disimpulkan bahwa, format butir soal pilihan

ganda telah digunakan dalam mengembangkan instrumen tes berpikir

kritis sehingga pada penelitian ini menggunakan format butir soal pilihan

ganda untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Selain itu, An-

derson & Krathwohl (2010: 121-133) yang menyatakan bahwa jenis

instrumen tes yang digunakan untuk mengukur HOTS siswa ialah pilihan

ganda, jawaban singkat, atau uraian. Kemampuan berpikir kritis merupa-

kan bagian dari berpikir tingkat tinggi, sehingga jenis instrumen yang
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digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi akan

sesuai jika digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir kritis.

3. Menentukan konstruksi butir soal (Item construction).

Konstruksi butir soal dari instrumen tes berpikir kritis yang

dikembangkan harus sesuai dan mencerminkan keterampilan kemampuan

berpikir kritis, sehingga dalam menyusun butir soal harus sesuai dengan

indikator-indikator kemampuan berpikir kritis yang telah ditetapkan

dengan sebaran materi tiap butir soal dapat mewakili secara keseluruhan

materi yang dipelajari oleh siswa, pada penelitian ini materi yang

dikembangkan adalah materi kelistrikan (listrik statis dan listrik dinamis).

Bahasa yang digunakan dalam butir soal harus jelas dan mudah dipahami

dan tidak mengandung multitafsir. Konstruksi butir soal yang

dikembangkan tidak mengarahkan pada jawaban yang benar, panjang

opsi jawaban relatif sama serta terdapat pengecoh yang berfungsi dengan

baik. Pada intinya, konstruksi butir soal yang dikembangkan harus dapat

mencerminkan kemampuan berpikir kritis siswa.

4. Menentukan pedoman penilaian (Creating scoring guide).

Pedoman penilaian harus disesuaikan dengan tiap butir soal yang telah

dibuat. Pedoman penilaian ini digunakan untuk menentukan dan

mengetahui pencapaian keterampilan kemampuan berpikir kritis siswa.

Pada penelitian ini, instrumen tes yang dikembangkan berupa instrumen

tes pilihan ganda sebanyak 40 butir soal yang nantinya akan diujikan

kepada siswa. Skor total dari setiap siswa diperoleh dengan
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menjumlahkan skor setiap nomor soal siswa dimana jawaban benar

bernilai  satu dan salah bernilai nol. Skor yang diperoleh kemudian

diolah menjadi nilai. Nilai yang diperoleh tiap siswa kemudian akan

dikategorikan ke dalam nilai kemampuan berpikir kritis yang disajikan

pada Tabel 7.

Tabel 7. Kategori Berpikir Kritis Hasil Belajar Siswa

Nilai Kategori
80,1-100 Sangat tinggi
60,1-80 Tinggi
40,1-60 Sedang
20,1-40 Rendah
0,0-20 Sangat rendah

(Arikunto, 2010: 245)

Tabel 6. digunakan untuk menentukan hasil tes kognitif siswa dalam

menggunakan instrumen berpikir kritis. Berdasarkan kriteria nilai pada

tabel tersebut, dengan pencapaian hasil nilai kognitif siswa, maka dapat

terlihat dan terukur siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis dari

rentang sangat tinggi hingga sangat rendah, sehingga tujuan dari

pengembangan instrumen berpikir kritis ini dapat tercapai.

5. Uji ahli dan uji keterbacaan (Expert review and readibility review).

Pada tahap ini dilakukan uji kevalidan hasil rancangan instrumen tes

melalui uji ahli terhadap aspek konten materi, konstruksi, dan bahasa

oleh tiga orang dosen Pendidikan Fisika Universitas Lampung yang ahli

dibidang pengembangan instrumen dan ahli materi kelistrikan. Kemudian

uji keterbacaan dilakukan oleh 3 orang siswa SMA yang telah

mempelajari materi kelistrikan (listrik statis dan listrik dinamis).
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Soal tes yang valid atau layak digunakan berdasarkan penilaian tiga

validator dari aspek konten materi, kontruksi, dan bahasa serta dari hasil

uji keterbacaan kemudian diujicobakan kepada 70 siswa kelas XII IPA

SMA Al Kautsar Bandar Lampung. Data yang diperoleh untuk uji

validasi dari validator berupa data kuantitatif. Data tersebut

menggunakan skor skala likert yaitu 1,2 3, 4, dan 5. Skor total hasil vali-

dator dibagi dengan skor yang diharapkan secara matematis dapat dilihat

pada rumus berikut̅ = ∑
(Sudjana, 2012)

Perolehan hasil validasi instrumen tes selanjutnya dikategorikan sesuai

dengan kriteria hasil evaluasi pada Tabel 8.

Tabel 8. Kriteria Validitas Instrumen Uji Ahli

Nilai rata-rata Kriteria
25.00-40.00 Tidak valid (tidak boleh digunakan)
41.00-55.00 Kurang valid (tidak boleh digunakan)
56.00-70.00 Cukup valid (boleh digunakan setelah direvi-

si besar)
71.00-85.00 Valid (boleh digunakan dengan revisi kecil
86.00-100.00 Sangat valid (sangat baik untuk digunakan)

(Akbar, 2013)

6. Revisi butir soal (Item revision and administration).

Berdasarkan hasil uji ahli (uji validitas dan reliabilitas) maka butir-butir

soal-soal yang kurang baik akan direvisi kembali dan soal-soal yang

tidak layak akan digantikan degan soal yang baru. Setelah diperoleh
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instrumen tes dari revisi dan uji ahli, kemudian instrumen diuji

keterbacaannya kepada 5 orang siswa SMA. Instrumen tes yang telah

dinyatakan valid dan layak digunakan untuk mengukur kemampuan

berpikir kritis siswa kemudian diujicobakan dalam kelas kecil untuk

melihat validitas dan reliabilitasnya. Validitas dan reliabilitas instrumen

tes berpikir kritis ini dicari menggunakan program SPSS 21.0 dengan

menggunakan korelasi product moment dan Alpha Cronbach’s.

C. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Metode wawancara digunakan pada tahap studi pendahuluan.

Wawancara berfungsi sebagai alat pengumpul data yang dilakukan secara

sistematis untuk mendapatkan informasi mengenai variabel-variabel yang

diselidiki. Sebelum melakukan wawancara dilakukan penyusunan

pedoman wawancara yang menjadi acuan kegiatan wawancara.

Wawancara ditujukan kepada salah satu guru fisika kelas XII

SMA Al Kautsar Bandar Lampung.

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data kebutuhan guru

mengenai pembelajaran pada materi kelistrikan (listrik statis dan listrik

dinamis), penilaian kemampuan berpikir kritis siswa pada materi

kelistrikan (listrik statis dan listrik dinamis) fisika SMA, serta kendala

yang dialami selama proses pembelajaran, sehingga hasil dari wawancara
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tersebut dapat dijadikan sebagai analisis kebutuhan dari masalah yang

hendak diteliti dalam penelitian.

b. Metode Angket

Metode angket digunakan pada tahap studi pendahuluan. Pada tahap

studi pendahuluan, angket digunakan untuk mengumpulkan data

kebutuhan siswa mengenai presepsi siswa terhadap pembelajaran fisika,

pengalaman siswa dalam pembelajaran fisika materi kelistrikan

(listrik satatis dan listrik dinamis), dan kebutuhan instrumen berpikir

kritis siswa, sehingga peneliti dapat mengambil keputusan mengenai

penelitian yang dilakukan.

D. Teknik Analisis Data

a. Uji Validitas

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat

kesahihan atau kecermatan suatu alat ukur atau instrumen dalam

melakukan fungsi ukurnya. Instrumen yang valid mempunyai validitas

tinggi, artinya instrumen tersebut dapat mengukur apa yang hendak

diukur. Untuk menguji validitas instrumen digunakan rumus korelasi

product moment yang dikemukakan oleh Pearson, yaitu:

rxy =
∑ —(∑ ) (∑ ){ ∑ } { ∑ –(∑ )}
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Keterangan:

rXY = Koefisien korelasi yang menyatakan validitas
X = Skor butir soal
Y = Skor total
N = Jumlah sampel

(Arikunto, 2010: 213)

Korelasi antar butir dengan skor total lebih dari 0,3 maka instrumen

tersebut dinyatakan valid, sebaliknya jika korelasi antar butir dengan skor

total kurang dari 0,3 instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

Nilai rhitung > rtabel dengan α= 0,05 maka koefisien korelasi tersebut

signifikan.

Analisis faktor dilakukan dengan cara mengkorelasikan jumlah skor

faktor dengan skor total. Korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya

0,3 ke atas, faktor tersebut merupakan konstruk yang kuat

(Sugiyono, 2015: 126). Berdasarkan pemaparan tersebut, jika korelasi

antar butir dengan skor total lebih dari 0,3 maka instrumen tersebut

dinyatakan valid. Sebaliknya jika korelasi antar butir dengan skor total

kurang dari 0,3 maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Nilai

rhitung > rtabel maka koefisien korelasi tersebut signifikan. Pengujian

validitas pada penelitian ini dilakukan menggunakan program SPSS 21.0

dengan kriteria uji bila correlated item-total correlation lebih besar

dibandingkan dengan 0,3 maka data tersebut valid.
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b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas mengacu pada konsistensi pengukuran, yaitu instrumen yang

reliabel adalah instrumen yang tetap konsisten dan stabil dari waktu ke

waktu, dimana instrumen tersebut memiliki kehandalan sebagai alat ukur.

Raliabilitas juga menunjukkan pengertian bahwa suatu instrumen cukup

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena

instrumen tersebut sudah tepat dan sesuai. Jika data yang diperoleh telah

benar dan sesuai dengan kenyataan, meskipun berulang kali dilakukan

pengukuran maka hasil yang diperoleh juga akan tetap sama. Harga

reliabilitas instrumen pada penelitian ini, dapat dihitung dengan

menggunakan rumus alpha yaitu:

r1=( ) (1 –
∑

)

Keterangan:

r1 = Reliabilitas tes secara keseluruhan soal pilihan ganda
p = Proporsi subjek menjawab butir soal dengan benar
q = Proporsi subjek menjawab butir soal dengan salah (q = 1-p)∑ = Jumlah hasil perkalian antara p dan q
n = banyaknya butir soal
s = standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varians)

(Arikunto, 2013: 115)

Reliabilitas instrumen diperlukan untuk mendapatkan data yang sesuai

dengan tujuan pengukuran. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji

reliabilitas dengan menggunakan program SPSS 21.0 dengan metode

Alpha Cronbach’s yang diukur berdasarkan skala alpha cronbach’s dari

nol hingga 1. Ukuran kemantap-an alpha dijabarkan pada Tabel 9.
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Tabel 9. Interpretasi Ukuran Kemantapan Nilai Alpha

Nilai Alpha Cronbach’s Keterangan
α ≤ 0,5 Tidak reliabel

0,5 ≤ α ≤ 0,6 Reliabilitas rendah
0,6 ≤ α ≤ 0,7 Cukup reliabel
0,7 ≤ α ≤ 0,8 Reliabel

α ≥ 0,8 Reliabilitas tinggi

(Sumintono & Widhiarso, 2014)

Setelah diperoleh bahwa instrumen valid dan reliabel, kemudian

instrumen diujikan secara terbatas, skor total dari setiap siswa diperoleh

dengan menjumlahkan skor setiap nomor soal siswa kemudian nilai yang

diperoleh diinterpretasikan sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir

kritis siswa.

c. Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran merupakan taraf kesukaran dari suatu soal. Butir soal

dalam suatu instrumen tes memiliki tingkat kesulitan mudah, sedang, dan

sukar. Tingkat kesukaran soal dipandang dari kesanggupan atau

kemampuan siswa dalam menjawabnya, bukan dilihat dari segi analisis

pembuat soal. Tingkat kesukaran soal merupakan proporsi jawaban benar

terhadap jumlah peserta tes, sehingga semakin banyak peserta yang

menjawab benar berarti soal semakin mudah. Sebaliknya makin sedikit

peserta uji tes yang menjawab dengan benar butir soal, maka makin sulit

soal tersebut.
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Angka indeks kesukaran butir soal dapat diperoleh dengan rumus berikut:= ∑
Keterangan:
P = Angka indeks kesukaran item
B = jumlah jawaban benar
N = Jumlah peserta tes

(Nitko & Brookhart, 2011: 288)

Data yang diperoleh dari hasil uji coba responden diolah dan dianalisis

menggunakan program SPSS 21.0 kemudian hasil tersebut dikategorikan

terhadap nilai indeks kesukaran soal seperti tampak pada Tabel 10.

Tabel 10. Indeks Kesukaran Butir Soal

Indeks Kesukaran Interpretasi
P ≤ 0,30 Sukar

0,31 ≤ P ≤ 0,70 Cukup (sedang)
P ≥ 0,71 Mudah

(Thorndike & Hagen, 1977)

d. Daya Beda

Daya beda merupakan kemampuan butir soal untuk membedakan antara

kelompok atas dan kelompok bawah. Tes dikatakan tidak memiliki daya

pembeda apabila tes tersebut, jika diujikan kepada kelompok atas,

hasilnya rendah tetapi bila diberikan kepada kelompok bawah hasilnya

lebih tinggi, atau bila diberikan kepada kedua kategori siswa tersebut

hasilnya sama. Tes yang tidak memiliki daya pembeda, tidak akan

menghasilkan gambaran hasil yang sesuai dengan kemampuan siswa

yang sebenarnya. Indeks daya beda dapat dihitung dengan menggunakan

rumus berikut
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=
Keterangan:

= koefisien biserial
= rata-rata skor pada butir ke-i
= rata-rata skor total
= standar deviasi skor total
= probabilitas jawaban benar
= probabilitas jawaban salah (1- )

(Allen & Yen, 1979)

Data yang diperoleh dari hasil uji coba responden diolah dan dianalisis

menggunakan program SPSS 21.0 kemudian hasil tersebut dikategorikan

terhadap nilai indeks daya beda seperti tampak pada Tabel 11.

Tabel 11. Indeks Daya Beda Butir Soal

Indeks Kesukaran Interpretasi
0,00-0,19 Buruk
0,20-0,39 Cukup
0,40-0,69 Baik
0,70-1,00 Baik sekali
Negatif Tidak baik

(Arikunto, 1999: 213)
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Hasil analisis data uji coba diperoleh bahwa koefisien korelasi Pearson

semua item instrumen valid, sementara itu nilai alpha cronbach dari

instrumen yang dikembangkan adalah 0,907 termasuk ke dalam

instrumen yang memiliki reliabilitas tinggi .

2. Instrumen tes berpikir kritis yang dikembangkan telah memenuhi standar

kelayakan instrumen yaitu valid dan reliabel. Dengan demikian

instrumen tes berpikir kritis pada materi kelistrikan dapat digunakan

sebagai alternatif untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa.

B. Saran

Saran dari penelitian pengembangan ini sebagai berikut:

1. Bagi guru, diharapkan guru dapat mengembangkan instrumen tes berpikir

kritis berdasarkan indikator berpikir kritis pada setiap materi fisika.

Dengan demikian, guru dapat melatih kemampuan berpikir kritis siswa.

2. Bagi sekolah, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu dasar

untuk mengetahui tingkat kemampuan berpikir kritis siswa sehingga

pihak sekolah dapat memfasilitasi guru untuk mengembangkan instrumen

tes berpikir kritis.
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3. Bagi peneliti lain, diharapkan peneliti berikutnya dapat melakukan

penelitian mengenai pengembangan instrumen tes berpikir kritis pada

materi fisika lainnya.
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