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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ongoing assessment berbasis 

representasi jamak terintegrasi Pendekatan STEM yang valid, praktis, dan efektif 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan pemecahan masalah 

fisika. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan (research 

development) dengan menggunakan model pengembangan 4D. Model 

pengembangan 4D terdiri dari empat tahap, yaitu Define (Pendefinisian), Design 

(Perancangan), Develop (Pengembangan) dan Disseminate (Penyebaran).  

Subjek uji coba penelitian adalah siswa kelas XII IPA 4 dan XII IPA 3 SMA YP 

Unila pada tahun ajaran 2020/2021 yang diambil secara random sampling. Hasil 

penelitian ini adalah dihasilkan produk ongoing assessment berbasis representasi 

jamak terintegrasi pendekatan STEM sesuai dengan indikaor untuk meningkatkan 

berpikir tingkat tinggi dan pemecahan masalah fisika. Produk tersebut telah 

dinyatakan: 1) valid oleh ahli ditunjukkan dengan validasi konstruksi 86,67%, materi 

90,00% Bahasa 88,89%; 2) praktis yang ditunjukkan dengan keterlaksanaan ongoing 

assessment 89,54% , keterlaksanaan sistem sosial 92,34%, dan keterlaksanaan 

prinsip reaksi 90,93%; 3) efektif yang ditunjukkan pada rata-rata N-Gain 

kemampuan HOTS dan kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen lebih 

tinggi dari kelas kontrol, yaitu rata-rata N-Gain kemampuan HOTS kelas eksperimen 

sebesar 0,54 lebih tinggi dari rata-rata N-Gain kelas kontrol 0,39 sedangkan pada 

pemecahan masalah rata-rata N-Gain kelas eksperimen 0,60 lebih tinggi dari pada 

kelas kontrol yaitu 0,46. 
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ABSTRACT 

 

 

 

THE DEVELOPMENT OF ONGOING ASSESSMENT BASED ON MULTIPLE 

REPRESENTATION INTEGRATED STEM APPROACH TO INCREASE 

HIGH ORDER THINKING SKILL AND  

PROBLEM SOLVING ABILITY 

 

 

 

By: 

 

Indah Permatasari 

 

 

 

This study aims to develop an ongoing assessment based on integrated plural 

representation, a valid, practical, and effective STEM approach to improve higher 

order thinking skills and physics problem solving. This research is a type of research 

development using a 4D development model. The 4D development model consists 

of four stages, namely Define, Design, Develop and Disseminate. The subjects of the 

research trial were students of class XII IPA 4 and XII IPA 3 SMA YP Unila in the 

2020/2021 academic year who were taken by random sampling. The result of this 

research is that an ongoing assessment product based on multiple representations is 

integrated with the STEM approach in accordance with indicators to improve higher-

order thinking and physics problem solving. The product has been declared: 1) valid 

by experts as indicated by construction validation 86.67%, material 90.00% 

Language 88.89%; 2) practical as indicated by the implementation of the ongoing 

assessment 89.54%, the implementation of the social system 92.34%, and the 

implementation of the reaction principle 90.93%; 3) the effectiveness shown in the 

average N-Gain of the HOTS ability and problem solving ability of the experimental 

class is higher than the control class, namely the average N-Gain of the experimental 

class's HOTS ability is 0.54 higher than the average N-Gain control class is 0.39 

while in problem solving the average N-Gain of the experimental class is 0.60 which 

is higher than the control class is 0.46. 

 

Keywords: High order thinking, multiple representation, problem solving, ongoing 

assessment, STEM. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Abad 21 ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi. Hal tersebut 

memerlukan sains dan teknologi sebagai salah satu landasan penting dalam 

pembangunan bangsa. Khususnya di bidang pendidikan, pembelajaran sains 

diharapkan dapat menghantarkan siswa memenuhi tuntutan di abad 21. 

Kemampuan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan abad 21, yaitu:  1) 

keterampilan belajar dan berinovasi yang meliputi berpikir kritis dan mampu 

menyelesaikan masalah, kreatif dan inovatif, serta mampu berkomunikasi dan 

berkolaborasi; 2) terampil untuk menggunakan media, teknologi, informasi 

dan komunikasi (TIK); 3) kemampuan untuk menjalani kehidupan dan karir, 

meliputi kemampuan beradaptasi, luwes, berinisiatif, mampu 

mengembangkan diri, memiliki kemampuan sosial dan budaya, produktif, 

dapat dipercaya, memiliki jiwa kepemimpinan, dan tanggung jawab 

(Kemendikbud, 2016). 

 

Menurut hasil studi PISA tahun 2015, menunjukkan bahwa pencapaian anak 

Indonesia dalam bidang studi fisika masih di bawah rata-rata skor 

internasional. Adapun hasil studi tersebut menunjukkan bahwa indonesia 

masih berada pada peringkat 403 dari 491 negara. Adapun soal-soal yang 

diujikan oleh PISA yaitu tes pada kemapuan komunikasi, matematis, 

representasi, penalaran dan argumen, merumuskan strategi untuk 

memecahkan masalah, menggunakan bahasa simbolik, formal, dan teknik, 

serta operasi, menggunakan alat-alat matematika (OECD, 2018).  

Berdasarkan fakta hasil Trends Internasional Mathematics Science Study 

(TIMSS), Indonesia menempati peringkat 62 dari 69 negara pada tahun 2015 
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dan pencapaian skor prestasi sains Indonesia sebesar 403 (Pratiwi, 2019). Hal 

ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Indonesia masih berada di level 

bawah. Adapun soal-soal yang diujikan pada TIMSS merupakan soal-soal 

berpikir tingkat tinggi. 

 

Hasil penelitian Prasetyani, Hartono, & Susanti (2016) juga menunjukkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi dan pemecahan masalah siswa SMA 

masih rendah. Rendahnya kemampuan siswa SMA dalam kemampuan 

berpikir tingkat tingi dan pemecahan masalah, berawal dari tidak banyak 

dilatihkannya soal-soal yang berorientasi kemampuan berpikir tingkat tinggi 

dan pemecahan masalah (Laili, Aini, & Christanti, 2020 dan Mustofaa, & 

Rusdianab, 2016). Menurut Ardiana & Sudarmin (2015), kemampuan 

berpikir tingkat tinggi dibagi menjadi empat aspek kelompok yaitu: 

mengambil keputusan, pemecahan masalah, berpikir kritis dan berpikir 

kreatif.  

 

Rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti pada aspek 

kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, dan pemecahan masalah siswa 

akan mempengaruhi kemampuannya dalam bersaing secara global pada abad 

21, dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat. 

Dalam persaingan tersebut seorang siswa harus memiliki kemampuan yang 

menjadikannya sebagai sumber daya manusia yang unggul. Salah satu 

kompetensi yang menjadi ciri sumber daya manusia yang unggul adalah 

kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kemampuan pemecahan masalah. 

Dahar (2011) menyatakan kemampuan untuk memecahkan masalah pada 

dasarnya merupakan tujuan utama proses pendidikan. Kemampuan berpikir 

kritis mengacu pada kemampuan siswa untuk menganalisis informasi, 

menentukan informasi yang relevan dan menafsirkan informasi dalam 

memecahkan masalah (Wylie & Neely, 2016). Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Zohar & Dori (2003) menunjukkan bahwa murid yang 

memiliki nilai akademis tinggi juga memiliki skor tinggi dalam berpikir 

tingkat tinggi.  
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Hasil penelitian mengenai kemampuan pemecahan masalah oleh Sumartini 

(2016) 73% siswa masih memiliki kemampuan pemecahan masalah yang 

relatif kurang dikarenakan siswa kurang berminat, proses pembelajaran yang 

masih mengandalkan guru sebagai pemberi informasi, dan sarana 

pembelajaran yang kurang. Sidharta & Anwar (2007) juga berpendapat 

bahwa pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

memperoleh keterampilan dalam pemecahan masalah akan mewujudkan 

pengembangan kemampuan berpikir. Oleh karena itu, kemampuan 

pemecahan masalah perlu mendapatkan perhatian dari para pendidik terutama 

membantu siswa dalam memecahkan masalah. Selain dapat meningkatkan 

kemampuan siswa, kemampuan pemecahan masalah mendukung kemampuan 

berpikir tingkat tinggi. 

 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi dan pemecahan masalah ditujukan agar 

siswa dapat memperluas pengetahuan dan kemampuan untuk menyelesaikan 

masalah di dunia nyata yang semakin kompleks. Pada konteks Pendidikan, 

telah dikenalkan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan 

antardisiplin untuk melatih siswa mendapatkan penguasaan kompetensi yang 

dibutuhkan, yaitu pendekatan pembelajaran STEM. Becker & Park (2011) 

menjelaskan bahwa pendidikan STEM merupakan suatu strategi pengajaran 

dan pembelajaran antara dua atau lebih dalam komponen STEM atau antara 

satu komponen STEM dengan disiplin ilmu lain. Laboy Rush (2010) 

menambahkan bahwa semua aktivitas dalam program ini berpusat dengan 

melibatkan siswa dalam mendefinisikan dan merumuskan suatu solusi 

terhadap masalah autentik dalam dunia nyata.  

 

Selain itu, efektifitas sebuah pembelajaran dapat ditunjukkan dengan 

kemampuan siswa dalam merespon sejumlah penilaian yang dilakukan oleh 

guru atau yang lebih dikenal dengan istilah assessment. Namun, dalam 

implementasinya, assessment dalam penggunaannya memiliki kendala 

tersendiri. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian pendahuluan yakni 
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89% siswa menyatakan guru sering mengadakan penilaian ataupun tes di 

akhir pembelajaran saja, 60,7% siswa merasa penilaian yang dilakukan 

kurang melatihkan kemampuan berpikir kritis, sebanyak 50% siswa merasa 

penilaian yang dilakukan kurang melatihkan kemampuan berpikir kreatif, dan 

sebanyak 45,2% siswa merasa penilaian yang dilakukan kurang membimbing 

dalam memecahkan masalah fisika yang diajukan.  

 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan tersebut, assessment yang 

digunakan pada pembelajaran pendekatan STEM agar dapat mengukur 

kemampuan berpikir tingkat tinggi dan pemecahan masalah perlu dilakukan 

latihan terus-menerus. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Redhana (2017), 

Carin & Sund (1989) dan Woolfolk (2009) bahwa berpikir tingkat tinggi 

dapat ditingkatkan dengan latihan terus menerus yang memberikan 

pengalaman-pengalaman yang bermakna. Adapun mengukur kemampuan 

siswa yang diberi latihan tersebut dapat dilakukan dengan memberlakukan 

penilaian setelah pembelajaran dan agar lebih efektif penilaian juga perlu 

dilakukan sepanjang pembelajaran berlangsung. 

 

Pada implementasinya, guru kurang aktif dalam melakukan penilaian selama 

pembelajaran berlangsung. Faktanya di lapangan, guru lebih rutin melakukan 

penilaian terhadap siswa pada akhir pembelajaran saja. Hal ini didukung oleh 

hasil penelitian Lora, Rosidin, & Distrik (2019) yakni, sebagian besar guru 

melakukan penilaian pasca-pembelajaran lebih sering daripada sebelum dan 

sepanjang pembelajaran, karena guru mengalami kendala yaitu, kurangnya 

waktu, tidak tersedianya instrument penilaian, kurangnya pelatihan, dan guru 

tidak terbiasa melakukan penilaian saat pembelajaran berlangsung.  

 

Berdasarkan fakta di lapangan tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu 

faktor agar mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi dan pemecahan 

masalah adalah perlu dilakukan latihan terus-menerus dan dilakukan selama 

pembelajaran berlangsung. Namun, dikarenakan kendala yang ditemukan 

yakni belum tersedianya instrument penilaian selama pembelajaran. Adapun 



5 

 
 

assessment yang demikian disebut ongoing assessment. Pada Permendikbud 

No.65 tahun 2013 menjelaskan proses kegiatan penutup pada pembelajaran 

pendidik harus merefleksi untuk mengevaluasi seluruh aktivitas pembelajaran 

dan hasil yang diperoleh ditelaah untuk menemukan manfaatnya, kemudian 

memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, serta 

melakukan tindak lanjut dalam bentuk tugas dan merencanakan pembelajaran 

berikutnya (Permendikbud, 2013). Menerapkan ongoing assessment pada 

pembelajaran di sekolah sangatlah penting sebagai bentuk penilaian otentik 

yang sudah seharusnya di terapkan secara baik. 

 

Kompetensi siswa dalam penguasaan suatu konsep atau materi ditunjukkan 

oleh kemampuan merepresentasikan kembali konsep tersebut dalam berbagai 

format atau penyajian, berbagai cara penyajian ini dinamakan representasi 

jamak. Adapun menurut Wu, Krajcik, & Soloway (2000) kemampuan 

representasi adalah kemampuan untuk menerjemahkan suatu representasi dari 

konsep ke bentuk lain, dan kemampuan untuk menghasilkan atau memilih 

representasi yang tepat untuk membuat penjelasan, prediksi, dan pembenaran. 

Menurut Rosengrant, Etkin, & Heuvelen (2007) penggunaan representasi 

jamak dapat membantu siswa dalam melatih kemampuan pemecahan 

masalah. Representasi jamak meliputi kata, simbol, persamaan lisan atau 

tertulis dan gambar (grafik, foto, diagram, peta, rencana, grafik, tabel dan 

statistik). Oleh karena itu, representasi jamak perlu disandingkan dalam 

instrument penilaian untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi dan 

pemecahan masalah lebih efektif. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka telah 

dilakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan Ongoing Assessment  

Berbasis Representasi Jamak Terintegrasi Pembelajaran Pendekatan STEM 

untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi dan Pemecahan 

Masalah”. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana ongoing assessment berbasis representasi jamak terintegrasi 

pendekatan STEM yang valid untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi dan pemecahan masalah fisiska siswa SMA? 

2. Bagaimana kepraktisan ongoing assessment berbasis representasi jamak 

terintegrasi pendekatan STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi dan pemecahan masalah fisika siswa SMA? 

3. Bagaimana keefektifan ongoing assessment berbasis representasi jamak 

terintegrasi pendekatan STEM meningkatkan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi dan pemecahan masalah fisika siswa SMA? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:   

1. Ongoing assessment berbasis representasi jamak terintegrasi pendekatan 

STEM yang valid untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

dan pemecahan masalah fisiska siswa SMA. 

2. Kepraktisan ongoing assessment berbasis representasi jamak terintegrasi 

pendekatan STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

dan pemecahan masalah fisika siswa SMA. 

3. Keefektifan ongoing assessment berbasis representasi jamak terintegrasi 

pendekatan STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

dan pemecahan masalah fisika siswa SMA. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Bagi guru 

Memberikan alternatif pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

dan menantang, sehingga memotivasi siswa untuk berpatisipasi aktif, 

berpikir tinggat tinggi, dan mampu memecahkan masalah fisika. 
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2. Bagi siswa 

Siswa memperoleh pengalaman belajar secara langsung mengembangkan 

kreatifitas dan kemandirian serta melatih siswa untuk berpikir tingkat 

tinggi dan kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran. 

3. Bagi sekolah 

Dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat dalam upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan ditingkat SMA. 

4. Bagi peneliti lain 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagi masukan 

atau bahan pembanding bagi peneliti lain yang melakukan penelitian 

sejenis ataupun penelitian yang lebih luas. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian pengembangan ini dibatasi dalam ruang lingkup penelitian sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan produk yaitu instrumen ongoing assessment berbasis 

representasi jamak terintegrasi pembelajaran pendekatan STEM untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan pemecahan masalah 

2. Penggunaan produk ongoing assessment yang dikembangkan disandingkan 

dengan model pembelajaran PBL (Problem Based Learning) 

3. Kemampuan abad 21 pada penelitian ini dibatasi pada kemampuan 

berpikir tingkat tinggi (HOTS) dan kemampuan pemecahan masalah 

4. Keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) yang digunakan pada 

penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. 

5. Ongoing assessment dikembangkan pada materi fisika SMA/MA kelas  

XII, yaitu Induksi Medan Magnet sesuai Standar Isi Kurikulum 2013. 

6. Kevalidan ongoing assessment ditinjau dari penilaian dan pendapat ahli 

terhadap konstruk, subtansi dan bahasa ongoing assessment hasil 

pengembangan. 

7. Keefektifan ongoing assessment ditinjau dari kemampuan berpikir tingkat 

tinggi (HOTS) dan pemecahan masalah siswa ditetapkan berdasarkan nilai 

N-Gain. 
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8. Kepraktisan ongoing assessment dapat diamati berdasarkan keterlaksanaan 

proses pembelajaran dan respon siswa terhadap penggunaan ongoing 

assessment hasil pengembangan.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Kerangka Teoritis 

 

1. Deskripsi dan Permasalahan dalam Pembelajaran Induksi Medan 

Magnet 

 

Fisika adalah salah satu mata pelajaran yang terdapat pada sekolah yang 

dapat melatihkan kemampuan sains siswa dalam berpikir tingkat tinggi 

dan pemecahan masalah. Mata pelajaran fisika merupakan pelajaran yang 

abstrak dan sering dianggap sulit oleh sebagian besar siswa. Hal ini senada 

dengan penelitian Hari (2008) yang menyatakan bahwa fisika merupakan 

pelajaran yang sulit dan paling dibenci oleh siswa khususnya siswa SMA. 

Menurut Abdurrahman, Lilisari, Rusli, Brue (2011) fisika sebagai mata 

pelajaran di sekolah masih mendapatkan reputasi yang buruk, yaitu terasa 

sulit untuk dipelajari dan tidak diminati oleh sebagian besar siswa. 

 

Hasil penelitian lain juga menyatakan bahwa, fisika merupakan salah satu 

pelajaran yang cukup sulit dan menantang bagi siswa, 33% siswa 

mengatakan bahwa fisika itu mata pelajaran yang menantang dan 51% 

siswa mengatakan bahwa fisika itu sulit dipahami. Mereka yang 

mengatakan fisika itu menantang karena konsep fisika sering dijumpai 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa merasa tertantang atau 

termotivasi untuk ingin mempelajarinya. Beberapa siswa mengatakan 

ingin mengerti dan mendalami fisika. Mereka yang mengatakan fisika itu 

sulit disebabkan karena fisika terlalu banyak rumus (71%) dan banyak 

konsep (25%) (Azizah,Yulianti, & Latifah, 2015). 
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Dalam belajar fisika, keaktifan siswa sangat diperlukan. Keaktifan dalam 

belajar fisika terletak pada dua segi, yaitu aktif dalam bertindak (hands 

activity) dan aktif berpikir (minds activity). Mims (2003)  menyebutkan 

bahwa siswa akan aktif jika siswa dapat menghubungkan pengetahuan 

baru dengan pemahaman awal mereka. Namun menghubungkan antara 

keduanya dalam pembelajaran fisika tidaklah mudah.  

 

Salah satu pembelajaran fisika kelas XII SMA  yang harus dipahami yaitu 

materi induksi medan magnet. Materi yang akan dibahas pada induksi 

medan magnet yaitu pengertian, induksi medan magnet disekitar kawat 

lurus, induksi medan magnet disekitar kawat melingkar, arah medan 

magnet, besaran-besasan yang berpengaruh pada induksi medan magnet, 

pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari - hari. Pembelajaran 

fisika pada khusunya pada materi induksi medan magnet merupakan salah 

satu materi fundamental yang harus dipahami oleh siswa. Namun, faktanya 

pada pembelajaran induksi elektromagnetik siswa memiliki kesulitan 

dalam menentukan arah arus induksi pada kumparan, menentukan arus 

induksi pada loop, serta dalam memahami gaya gerak listrik (Yustiandi 

dan Saepuzaman, 2017). Hal ini juga diperkuat dengan hasil studi 

pendahuluan yang diberikan kepada beberapa guru fisika SMA di Jakarta, 

71,44% guru menyatakan bahwa jarang melakukan praktik induksi 

elektromagnetik dengan alasan kondisi alat yang kurang mendukung 

(Warjanto, 2015). Konsep-konsep dasar nilai medan magnet, arah medan 

magnet, kaidah tangan kanan, gaya gerak listrik, dan lain-lain digunakan 

sebagai dasar dalam mempelajari berbagai bidang fisika lanjutan, seperti: 

arus listrik searah dan bolak balik, gaya Lorentz, energi terbarukan, dan 

lain-lain. 

 

Aspek pemahaman konsep Fisika merupakan salah satu kemampuan yang 

penting untuk dimiliki oleh siswa. Konsep-konsep yang ada dalam materi 

Fisika bukan hanya untuk dihafalkan tetapi perlu untuk dipahami dan 

diterapkan oleh siswa. Pendidikan Fisika yang dapat dikatakan berkualitas 
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dipengaruhi oleh lima ranah, yaitu pemahaman konsep, keterampilan 

proses, kreativitas, pengembangan sikap, dan penggunaan konsep dalam 

kehidupan sehari-hari (Iriyanti, Mulyani, & Ariani, 2012). Proses 

pembelajaran fisika yang mendukung pengembangan kemampuan berpikir 

kritis, berpikir kreatif, serta kemampuan pemecahan masalah. Memahami 

pemikiran kritis dan pemecahan masalah secara praktis penting dan 

menantang secara intelektual dimana kemampuan berpikir kritis dianggap 

penting untuk mempromosikan pemahaman metakognitif yang akan 

berguna di setiap jenjang, baik sekolah maupun pada rekan kerja 

(Mitrevski, 2019).  

 

Berdasarkan hasil penelitian Azizah, Yuliati, & Latifah (2015), 

menyatakan bahwa permasalahan siswa dalam pembelajaran fisika adalah 

siswa mengalami kesulitan belajar fisika dalam menyelesaikan 

permasalahan pada soal sebesar 32%, kesulitan memahami konsep dan 

rumus sebesar 26%, kesulitan menggunakan persamaan atau rumus dalam 

soal sebesar 18%, kesulitan menganalisis grafik dan gambar sebesar 17%, 

dan kesulitan menyimpulkan materi yang telah dipelajari sebesar 7%.  

 

Siswa mengalami kesulitan pemecahan masalah fisika, diperoleh dari hasil 

angket, bahwa 76% siswa mengalami kesulitan dalam memecahkan 

permasalahan pada soal dengan alasan lupa atau tidak paham, sebesar 

19% siswa kurang memahami solusi pemecahan masalah pada soal, dan 

sebesar 5% siswa mampu memecahkan permasalahan pada soal. 

 

Permasalahan dalam pembelajaran fisika khususnya induksi medan 

magnet yang bersifat abstrak yang telah disebutkan tersebut dapat 

diidentifikasikan menggunakan assessment. Assessment yang digunakan 

adalah ongoing assessment. Ongoing assessment, menurut Rosidin (2016) 

merupakan salah satu ciri dari sistem penilaian otentik adalah penilaian 

yang berkelanjutkan. Sistem penilaian yang diterapkan untuk mengukur 

hasil belajar siswa, menurut kurikulum 2013 adalah sistem berkelanjutan. 
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Pendidik dapat mengetahui seberapa jauh siswa telah memiliki 

kompetensi dasar maka diperlukan suatu sistem penilaian yang 

menyeluruh dengan menggunakan indikator-indikator yang dikembangkan 

secara jelas. Berkelanjutan berarti semua indikator harus ditagih, 

kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kopetensi dasar yang 

telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan siswa. 

 

Ongoing assessment digunakan untuk mengidentifikasikan kesulitan-

kesulitan dalam pembelajaran dan untuk membantu siswa dalam 

mengatasi kesulitan tersebut salah satunya dengan menerapkan 

pendekatan pembelajaran yang tepat seperti pendekatan STEM. Salah satu 

pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan untuk melatih 

keterampilan berpikir kritis dan kreatif adalah pendekatan pembelajaran 

STEM. Beers (2011) mengemukakan bahwa  STEM melibatkan “4C” dari 

keterampilan abad 21, yaitu meliputi creativity (kreatifitas), critical 

thinking (berpikir kritis), collaboration (Kolaborasi) dan communication 

(komunikasi). Hal ini berarti melalui pendekatan STEM siswa tidak hanya 

sekedar menghapal konsep saja, tetapi lebih kepada bagaimana siswa 

dapat melatih kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif dan kemampuan 

pemecahan masalah. Pendekatan STEM berbasis representasi jamak 

dalam pembelajaran fisika dibutuhkan untuk suatu pemahaman konsep 

yang matang agar siswa dapat memecahkan permasalahan dalam bidang 

fisika dengan baik.  

 

Pemahaman konsep memberikan pengertian bahwa materi-materi yang 

diajarkan kepada siswa bukan hanya sekedar hafalan, namun lebih dari 

itu. Jika siswa tidak memiliki pemahaman konsep yang baik maka siswa 

tersebut kurang mengerti akan konsep materi-materi dalam fisika, 

sehingga siswa tidak dapat memecahkan permasalahan fisika dengan baik. 

Kemampuan pemecahan masalah siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yakni kemampuan representasi siswa yaitu mampu menggunakan 

bentuk representasi verbal, representasi piktorial atau grafik,  sehingga 



13 

 
 

siswa dapat menyelesaikan masalah fisika yang bersifat abstrak dan 

kompleks. Penjelasan secara verbal melalui teks yang telah dibuat akan 

menjadi mudah dipahami jika penjelasan teks dilengkapi dengan gambar 

atau grafik yang bersesuaian dengan materi tersebut. Siswa menggunakan 

representasi untuk mendukung pemahaman ketika mereka memecahkan 

masalah (Salkind & Hjalmarson, 2007), sehingga siswa dapat berpikir 

kritis dan kreatif.  

 

2. Teori Belajar Kognitif 

Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil 

belajar itu sendiri. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara 

stimulus dan respon, lebih dari itu belajar melibatkan proses berpikir yang 

sangat kompleks (Lafeudin, 2017:83). Winkel (1996) menyatakan belajar 

adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi 

aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan – 

perubahan itu bersifat secara relatif dan berbekas. 

 

Beberapa studi eksperimental oleh Lewis (1989) menunjukkan bahwa 

sebagian besar kesalahan siswa dalam pemecahan masalah muncul dari 

kesalahan representasi masalah daripada kesalahan komputasi. 

Representasi tampaknya menjadi komponen dasar dari proses kognitif 

yang terlibat dalam pemecahan masalah dan pemahaman konseptual 

(Cheng, 1999). Proses kognitif dapat dilihat dari mekanisme persepsi 

sederhana pada tingkat terendah, hingga mekanisme kognitif tingkat tinggi 

dari kontrol pusat, seperti memori kerja, perhatian, interpretasi, 

pemahaman, pengambilan memori, cara belajar, pengambilan keputusan 

dan sebagainya, yang menyiratkan peningkatan tingkat abstraksi (Zhang, 

1997). 

 

Menurut Piaget dalam Hudoyono (1988:45) manusia berhadapan dengan 

tantangan, pengalaman, gejala baru, dan persoalan yang harus 
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ditanggapinya secaca kognitif (mental). Manusia harus mengembangkan 

skema pikiran lebih umum atau rinci, atau perlu perubahan, menjawab dan 

menginterpretasikan pengalaman-pengalaman tersebut. Pengetahuan 

seseorang terbentuk dan selalu berkembang. Proses tersebut meliputi: (1) 

Skema/skemata adalah struktur kognitif yang dengannya seseorang 

beradaptasi dan terus mengalami perkembangan mental dalam interaksinya 

dengan lingkungan. Skema juga berfungsi sebagai kategori-kategori utnuk 

mengidentifikasikan rangsangan yang datang, dan terus berkembang; (2) 

Asimilasi adalah proses kognitif perubahan skema yang tetap 

mempertahankan konsep awalnya, hanya menambah atau merinci; (3) 

Akomodasi adalah proses pembentukan skema atau karena konsep awal 

sudah tidak cocok lagi; (4) Equilibrasi adalah keseimbangan antara 

asimilasi dan akomodasi sehingga seseorang dapat menyatukan 

pengalaman luar dengan struktur dalamya (skemata). Proses 

perkembangan intelek seseorang berjalan dari disequilibrium menuju 

equilibrium melalui asimilasi dan akomodasi.  

 

Sebagaimana Bigge (1982:19) mencatat: “Assimilation consists of the 

filtering or modification of the input from the environment. In this process 

new knowledge meshes with the child’s existing insight. Accomodation 

consist of the modification or change of the child’s internal patterns of 

understanding to fit reality.” (Asimilasi terdiri dari filter atau modifikasi 

input dari lingkungannya. Pengetahuan baru bertautan dengan pandangan-

pandangan yang sudah ada pada benak anak. Akomodasi terdiri dari 

modifikasi atau perubahan pola-pola pemahaman internal anak untuk 

menyesuaikan diri dengan realitas). 

 

3. Teori Belajar Konstruktivisme 

Teori belajar konstruktivisme merupakan pembelajaran melalui interaksi 

sosial dengan orang lain, baik itu keluarga, teman sebaya, guru yang 

menggunakan pembangunan makna dari pengalaman dalam belajar secara 

bersama-sama (Prince & Felder, 2006). Konstruktivisme adalah sintesis 
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dari berbagai teori yang tersebar dalam satu bentuk, merupakan asimilasi 

dari teori behavioristik dan teori belajar kognitif. Sikap konstruktivime 

menyatakan bahwa belajar adalah proses membangun makna dan 

merupakan cara siswa merasakan pengalaman mereka (Merriam & 

Caffarella, 1999).  

 

Fokus utama sosial konstruktivisme adalah untuk mengungkap cara 

dimana individu dan kelompok berpartisipasi dalam konstruksi realitas 

sosial (Amone, 2015). Piaget (1971) menegaskan bahwa dalam 

pembelajaran tidak belangsung secara pasif, melainkan terjadi dengan 

konstruksi makna yang aktif. Pembelajaran dengan konstruktivisme 

mengarahkan siswa untuk belajar dari pengalaman yang telah diperoleh 

sebelumnya dan pengetahuan yang baru diperoleh, dibangun bersama 

interaksi sosial sehingga terbentuk suatu pembelajaran bermakna. 

 

Beberapa prinsip yang dapat dilakukan pendidik untuk menjadikan 

kontruktivisme sebagai pembelajaran yang efektif yaitu; (1) Pembelajaran 

harus dimulai dengan konten dan kemungkinan pengalaman untuk yang 

akrab bagi siswa, sehingga mereka dapat membuat koneksi untuk struktur 

pengetahuan yang ada. Materi baru harus disajikan dalam konteks aplikasi 

dunia nyata yang dimaksudkan dan hubungannya dengan bidang 

pengetahuan lainnya; (2) materi tidak boleh disajikan dengan cara yang 

mengharuskan siswa mengubah model kognitif mereka secara tiba-tiba dan 

drastis. Siswa diarahkan antara apa yang mampu dilakukan secara mandiri 

dan apa yang berpotensi untuk dilakukan di bawah bimbingan orang 

dewasa atau bekerja sama dengan rekan-rekan yang lebih mampu. Siswa 

juga diarahkan untuk terus-menerus meninjau kembali konsep-konsep 

kritis; (3) pembelajaran harus meminta siswa untuk mengisi kekosongan 

dan memperkirakan materi yang disampaikan oleh pendidik. Pendidik 

sebagai sumber utama informasi yang diperlukan, membantu siswa 

menjadi pembelajar mandiri; (4) pembelajaran harus melibatkan siswa 

yang bekerja bersama dalam kelompok kecil. Ini merupakan hal yang 
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dianggap penting dalam konstruktivisme, sehingga konstruktivisme 

mendukung pembelajaran kolaboratif (Biggs & Moore, 1993). 

 

4. Ongoing Assessment 

Assesment merupakan program penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan untuk menentukan keberhasilan pembelajaran yang 

telah dilakukan. Secara umum, tujuan asesmen adalah untuk menilai 

pembelajaran di kelas dan meningkatkan pembelajaran serta kualitas 

belajar siswa. Pada kegiatan penilaian dikenal adanya prinsip 

kesinambungan, yaitu penilaian yang dilakukan secara berencana, terus-

menerus dan bertahap untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan 

tingkah laku siswa sebagai hasil belajar dari kegiatan belajar. Adapun 

salah satu bentuk penilaian yang berdasar pada prinsip kesinambungan 

adalah ongoing asessment. 

 

Ongoing assessment adalah proses untuk mempersiapkan siswa dengan 

respon yang jelas untuk mengetahui pemahaman siswa dengan tujuan 

untuk membantu meningkatkan kinerja siswa selanjutnya. Rosidin (2016) 

menjelaskan bahwa dalam ongoing assessmen semua indikator harus diuji 

dan kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi yang 

telah dipahami dan belum dibahami serta kesulitan iswa dalam 

mempelajarinya. Pembelajaran yang menggunakan ongoing assessment 

memberikan kebebasan siswa dalam mengajukan pertanyaan atau 

mengungkapkan pendapat untuk guru dan temannya (Setiawan, Rosidin, & 

Suyatna, 2019).  Dodge et al., (2004), menyatakan bahwa  ongoing 

assessment merupakan proses mengumpulkan informasi dalam konteks 

kegiatan kelas setiap hari untuk memperoleh gambaran representatif  

terhadap kemampuan siswa. 

 

Carbery (2009), menyatakan bahwa  ongoing assessment sebenarnya 

bukanlah hal yang baru dalam pendidikan. Sejak guru membuat penilaian 

terhadap kerja siswa, sejak saat itulah asesmen mengambil peran. 



17 

 
 

Meskipun penilaian yang dibuat guru masih bersifat tidak jelas dan tidak 

mengidentifikasi permasalahan. Untuk menjadi nilai yang jelas, ongoing 

assessment harus dikembangkan berdasarkan cara yang prinsipil dan 

sistematik. Joslin (2010), menjelaskan langkah-langkah dalam memahami 

ongoing assessment: memahami tujuan, menunjukkan pemahaman, 

mengindentifikasi kriteria, dan umpan balik. Menurut Joslin (2010), 

penilaian untuk membantu perkembangan pemahaman dilakukan lebih 

dari tes di akhir unit pembelajaran. Hal ini diperlukan untuk 

menginformasikan kepada siswa dan guru tentang apakah siswa benar-

benar sudah mengerti dan bagaimana proses belajar mengajar selanjutnya 

akan dilakukan. Penggabungan dari unjuk kerja dan umpan balik 

sebenarnya sangat dibutuhkan siswa sebagai acuan mereka untuk 

meningkatkan pemahaman siswa tentang suatu topik atau konsep tertentu 

dalam kerangka mengajar untuk memahami. Umpan balik merupakan 

salah satu faktor yang berdampak kuat dalam keberhasilan proses 

pembelajaran dan prestasi siswa (Black & William, 1998). Pembelajaran 

aktif dan dinamis sangat bergantung pada umpan balik yang menjadi inti 

dari ongoing  assessment (Abdurrahman, Saregar, & Umam, 2018). 

 

Ongoing assessment dilakukan selama proses pembelajaran (Luluk & 

Wasis, 2013). Hal ini dilakukan dengan mengurangi menulis laporan dan 

lebih jauh lagi dengan berinteraksi antara guru dan siswa. Selanjutnya hal 

ini harus dilakukan dengan merespon pertanyaan siswa setiap hari dan 

memvariasikan berbagai macam pertanyaan yang akan ditanyakan kepada 

siswa, salah satunya dengan komunikasi secara langsung mengenai jenis 

kesalahan yang mereka buat dan cara lain dengan memberi perbaikan 

kesalahan pemahaman mereka. Jenis observasi berkelanjutan dan asesmen 

ini tidak terpisahkan dari praktik mengajar yang baik. 

 

Chapman & King (2005), memberi definisi secara spesifik tentang 

ongoing assessment, yaitu ongoing assessment terdiri dari penilaian 

sebelum dan selama pembelajaran untuk menemukan apa yang dibutuhkan 
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oleh siswa. Hal ini didesain untuk menggali informasi tentang aktivitas 

dan pengalaman belajar. Siswa menerima umpan balik dari penampilannya 

untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Carbery (2009), 

mengatakan bahwa penilaian formatif merupakan bagian dari ongoing 

assessment yang berupa pengambilan penilaian dalam kelas secara 

berkelanjutan. Jika penilaian sumatif fokus pada produk (hasil tes), maka 

ongoing assessment fokus terhadap proses pembelajaran. 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas mengenai ongoing assessment 

maka dapat disimpulkan kembali bahwa ongoing assessment merupakan 

penilaian formatif yang menggabungkan unjuk kerja dengan umpan balik 

secara berkelanjutan selama proses pembelajaran yang dikembangkan 

berdasarkan cara yang sistematik. 

 

5. Pendekatan STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics) 

 

Program integrasi STEM (Science, Technology, Engineering, and 

Mathematics) dalam pembelajaran merupakan program pembelajaran 

yang menggabungkan dua atau lebih bidang ilmu yang termuat dalam 

STEM (Sains, Teknologi, Teknik/rekayasa, dan Matematika) (Laboy 

Rush, 2010). Semua aktivitas dalam program ini berpusat dengan 

melibatkan siswa dalam mendefinisikan dan merumuskan suatu solusi 

terhadap masalah autentik dalam dunia nyata. 

 

Becker & Park (2011) menjelaskan bahwa Pendidikan STEM merupakan 

suatu strategi pengajaran dan pembelajaran antara dua atau lebih dalam 

komponen STEM atau antara satu komponen STEM dengan disiplin ilmu 

lain. Sanders, dkk. (2011) mengungkap bahwa pengintegrasian pendidikan 

STEM dalam pengajaran dan pembelajaran boleh dijalankan pada semua 

tingkatan pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai universitas, karena 

aspek pelaksanaan STEM seperti kecerdasan, kreatifitas, dan kemampuan 
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desain tidak tergantung kepada usia. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan STEM dapat mencakup instruksi dalam beberapa bidang yang 

mampu mendorong siswa aktif, kolaboratif, terampil, dan pembelajaran 

dapat bermakna, sehingga memperluas pengetahuan di kehidupan nyata. 

STEM yang merupakan singkatan dari Science, Technology, Engineering, 

and Mathematics, merujuk pada empat bidang ilmu pengetahuan yaitu 

sains, teknologi, teknik dan matematika yaitu beberapa bidang studi. 

Maka dapat disimpulkan bahwa STEM Education dapat menjadikan siswa 

aktif, kolaboratif, terampil, dan pembelajaran dapat bermakna. Pada Tabel 

1, menunjukkan penguraian pelajaran STEM umum dalam pendidikan. 

 

Tabel 1. Mata Pelajaran STEM yang saling terkait. 

Sains (Science) Biologi, Kimia, Fisika, Sains 

Teknologi (Technology) Komputer/Sistem Informasi, 

Pengembangan Web/Perangkat 
Lunak 

Rekayasa (Engineering) Teknik Komputer; Teknik Listrik; 

Teknik Kimia, Teknik Mesin, 
Teknik Sipil 

Matematika (Mathematic) Matematika, Statistik-Kalkulus 

   (Asmuniv, 2015). 

 

Berdasarkan komponennya tersebut, maka definisi literasi STEM 

ditunjukan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2.  Definisi Literasi STEM 

Sains (Science) Literasi Ilmiah: kemampuan dalam menggunakan 

pengetahuan ilmiah dan proses untuk memahami 

dunia alam serta kemampuan untuk berpartisipasi 

dalam mengambil keputusan untuk 
Mempengaruhinya 

Teknologi 
(Technology) 

Literasi Teknologi: pengetahuan bagaimana 

menggunakan teknologi baru, memahami 

bagaimana teknologi baru dikembangkan, dan 

memiliki kemampuan untuk menganalisis 

bagaimana teknologi baru 

mempengaruhi individu, dan masyarakat. 
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Rekayasa 
(Engineering) 

Literasi Desain: pemahaman tentang bagaimana 

teknologi dapat dikembangkan melalui proses 

desain menggunakan tema pembelajaran berbasis 

proyek dengan cara mengintegrasikan dari 

beberapa mata pelajaran berbeda (interdisipliner). 

Matematika 
(Mathematic) 

Literasi Matematika: kemampuan dalam 

menganalisis, alasan, dan mengkomunikasikan ide 

secara efektif dan dari cara bersikap, merumuskan, 

memecahkan, dan menafsirkan solusi untuk 

masalah matematika dalam penerapannya. 

(Asmuniv, 2015). 
 

 

Literasi STEM pada Tabel.2 merujuk pada kemampuan individu untuk 

menerapkan pemahaman tentang bagaimana kerasnya persaingan bekerja 

di dunia nyata yang membutuhkan empat domain yang saling terkait. 

STEM memiliki tiga pendekatan dalam proses pembelajaran. Perbedaan 

antara masing-masing pendekatan terletak pada tingkat komponen STEM 

yang dapat diterapkan. Tiga pendekatan pendidikan STEM yang sering 

digunakan yaitu pendekatan “silo” (terpisah), “tertanam” (embeded), dan 

pendekatan “terpadu” (terintegrasi). 

 

Breiner et al., (2012) menjelaskan bahwa visi pendekatan pendidikan 

STEM terpadu bertujuan untuk menghapus dinding pemisah antara 

masing-masing bidang STEM pada pendekatan silo dan pendekatan 

tertanam (embeded), serta untuk mengajar siswa sebagai salah satu subyek. 

Berdasarkan pendapat Breiner et al., (2012), dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan terpadu STEM merupakan pendekatan yang menggabungkan 

semua bidang STEM dalam satu subyek pengajaran. Integrasi dapat 

dilakukan dengan minimal dua disiplin, namu tidak terbatas untuk dua 

disiplin. Idealnya, integrasi antardisiplin memungkinkan siswa untuk 

mendapatkan penguasaan kompetensi yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan tugas.  

 

Menurut Wang, (2011), pelatihan siswa dengan cara ini dianggap 

menguntungkan karena merupakan dunia multidisiplin yang sangat 
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bergantung pada konsep STEM, dimana siswa harus digunakan untuk 

memecahkan masalah dunia nyata. Semua bidang STEM dalam satu 

subyek pengajaran. Integrasi dapat dilakukan dengan minimal dua disiplin, 

namu tidak terbatas untuk dua disiplin. Idealnya, integrasi antardisiplin 

memungkinkan siswa untuk mendapatkan penguasaan kompetensi yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas.  

 

Dalam konteks pendidikan dasar dan menengah, pendidikan STEM 

bertujuan mengembangkan siswa yang melek STEM (Bybee, 2013), 

yang mempunyai: 

1) Pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mengidentifikasi 

pertanyaan dan masalah dalam situasi kehidupan, menjelaskan 

suatu hal secara alamiah dan terancang, serta menarik 

kesimpulan berdasarkan bukti tentang isu-isu STEM. 

2) Pemahaman individu mengenai karakteristik disiplin ilmu 

STEM sebagai bentuk pengetahuan, penyelidikan dan desain 

manusia. 

3) Kesadaran individu tentang bagaimana disiplin ilmu STEM 

membentuk secara materi , intelektual, dan lingkungan budaya. 

4) Kesediaan individu untuk terlibat dalam isu-isu STEM dan 

terikat pada ide, ilmu pengetahuan, teknologi, teknik dan 

matematika sebagai manusia yang peduli ,konstruktif, dan 

reflektif. 

 

Oleh karenanya, Reeve & Avery (2013), mengadopsi definisi pendekatan 

STEM sebagai pendekatan interdisiplin pada pembelajaran, yang di 

dalamnya siswa menggunakan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika 

dalam konteks nyata yang mengkoneksikan antara sekolah, dunia kerja, 

dan dunia global, sehingga mengembangkan literasi STEM yang 

memampukan siswa bersaing dalam era ekonomi baru yang berbasis 

pengetahuan. Hal ini tentu sesuai dengan tujuan pendekatan STEM yaitu 

untuk mengembangkan potensi siswa melalui integrasi disiplin ilmu yang 
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fokus pada sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Ostler (2012), 

menjelaskan bahwa teknik didasarkan pada verifikasi fisik dari sains untuk 

merancang dan mengubah konsepsi intelektual kedalam produk nyata. 

Becker & Park (2011), menjelaskan bahwa STEM merupakan pendekatan 

pengajaran dan pembelajaran antara dua atau lebih dalam komponen 

STEM atau antara satu komponen STEM dengan disiplin ilmu lain. 

 

6. Representasi Jamak (Multiple Representation ) 

 

Pembelajaran yang terdapat di sekolah sebagian besar bersifat abstrak jika 

hanya dibelajarkan menggunakan metode konvensional. Oleh sebab itu, 

konsep representasi jamak timbul karena kebutuhan siswa untuk 

mengeksplorasi dan melakukan banyak tugas yang beragam yang 

melibatkan sejumlah besar informasi abstrak. Visualisasi informasi 

merupakan salah satu pendekatan untuk memecahkan masalah tersebut. 

Visualisasi yang dimaksud harus melibatkan lebih dari sekedar 

memungkinkan siswa melihat informasi. Siswa juga harus memanipulasi 

untuk fokus pada apa yang relevan dan mengorganisasi untuk menciptakan 

informasi baru (Sunyono, 2015). 

 

Wu, Krajcik, & Soloway (2000), menjelaskan bahwa kemampuan 

representasi adalah kemampuan untuk menerjemahkan suatu representasi 

dari konsep ke bentuk lain, dan kemampuan untuk menghasilkan atau 

memilih representasi yang tepat untuk membuat penjelasan, prediksi, dan 

pembenaran. Penelitian O’Keefe et al., (2014) menyatakan bahwa 

integrasi dari berbagai representasi merupakan proses kognitif penting 

yang seharusnya tidak dianggap sebagai pengolahan non-esensial. 

 

Fungsi dari representasi adalah pelengkap dalam proses melatih 

kemampuan representasi siswa dalam memfasilitasi pembelajaran, dan 

bagian yang berbeda dari proses representasi mendukung penerimaan dan 

transfer pengetahuan. Representasi jamak dapat berfungsi sebagai alat 
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bantu memori: memperluas memori kerja, membentuk arsip permanen, 

memungkinkan memori untuk dibagikan, dan lainnya (Zhang, 1997).  

 

Hal yang berkaitan juga dikatakan oleh Zhang (1997) bahwa diagram, 

grafik, dan gambar adalah beberapa jenis representasi jamak yang khas 

yang digunakan dalam banyak tugas kognitif seperti pemecahan masalah, 

penalaran, dan pengambilan keputusan. Dalam studi pemecahan masalah 

diagram, Larkin dan Simon (1987) berpendapat bahwa representasi 

diagram mendukung operator yang dapat mengenali fitur dengan mudah 

dan membuat kesimpulan secara langsung. Dalam studi penalaran logis 

dengan diagram, Stenning dan Oberlander (1995) berpendapat bahwa 

representasi diagram seperti lingkaran Euler membatasi abstraksi dan 

dengan demikian membantu membuat beberapa informasi dapat 

ditafsirkan dan transparan dalam bentuk khusus dengan mengorbankan 

membatasi abstraksi dalam bentuk umum. Kleinmuntz dan Schkade (1993) 

menunjukkan bahwa representasi yang berbeda (grafik, tabel, dan daftar) 

dari informasi yang sama dapat secara dramatis mengubah strategi 

pengambilan keputusan. Zhang (1996) menyarankan bahwa semua grafik 

dapat dipelajari secara sistematis di bawah taksonomi representasional 

berdasarkan sifat-sifat representasi eksternal.  

 

Hal yang  unik tentang kefasihan  representasional  adalah  bahwa 

menggabungkan tingkat ambang batas lintas disiplin kemampuan 

memberikan tingkat kenyamanan (kelancaran) dengan menggunakan 

berbagai representasi untuk tujuan tertentu dalam disiplin spesialisasi  

(Hill, Sharma, O’Byrne, & Aireyb,  2014.). Beberapa model representasi 

yang digunakan dalam menyampaikan suatu materi pembelajaran 

berdasarkan representasi jamak yaitu: 

1) Representasi verbal. Representasi verbal atau bahasa adalah 

kemampuan menerjemahkan sifat-sifat yang diselidiki dan 

hubungannya dalam masalah ke dalam representasi verbal atau 

bahasa. Representasi ini merupakan representasi yang amat penting 
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dalam suatu representasi. 

2) Representasi matematik. Representasi ini digunakan dalam rumus dan 

merupakan pengembangan dari representasi grafik, bar-charts, teks, 

dan diagram serta verbal. Lebih sering digunakan untuk 

menyelesaikan suatu masalah atau contoh soal. 

3) Representasi gambar. Representasi gambar adalah suatu cara 

menyajikan materi dengan menampilkan suatu gambar. Representasi 

ini juga banyak diminati oleh siswa dan sebagian dari mereka lebih 

cepat memahami suatu konsep materi dengan representasi ini. Seperti 

diungkapkan oleh Rosengrant, Etkin, & Heuvelen (2007): 

More students prefer the problem statement to be representated with a 

picture than eith word, graph or mathematical equations. However, 

this does not necessarily make them more successful in solving the 

problem. 

4) Representasi grafik. Representasi grafik adalah suatu penyajian 

gagasan yang dihubungkan dengan pemikiran tentang konteks spesifik 

ilmu IPA. Wittmann (2006), menambahkan bahwa representasi grafik 

digunakan untuk menguraikan beberapa bentuk perubahan konseptual 

seperti penambahan, air terjun kecil, perdagangan besar, dan 

konstruksi lengkap. Representasi ini juga digunakan untuk 

menerjemahkan masalah matematik dalam gambar atau grafik. 

 

Chin (2007) menambahkan bahwa diagram seperti grafik memiliki 

fungsi yang berbeda, sebagai contoh untuk membandingkan dan 

memperjelas; mengklasifikasi, mengkatagorikan, dan menunjukkan 

hubungan hierarki; ringkasan informasi; menunjukkan hubungan 

diantara konsep-konsep; atau menunjukkan akibat dari prosedur. 

“Diagrams such as graphic organizers also have different functions, 

for example, to compare and contrast; vlassify, categorize, and show 

hierarchical relationships; summarize information; show relationship 

among concepts; or show sequence in procedures”. 
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Selain itu, dengan grafik mampu memperlihatkan contoh-contoh 

kuantitatif, arahan, dan hubungan konseptal yang lebih mudah 

daripada teks verbal. 

“Graphs allow us to see quantitative pattens, trends, covariation, and 

conceptual relationship more easily than verbal teks”. 

5) Representasi dengan simulasi komputer. Untuk beberapa masalah, 

representasi dengan animasi komputer dapat menerangkan situasi 

siswa dan membantu mereka memperagakan pemikiran nyata. 

Representasi ini lebih murah dibandingkan dengan menggunakan alat 

langsung yang biayanya lebih mahal. 

 

Berdasarkan beberapa sumber, baik teori maupun hasil penelitian 

terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa Representasi jamak mengacu 

pada berbagai cara menyajikan informasi. Adapun contoh, representasi 

jamak tersebut meliputi kata, simbol, persamaan lisan atau tertulis dan 

gambar (grafik, foto, diagram, peta, rencana, grafik, tabel dan statistik). 

 

 

7. Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi (HOTS) 

Menurut Istiyono, Edi, & Septa (2014), kemampuan berpikir terdiri dari 

dua jenis yaitu kemampuan berpikir dasar dan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi. Kemampuan berpikir dasar (lower order thinking) yaitu 

hanya menggunakan kemampuan terbatas pada hal-hal rutin dan bersifat 

mekanis, contohnya menghafal dan mengulang-ulang informasi yang 

diberikan sebelumnya, sedangkan kemampuan berpikir tinggi (higher 

order thinking) yaitu menggunakan kemampuan menganalisa, 

mengintrepretasikan, sampai memanipulasi informasi sebelumnya 

sehingga tidak monoton. Menurut pendapat Chien (2011), pembelajaran 

saat ini menuntut pembelajaran yang mampu memfalisitasi siswa untuk 

berpartisipasi dan berperan aktif dalam membangun pengetahuannya 

sendiri, sehingga memerlukan proses berpikir tingkat tinggi. 
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Menurut Lewy, Zulkardi, Nyimas (2009),  menjelaskan bahwa Taksonomi 

Bloom dianggap sebagai dasar bagi berpikir tingkat tinggi. Pemikiran ini 

didasarkan bahwa beberapa jenis pembelajaran memerlukan proses 

kognisi yang lebih daripada yang lain, tetapi memiliki manfaat-manfaat 

yang lebih umum. Contoh dalam taksonomi Bloom yaitu kemampuan 

melibatkan analisis, evaluasi dan mengkreasi dianggap berpikir tingkat 

tinggi. Pendapat selanjutnya menurut Lewy, Zulkardi, Nyimas (2009), 

dalam A revision of Bloom’s Taxonomy: an overview – Theory Inti 

Practice menjelaskan bahwa indikator untuk mengukur kemampuan 

berpiir tingkat tinggi meliputi: 

1. Menganalisis 

a) Menganilisis informasi yang masuk dan membagi atau 

menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih 

kecil untuk mengenali pola atau hubungannya 

b) Mampu mengenali serta membedaan faktor penyebab dan 

akibat dari sebuah skenario yang rumit 

c) Mengidentifikasi/merumuskan pertanyaan 

2. Mengevaluasi 

a) Memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, dan 

metodologi dengan menggunakan kriteria yang cocok 

atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas 

atau manfaatnya 

b) Membuat hipotesis, mengkritik dan melakukan pengujian 

c) Menerima atau menolak suatu pernyataan berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan 

3. Mengkreasi 

a) Membuat generalisasi suatu ide atau cara pandang terhadap sesuatu 

b) Merancang suatu cara untuk menyelesaikan masalah 

c) Mengorganisasikan unsur-unsur atau bagian-bagian 

menjadi struktur baru yang belum pernah ada sebelumnya 
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Menurut Heong et al., (2011), kemampuan berpikir tingkat tinggi 

merupakan penggunaan pikiran secara lebih luas untuk menemukan 

tantangan baru. Kemampuan berpikir tingkat tinggi ini menghendaki 

seseorang untuk menerapkan informasi baru atau pengetahuan 

sebelumnya dan memanipulasi informasi untuk menjangkau kemungkinan 

jawaban dalam situasi baru. Berpikir tingkat tinggi dapat dikatakan 

sebagai berpikir pada tingkat yang lebih tinggi daripada sekedar 

menghafalkan fakta, bukan hanya menyampaikan hal yang sama dengan 

hal yang diperoleh. 

 

Dalam Taksonomi Bloom yang telah direvisi kemampuan berpikir tingkat 

tinggi melibatkan analisis (C4), mengevaluasi (C5) dan mencipta (C6) 

dianggap berpikir tingkat tinggi (Andreson & Krathworl, 2001). Anderson 

melakukan penelitian dan mengasilkan perbaikan terhadap taksonomi 

Bloom. Perbaikan yang dilakukan adalah mengubah taksonomi Bloom 

dari kata benda (noun) menjadi kata kerja (verb). Ini penting dilakukan 

karena taksonomi Bloom sesungguhnya adalah penggambaran proses 

berpikir. Selain itu juga dilakukan pergeseran urutan taksonomi yang 

menggambarkan dari proses berpikir tingkat rendah (low order thinking) 

ke proses berpikir tingkat tinggi (high order thinking). Adapun perbedaan 

taksonomi Bloom dan Anderson terdapat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Perbedaaan Taksonomi Bloom dan Anderson 

 

Taksonomi Bloom Revisi Taksonomi Bloom 

Pengetahuan Mengingat 

Pemahaman Memahami 

Penerapan Menerapkan 

Analisis Menganalisis 

Sintesis Menilai 

Penilaian Menciptakan 

(Andrerson & Krathworl, 2001) 
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Deskripsi dan kata kunci setiap kategori dapat dilihat dalam Tabel 4: 

Tabel 4. Deskripsi dan Kata Kunci Revisi Taksonomi Bloom 

KATEGORI KATA KUNCI  

Remembering 

(mengingat): can the 

student recall or 

remember the 

information? Dapatkah 

siswa mengucapkan atau 

mengingat informasi? 

Menyebutkan definisi, 

menirukan ucapan, 

menyatakan susunan, 

mengucapkan, mengulang, 

menyatakan 

LOTS-Lower 

Order Thinking 

Skill 

Understanding 

(pemahaman): Dapatkah 

siswa menjelaskan 

konsep, prinsip, hukum 

atau prosedur? 

Mengelompokkan, 

menggambarkan, 

menjelaskan identifikasi, 

menempatkan, 

melaporkan, menjelaskan, 

menerjemahkan, 

pharaprase. 

Applying (penerapan) : 

Dapatkah siswa 

menerapkan 

pemahamannya dalam 

situasi baru? 

Memilih, 

mendemonstrasikan, 

memerankan, 

menggunakan, 

mengilustrasikan, 

menginterpretasi, 

menyusun jadwal, 

membuat sketsa, 

memecahkan masalah, 

menulis 

Analyzing (analisis) : 

Dapatkah siswa memilah 

bagian-bagian berdasarkan 

perbedaan dan 

kesamaannya? 

Mengkaji, 

membandingkan, 

mengkontraskan, 

membedakan, melakukan 

deskriminasi, memisahkan, 

menguji, melakukan 

eksperimen, 

mempertanyakan. 
HOTS-Higher 

Order Thinking 

Skill 

Evaluating (evaluasi) : 

Dapatkah siswa 

menyatakan baik atau 

buruk terhadap sebuah 

fenomena atau objek 

tertentu? 

Memberi argumentasi, 

mempertahankan, 

menyatakan, memilih, 

memberi dukungan, 

memberi penilaian, 

melakukan evaluasi 

Creating (penciptaan): 

Dapatkah siswa 

menciptakan sebuah 

benda atau pandangan? 

Merakit, mengubah, 

membangun, mencipta, 

merancang, mendirikan, 

merumuskan, menulis. 
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Dalam taksonomoi Bloom domain kognitif dikenal hanya satu dimensi 

tetapi dalam taksonomi Anderson dan Krathwohl menjadi dua dimensi. 

Dimensi pertama adalah Knowledge Dimension (dimensi pengetahuan) 

dan Cognitive Process Dimension (dimensi proses kognisi). Dimensi 

proses kognisi terdapat 6 kategori, yaitu kemampuan mengingat, 

memahami, dan menerapkan yang merupakan kemampuan berpikir tingkat 

rendah. Selain itu kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta 

termasuk kemampuan berpikir tingkat tinggi. Adapun penjelasan dari 

keenam kemampuan tersebut sebagai berikut: 

1. Mengingat (C1) 

Ingatan termasuk ranah hafalan yang meliputi kemampuan menyatakan 

kembali fakta, konsep, prinsip, prosedur atau istilah yang telah 

dipelajari tanpa harus memahami atau dapat menggunakannya (Munaf, 

2001). Jenjang ini merupakan tingkatan hasil belajar yang paling 

rendah tapi menjadi prasyarat bagi tingkatan selanjutnya. Suatu soal 

dikatakan berbentuk hafalan apabila materi yang ditanyakan terdapat 

(ada) dalam buku pelajaran, atau siswa sudah pernah diberitahukan 

oleh guru (Munaf, 2001). 

2. Memahami (C2) 

Pemahaman adalah kemampuan dalam memahami pengetahuan yang 

telah diajarkan seperti kemampuan ″menjelaskan″ pembacaan kode 

warna resistor, ″membandingkan″ bentuk fisik macam-macam resistor, 

″menafsirkan″, dan sebagainya. Istilah kemampuan memahami dalam 

ranah taksonomi ini disebut juga dengan ″mengerti″. Pemahaman 

merupakan salah satu jenjang kemampuan dalam proses berpikir 

dimana siswa dituntut untuk memahami atau mengetahui tentang 

sesuatu hal dan mampu menginterpretasikan. Kemampuan ini termasuk 

kemampuan mengubah satu bentuk menjadi bentuk lain, misalnya dari 

bentuk non-verbal (simbol, gambar) menjadi bentuk verbal (kata-

kata/uraian kalimat). 
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3. Menerapkan (C3) 

Penerapan ialah kemampuan untuk menggunakan konsep, prinsip, 

prosedur atau teori tertentu pada situasi tertentu. Siswa dikatakan telah 

menguasai kemampuan tertentu bilamana siswa tersebut telah dapat 

memberi contoh dengan kata kerja operasional seperti menggunakan, 

menerapkan, menggeneralisasikan, menghubungkan, memilih, 

menghitung, menemukan, mengembangkan, mengorganisasikan, 

memindahkan, menyusun, menunjukkan, mengklasifikasikan, dan 

mengubah (Munaf, 2001). 

4. Analisis (C4) 

Menganalisis merupakan kemampuan menguraikan suatu materi atau 

konsep ke dalam bagian-bagian yang lebih rinci. Kemampuan 

menganalisis merupakan salah satu komponen yang sangat penting 

dalam proses tujuan pembelajaran. Analisis merupakan usaha memilah 

suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian kecil sehingga 

jelas hierarkinya atau susunannya. Dengan analisis diharapkan siswa 

mempunyai pemahaman yang komprehensif dan terpadu. Contoh kata 

kerja operasional yang dapat digunakan pada ranah ″analisis″ adalah 

menganalisa, membedakan, menemukan, mengklasifikasikan, 

membandingkan (Munaf, 2001). 

5. Evaluasi (C5) 

Evaluasi didefinisikan sebagai pembuatan keputusan berdasarkan 

kriteria dan standar yang telah ditetapkan. Kriteria yang sering 

digunakan adalah kriteria berdasarkan kualitas, efisiensi, dan 

konsistensi. Kriteria tersebut berlaku untuk guru dan siswa. Pada tahap 

evaluasi, siswa harus mampu membuat penilaian dan keputusan 

tentang nilai suatu gagasan, metode, produk atau benda dengan 

menggunakan kriteria tertentu. Tingkatan ini mencakup dua macam 

proses kognitif, yaitu memeriksa (checking) dan mengkritik 

(critiquing). Contoh kata kerja operasional yang digunakan pada 
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jenjang evaluasi adalah menilai, membandingkan, menyimpulkan, 

mengkritik, membela, menjelaskan, mendiskriminasikan, 

mengevaluasi, menafsirkan, membenarkan, meringkas, dan 

mendukung. 

6. Menciptakan (C6) 

Menciptakan merupakan proses kognitif yang melibatkan kemampuan 

mewujudkan suatu konsep ke dalam suatu produk. Siswa dikatakan 

memiliki kemampuan proses kognitif menciptakan, jika siswa tersebut 

dapat membuat suatu produk baru yang merupakan reorganisasi dari 

beberapa konsep. Oleh karena itu, berpikir kreatif dalam konteks ini 

merujuk pada kemampuan siswa mensintesis informasi atau konsep ke 

dalam bentuk yang lebih menyeluruh. Proses kognitif pada 

menciptakan meliputi penyusunan (generating), perencanaan 

(planning), dan produksi (producing). 

 

Dimensi yang kedua adalah dimensi pengetahuan, yang terdiri dari 4 

kategori pengetahuan, yaitu sebagai berikut. 

1. Pengetahuan Faktual 

Pengetahuan yang berupa potongan-potongan informasi yang terpisah-

pisah atau unsur dasar yang ada dalam suatu disiplin ilmu tertentu. 

Pengetahuan faktual pada umumnya merupakan abstraksi tingkat 

rendah. Ada dua macam pengetahaun faktual, yaitu (1) pengetahuan 

tentang terminologi (knowledge of terminology): mencakup 

pengetahuan tentang label atau simbol tertentu baik yang bersifat 

verbal maupun non verbal; dan (2) pengetahuan tentang bagian detail 

dan unsur-unsur (knowledge of specific details and element): 

mencakup pengetahuan tentang kejadian, orang, waktu dan informasi 

lain yang sifatnya sangat spesifik. 

2. Pengetahuan Konseptual 

Pengetahuan yang menunjukkan saling keterkaitan antara unsur-unsur 

dasar dalam struktur yang lebih besar dan semuanya berfungsi bersama 

sama. Pengetahuan konseptual mencakup skema, model pemikiran, 
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dan teori baik yang implisit maupun eksplisit. Ada tiga macam 

pengetahuan konseptual, yaitu pengetahaun tentang klasifikasi dan 

kategori, pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi, dan 

pengetahuan tentang teori, model, dan struktur. 

3. Pengetahuan Prosedural 

Pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan tentang cara 

melakukan sesuatu yang dapat berupa kegiatan atau prosedur. 

Seringkali pengetahuan prosedural berisi langkah-langkah atau tahapan 

yang harus diikuti dalam mengerjakan suatu hal tertentu. Perolehan 

pengetahuan prosedural dilakukan melalui suatu metode penyelidikan 

dengan menggunakan keterampilanketerampilan, teknik dan metode 

serta kriteria tertentu. 

4. Pengetahuan Metakognisi 

Metakognisi didefinisikan sebagai pengetahuan atau aktivitas yang 

meregulasi kognisi. Konsep ini secara luas mencakup “pengetahuan 

individu mengenai keberadaan dasarnya sebagai individu yang 

memiliki kemampuan mengenali, pengetahuan mengenai dasar dari 

tugas-tugas kognitif yang berbeda dan pengetahuan mengenai strategi-

strategi yang memungkinkan untuk mengahadapi tugas-tugas yang 

berbeda. Dengan demikian, individu tidak hanya berpikir mengenai 

objek-objek dan perilaku, namun juga mengenai kognisi itu sendiri. 

 

Perspektif dua dimensi Anderson dan Krathwohl (2001) untuk kemampuan 

berpikir tingkat tinggi dan klasifikasi kata kerja operasionalnya dapat 

digambarkan pada Tabel 5. 

 

Tabel  5. Dimensi Revisi Taksonomi Bloom Dan Contoh Kata Kerja 

Operasional 

Dimensi 

Pengetahuan 

(The 

Knowledge 

Dimension) 

Dimensi Proses Kognisi 

(The Cognitive Process Dimension) 

C4 Analisis 

(analyze) 

C5 

Penilaian 

(evaluate) 

C6 

Penciptaan 

(create) 

Pengetahuan 

Faktual 

(PF) 

C4 PF 

Membuat urutan, 

mengelompokkan 

C5 PF 

Membandingkan, 

menghubungkan 

C6 PF 

Menggabungkan 
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Pengetahuan 

Konseptual 

(PK) 

C4 PK 

Menjelaskan, 

menganalisis 

 

C5 PK 

Mengkaji, 

menafsirkan 

C6 PK 

Merencanakan 

Pengetahuan 

Prosedural 

(PP) 

C4 PP 

Membedakan 

C5 PP 

Menyimpulkan, 

meringkas 

C6 PP 

Menyusun, 

memformulasika

n 

Pengetahuan 

MetaKognisi 

(PM) 

C4 PM 

Mewujudkan, 

menemukan 

C5 PM 

Membuat, 

menilai 

C6 PM 

Merealisasikan 

 

Dengan demikian, kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher Order 

Thinking Skill / HOTS) merupakan suatu keterampilan berpikir yang tidak 

hanya membutuhkan kemampuan mengingat, tetapi juga kemampuan lain 

yang lebih tinggi meliputi kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan 

mencipta. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam pembelajaran Fisika siswa 

dituntut agar memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, kemampuan 

berpikir tingkat tinggi ini dimaksudkan agar siswa dapat memenuhi tujuan 

utama dari penerapan pembelajaran fisika pada berbagai proses 

pembelajaran baik secara pembelajaran dengan tatap muka di kelas 

maupun secara eksperimen. 

 

8. Kemampuan Pemecahan Masalah 

 

Pemecahan masalah adalah suatu cara menyajikan pelajaran dengan 

mendorong siswa untuk mencari dan memecahkan suatu 

masalah/persoalan dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. 

Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah tidak hanya berkaitan 

dengan memperoleh prosedur atau strategi pemecahan, tetapi juga dengan 

mengembangkan kemampuan representasi masalah (Abidin & Hartley, 

1998). Langkah pertama yang harus dilakukan ketika menangani masalah 

adalah menafsirkan informasi yang diberikan, yang biasanya dinyatakan 

dalam bentuk verbal, dan mengubahnya menjadi representasi terstruktur 
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eksternal atau internal, yang menggarisbawahi dan memperjelas hubungan 

antara data dan antara data dan tujuan dari masalah Dettori dan Giannetti 

(2004).  

 

Pemecahan masalah adalah suatu proses terencana yang perlu 

dilaksanakan agar memperoleh penyelesaian tertentu dari sebuah masalah 

yang mungkin tidak didapat dengan segera (Saad et al, 2008). Ruseffendi 

(2001), mengemukakan bahwa suatu soal merupakan soal pemecahan 

masalah bagi seseorang bila ia memiliki pengetahuan dan kemampuan 

untuk menyelesaikannya, tetapi pada saat ia memperoleh soal itu ia belum 

tahu cara menyelesaikannya. Dalam kesempatan lain Ruseffendi (2001), 

juga mengemukakan bahwa suatu persoalan itu merupakan masalah bagi 

seseorang jika: pertama, persoalan itu tidak dikenalnya. Kedua, siswa 

harus mampu menyelesaikannya, baik kesiapan mentalnya maupun 

pengetahuannya, terlepas daripada apakah akhirnya ia sampai atau tidak 

kepada jawabannya. Ketiga, sesuatu itu merupakan pemecahan masalah 

baginya, bila ia ada niat untuk menyelesaikannya. 

 

Pemecahan masalah merupakan salah satu tipe keterampilan intelektual 

yang menurut Gagne (1992), lebih tinggi derajatnya dan lebih kompleks 

dari tipe keterampilan intelektual lainnya. Gagne (1992), berpendapat 

bahwa dalam menyelesaikan pemecahan masalah diperlukan aturan 

kompleks atau aturan tingkat tinggi dan aturan tingkat tinggi dapat dicapai 

setelah menguasai aturan dan konsep terdefinisi. Demikian pula aturan dan 

konsep terdefinisi dapat dikuasai jika ditunjang oleh pemahaman konsep 

konkrit. Setelah itu untuk memahami konsep konkrit diperlukan 

keterampilan dalam memperbedakan. Proses pemecahan masalah versi 

Polya (1973),  disampaikan dengan strategi thinking aloud pair problem 

solving. 

 

Adapun Pemecahan masalah yang digunakan oleh Savage & Williams 

(1990), terdiri atas tiga langkah, yaitu: 1) mempersiapkan model, yaitu  



35 

 
 

menguraikan/menggambarkan atau menjabarkan variabel-variabel yang 

diketahui baik dalam bentuk gambar, grafik maupun uraian,  2) 

menganalisis masalah, yaitu mengkaji rumus-rumus yang akan digunakan 

dalam menyelesaikan masalah dan menyelesaikan masalah tersebut secara 

berurutan,  3) menafsir dan memvalidasi, yaitu membuat interpretasi atau 

kesimpulan  terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan data atau hasil 

perhitungan. Menurut Polya (1973), ada empat langkah untuk 

menyelesaikan masalah, yaitu: 1) memahami masalah, 2) menyusun 

rencana untuk menyelesaikan masalah, 3) mengerjakan masalah secara 

berurutan, 4) melakukan pengecekan terhadap langkah-langkah yang 

digunakan dalam menyelesaikan masalah. Menurut Heller & Heller (1999) 

langkah-langkah pemecahan masalah dalam fisika terdiri atas: 1) fokus 

pada masalah, 2) menggambarkan bentuk masalah, 3) merencanakan 

solusi, 4) melaksanakan rencana, 5) mengevaluasi jawaban. Menurut 

Loucks (Fatin, 2009) ada lima langkah dalam memecahkan masalah   

fisika   yang   berhubungan   dengan   aljabar,   yaitu:  1) mengidentifikasi 

masalah, 2) mengurutkan sesuai dengan interval dan atau objek, 3) 

menemukan persamaan, 4) membuat garis besar solusi, 5) menyelesaikan 

dengan menggunakan matematika. Masalah dapat diselesaikan dengan 

berbagai usaha, seperti menggunakan strategi yang sesuai, mencari 

informasi, melakukan prediksi atau usaha lain. Menyelesaikan masalah 

tidak harus menggunakan cara yang sama, setiap orang dapat 

menggunakan dengan caranya sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan 

yang dimilikinya. 

 

Tahapan-tahapan pemecahan masalah yang digunakan oleh Savage & 

Williams mirip dengan tahapan-tahapan kemampuan pemecahan masalah 

yang digunakan oleh Mestre. Langkah-langkah dan indikator pemecahan 

masalah menurut Savage dan William, 1990 disajikan pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Langkah-Langkah dan Indikator Pemecahan Masalah Menurut 

Savage dan William, 1990 

 

No Langkah-langkah  

Pemecahan Masalah 

Indikator 

1 Menampilkan model a. Menampilkan gambar sesuai dengan 

masalah. 

b. Menjabarkan variabel-variabel yang 

diketahui baik dalam bentuk gambar, 

grafik maupun uraian. 

2 Menganalisis model a. Menganalisis masalah 

b. Mengkaji rumus-rumus yang akan 

digunakan 

c. Menyelesaikan masalah secara 

berurutan 

3 Menafsir dan 

memvalidasi 

a. Menafsir dan menvalidasi 

b. Membuat interpretasi atau kesimpulan 

 

Mengacu pada pendapat-pendapat di atas, pemecahan masalah dapat 

dilihat dari berbagai pengertian merupakan upaya mencari jalan keluar 

yang dilakukan dalam mencapai tujuan pemecahan masalah. Juga 

memerlukan kesiapan, kreativitas, pengetahuan dan kemampuan serta 

aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu pemecahan 

masalah merupakan persoalan-persoalan yang belum dikenal, serta 

mengandung pengertian sebagai proses berpikir tinggi dan penting dalam 

pembelajaran fisika. 

 

Pemecahan masalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berperan aktif dalam mempelajari, mencari, dan menemukan sendiri 

informasi untuk diolah menjadi konsep, prinsip, teori, atau kesimpulan. 

Pemecahan masalah menuntut kemampuan memproses informasi untuk 

membuat keputusan. 
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B. Kerangka Pemikiran 

 

Pembelajaran di Indonesia  belum menekankan pada kemampuan bepikir 

tingkat tinggi, salah satunya kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Terbukti 

dari hasil Trends Internasional Mathematics Science Study (TIMSS) tahun 

2015, Indonesia berada pada urutan 62 dari 69 negara dengan skor 403 untuk 

bidang sains. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis 

dan kreatif siswa Indonesia masih rendah, dimana siswa Indonesia masih 

lemah dalam  kemampuan mengintegrasikan informasi,  menarik simpulan, 

dan mengeneralisasi pengetahuan yang dimiliki ke hal-hal lain. Ongoing 

assessment  merupakan assessment yang tidak hanya dilakukan pada akhir 

pembelajaran suatu materi melainkan selama proses pembelajaran.  

Penerapan assessment yang secara terus-menerus selama proses pembelajaran 

akan membentuk lingkungan belajar yang aktif sehingga berdampak pada 

kemampuan berpikir siswa tingkat tinggi dan pemecahan masalah. 

 

Ketika pelaksanaan proses pembelajaran menggunakan ongoing assessment 

siswa belajar dengan menjawab soal yang diberikan oleh guru. Siswa harus 

menjawab pertanyaan tersebut dengan mencari dan menganalisis informasi, 

apakah informasi tersebut sesuai dengan konsep yang diperlukan dalam 

menjawab soal. Setelah siswa memberikan jawaban guru memberikan umpan 

balik berupa penguatan ketika jawaban siswa benar dan klarifikasi ketika 

jawaban siswa salah.  

 

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan ongoing assessment akan 

menerapkan proses di atas secara berulang sampai siswa menguasi konsep 

dari kompetensi yang telah ditentukan. Proses menjawab soal dengan 

mencari dan menganalisis informasi yang berulang inilah yang akan 

meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (keterampilan berpikir 

kritis, dan kreatif siswa) dan kemampuan pemecahan masalah siswa.   

Adapun kerangka pikir penelitian digambarkan pada Gambar 1. 
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Ongoing Assessment 

 
 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian

 Tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat pada abad ke-21, 

siswa harus meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan pemecahan masalah. 

 Pembelajaran belum melatih kemampuan siswa dalam memecahkan masalah serta 

berpikir kritis dan kreatif 

 Belum tersedianya instrument penilaian yang berlangsung selama proses pembelajaran 

atau ongoing assessment berbasis representasi jamak 

Pengembangan ongoing assessment berbasis representasi jamak sesuai 

indikator kemampuan berpikir tinggat tinggi dan pemecahan masalah 

Indikator yang 

diukur 

Indikator berpikir 

tingkat tinggi: 

Analisis (C4) 

Evaluasi (C5) 

Kreasi (C6) 

(Anderson & 

Krathwol, 2001) 

 

Indikator pemecahan 

masalah: 

 Menampilkan model 

 Menganalisis model 

 Menafsir dan 

memvalidasi 

 

(Savage & 

Wiliam, 1990) 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir 

tingkat tinggi dan kemampuan 

pemecahan masalah 

STEM 
 

Science 

 

 

Technology 

 

 

Engineering 

 

 

Mathematics 

 

 

Representasi jamak 

 

visual 

 

Simbol 

 

Persamaan 

(lisan, tulisan) 

 

gambar 

(grafik, foto, 

diagram, tabel 

peta, rencana, 

grafik, tabel 

dan statistik) 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Pengembangan 

 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (development 

research). Adapun produk yang dikembangan dalam penelitian ini adalah 

ongoing assessment pendekatan STEM berbasis representasi jamak 

terintegrasi pembelajaran abad 21 untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi dan pemecahan masalah fisika. Desain pengembangan 

dilakukan menggunakan model pengembangan 4D. Model pengembangan 4D 

terdiri dari empat tahap yaitu Define (Pendefinisian), Design (Perancangan), 

Develop (Pengembangan) dan  Disseminate (Penyebaran).  

 

B. Prosedur Pengembangan  

 

Prosedur pengembangan instrumen ongoing assessement pedekatan STEM 

berbasis representasi jamak sebagai berikut: 

1. Define (Tahap Pendefinisian) 

Tahap ini merupakan tahapan awal yang digunakan untuk menetapkan dan 

mendefinisikan kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan, 

studi literatur, dan perumusan tujuan yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan dilakukan guna mengumpulkan data awal 

mengenai kebutuhan dalam pengembangan produk. Angket digunakan 

sebagai instrumen dalam pengumpulan data awal berkenaan dengan 

masalah penelitian khususnya  ongoing assessment. Angket diberikan 

kepada guru dan siswa, yang bertujuan untuk mengetahui jenis 

penilaian yang telah diterapkan,  cara guru melakukan penilaian 
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kinerja serta  mengidentifikasi jenis penilaian yang sesuai dengan 

kondisi lapangan.  

b. Studi Literatur 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah melakukan kajian 

pustaka yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan literatur lainnya 

yang berkaitan dengan produk yang dikembangkan.  Studi literatur ini 

digunakan untuk mengumpulkan konsep atau teori  yang berkenaan 

dan mendukung  pengembangan produk.  

c. Perumusan Tujuan 

Penelitian pengembangan bertujuan untuk mengembangkan instrumen 

ongoing assessment berbasis representasi jamak dalam pembelajaran 

pendekatan STEM yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir 

tingkat tinggi dan pemecahan masalah pada siswa.  

 

2. Design (Tahap Perancangan) 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan produk awal yaitu rancangan ongoing 

assessment. Perancangan produk meliputi kegiatan menentukan indikator 

berpikir tingkat tinggi (HOTS) dan indikator pemecahan masalah serta 

penentuan tahap dalam STEM. Ongoing assessment berbasis representasi 

jamak yang disusun terdiri atas dimensi kinerja yang dinilai dalam bentuk 

pengetahuan prosedural. Peneliti menggunakan pendekatan STEM sebagai 

pendekatan pembelajaran saat proses pembelajaran di kelas. Pendekatan  

STEM dipilih untuk melatih siswa memecahkan suatu masalah yang 

diberikan secara ilmiah agar meningkatkan keterampilan pemecahan 

masalah dan kemampuan berpikir tingkat tinggi/HOTS mereka. Tahapan 

STEM berbasis representasi jamak, indikator keterampilan berpikir tingkat 

tinggi, dan indikator keterampilan pemecahan masalah secara keseluruhan 

termuat dalam produk yang akan digunakan sebagai bahan ajar berupa 

instrumen ongoing assessment untuk meningkatkan keterampilan 

pemecahan masalah dan berpikir tingkat tinggi siswa. 
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3. Develop (Tahap Pengembangan) 

Pada tahapan ini rancangan produk yang telah dibuat kemudian divalidasi 

untuk menghasilkan produk yang sesuai. Kegiatan pada tahap ini meliputi: 

a. Validasi Ahli 

Rancangan produk yang telah disusun kemudian dilakukan penilaian 

atau divalidasi oleh para ahli (validator). Para validator merupakan 

mereka yang berkompeten dan mengerti di bidang teknologi dengan 

jenjang pendidikan S3. Validasi yang dilakukan untuk penilaian 

produk yaitu validasi desain produk. Validasi desain dilakukan untuk 

mengetahui kelemahan dan kelebihan produk yang dikembangkan 

dilihat dari kesesuaian isi dan konstruksi.. Kemudian selanjutnya 

dilakukan revisi terhadap desain produk, yaitu memperbaiki dan 

menyempurnakan produk setelah divalidasi oleh para ahli untuk 

kemudian diujicobakan.  

 

b. Uji Coba Terbatas 

Produk yang telah dikembangkan dari hasil revisi validasi ahli  

kemudian diuji cobakan di kelompok yang menjadi subjek penelitian 

yaitu uji coba lapangan. Tahap ini bertujuan untuk menyempurnakan 

produk yang dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan 

lapangan. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan dan menganalisis 

data hasil uji coba lapangan yang berkenaan tentang uji kesesuaian, uji 

kemanfaatan, dan uji kepraktisan produk. Selanjutnya dilakukan revisi 

produk kembali jika ditemukan kekurangan hasil uji coba lapangan. 

Meskipun dalam keadaan Pandemi Covid-19, pembelajaran tetap 

dapat dilangsungkan melalui pembelajaran virtual secara daring 

menggunakan aplikasi video conference. 

 

4. Disseminate (Tahap Penyebaran) 

Tahap ini merupakan tahap penyebaran produk yang telah dikembangkan 

pada skala yang lebih luas yaitu di sekolah lain, di kelas lain, oleh guru 
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lain. Tujuan lain adalah untuk menguji efektivitas penggunaan produk di 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

 

C. Subjek Penelitian  

 

Subjek dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu subjek validasi produk 

dan subjek uji coba pemakaian. Subjek validasi produk adalah validasi ahli 

atau validator. Sedangkan subjek uji coba pemakaian adalah guru fisika dan 

siswa Sekolah Menengan Atas (SMA). Populasi dalam penelitian ini adalah 

SMA YP Unila pada tahun ajaran 2020/2021. Dalam penelitian ini peneliti 

menetapkan sampel terdiri atas dua kelas dengan teknik random sampling 

yaitu siswa kelas XII IPA 4 dan XII IPA 3. Materi yang akan diterapkan 

dalam pengembangan bahan ajar yaitu materi Medan Magnet. 

 

Eksperimental Design dengan desain the static group pretest-posttest. Desain 

ini dapat digambarkan pada Gambar 2. 

 

O1 X1 O2 

O3 X2 O4 

 

Gambar 2. Desain Penelitian the static group pretest-posttest 

 

Keterangan : 

X1 : Diberi perlakuan Ongoing Assessment berbasis representasi jamak  

   dengan pendekatan STEM 

X2 : Tanpa diberi perlakuan Ongoing Assessment berbasis representasi  

   jamak dengan pendekatan STEM 

O1  : Pretest kelas Eksperimen 

O2  : Posttest kelas Eksperimen 

O3  : Pretest kelas Kontrol 

O4  : Posttest kelas Kontrol 
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D. Instrumen Penelitian  

 

Instrumen dalam penelitian ini meliputi instrumen analisis kebutuhan, uji 

validitas, dan uji kelayakan instrumen ongoing assessment berbasis 

representasi jamak terintegrasi pembelajaran pendekatan STEM. Berikut ini 

penjelasan dari masing-masing instrumen penelitian: 

1. Instrumen Analisis Kebutuhan 

Angket digunakan sebagai instrumen dalam melakukan analisis kebutuhan. 

Angket ini digunakan untuk mengetahui cara guru melakukan penilaian 

kinerja dan apakah ongoing assessment telah diterapkan. Informasi yang 

diperoleh selanjutnya dijadikan referensi untuk mengembangkan ongoing 

assesssment.  

2. Uji Validisasi Instrumen Ongoing Assessment  

Pada tahap ini dilakukan uji validasi isi, validasi konstruksi, dan uji 

kelayakan: 

a. Uji validasi isi merupakan instrumen yang digunakan untuk menguji 

isi dari instrumen ongoing assessment yang dikembangkan apakah 

sudah sesuai dengan kemampuan yang diukur atau belum. Hasil dari 

uji validasi isi ini selanjutnya digunakan untuk merevisi produk yang 

dikembangkan.  

b. Uji validasi konstruksi merupakan instrumen yang digunakan untuk 

menguji kontruksi ongoing assessment yang dikembangkan. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui kekurangan dari produk yang telah dibuat 

dan selanjutnya digunakan sebagai referensi untuk merevisi produk. 

c. Uji kelayakan adalah instrumen yang dipakai untuk menguji 

kesesuaian penggunaan  ongoing assessment yaitu aspek penskoran 

pada rubrik apakah sudah layak dan sesuai untuk digunakan. Adapun 

uji kelayakan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu uji kepraktisan dan 

uji kemanfaatan. (1) Uji kemanfaatan adalah instrumen yang 

digunakan untuk menguji kemanfaatan penggunaan ongoing 

assessment yaitu kemanfaatan penggunaan  ongoing assessment untuk 

mengukur seluruh aspek kemampuan siswa yang sesuai dengan 

indikator pencapaian kompetensi dan topik pembelajaran secara 
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objektif. (2) Uji kepraktisan merupakan instrumen yang digunakan 

untuk menguji kepraktisan guru dalam menggunakan instrument 

ongoing assessment dengan pendekatan STEM berbasis representasi 

jamak. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Angket, angket adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

mendapat jawaban. Dalam penelitian ini angket digunakan pada tahap 

analisis kebutuhan, validasi desain dan mengumpulkan data mengenai 

respon guru terhadap kesesuain, kepraktisan dan kemanfaatan instrumen 

ongoing assessment pendekatan STEM berbasis representasi jamak untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) dan 

pemecahan masalah siswa.  

2. Observasi, observasi dilakukan dengan cara mengamati aktivitas selama 

proses pembelajaran dengan menggunakan produk yang telah dibuat 

yaitu instrumen ongoing assessment pendekatan STEM berbasis 

representasi jamak. Observasi dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS)  dan pemecahan masalah 

siswa.  

3. Tes, tes dilakukan dengan cara memberikan soal untuk mengukur tingkat 

pemahaman  siswa setelah dilakukan penilaian dengan menggunakan 

instrumen ongoing assessment. Bentuk tes yang diberikan adalah soal 

essay materi fisika kelas XII (induksi medan magnet). Tes juga dilakukan 

untuk menilai kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS)  dan 

pemecahan masalah siswa.  

 

 

 

 

 

 



45 

 
 

F. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: Teknik analisis data terdiri dari teknik analisis kualitatif dan analisis 

kuantitatif.  

1. Teknik analisis data kualitatif 

Tahap analisis secara kualitatif yakni analisis kebutuhan, analisis 

kurikulum dan kajian pustaka yang diperoleh.  Hasil analisis dari data-

data tersebut akan digunakan pada tahap kedua, yaitu tahap perencanaan 

atau design. 

 

Angket analisis kebutuhan guru dan siswa digunakan untuk mengetahui 

sumber belajar, media pembelajaran, serta model pembelajaran yang 

digunakan saat pembelajaran. Berdasarkan hasil angket analisis 

kebutuhan, dapat diketahui kebutuhan guru dan siswa akan spesifikasi 

produk yang akan dikembangkan. Analisis angket kebutuhan memiliki 4 

pilihan jawaban yang sesuai dengan konten pertanyaan, yaitu “sangat 

sering”, “sering”, “jarang”, dan “tidak pernah”. Analisis angket 

dilakukan dengan menjumlahkan banyaknya responden yang menjawab 

sama, kemudian dibagi dengan total responden, dan hasil yang didapat 

dikali dengan 100%, sehingga didapatkan persentase responden yang 

memilih jawaban sama (X) seperti pada persamaan berikut: 

𝑋 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏 𝑠𝑎𝑚𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
× 100% 

 

2. Teknik analisis data kuantitatif 

Teknik analisis kuantitatif dilakukan pada tahap uji validitas produk, uji 

kepraktisan instrument, dan uji keefektifan produk. 

 

a) Uji Validitas Instrumen 

Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui dan mengukur apakah 

instrumen yang digunakan telah memenuhi syarat dan layak digunakan 
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sebagai pengumpul data. Instrumen yang baik harus memenuhi dua 

persyaratan penting yaitu valid dan reliabel (Azwar, 2017: 7).   

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah melalui angket 

validasi yang diisi oleh validator. Data yang diperoleh untuk uji validasi 

dari para ahli berupa data kuantitatif. Data tersebut menggunakan skor 

skala likert dengan 5 tingkatan yaitu 1,2, 3,4, dan 5 (Sudjana, 2012) 

yang selanjutnya dianalisis total skor empirik validator (∑ 𝑥) dibagi 

dengan skor maksimal yang diharapkan (n) melalui perhitungan dengan 

rumus: 

�̅� =
∑ 𝑥

𝑛
× 100% 

 

Perolehan hasil validasi instrumen tes selanjutnya dikategorikan sesuai 

dengan kriteria hasil evaluasi pada Tabel 7 berikut. 

 

Tabel 7. Daftar Kriteria Koefisien Validitas Tes 

Koefisien validitas Penafsiran 

0,80 ≤ rxy ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 ≤ rxy ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 ≤ rxy ≤ 0,60 Sedang 

0,20 ≤ rxy ≤ 0,40 Rendah 

0,00 ≤ rxy ≤ 0,20 Rendah Sekali 

(Arikunto, 2016). 

 

Jika tingkat kevalidan produk ongoing assessment yang dikembangkan 

di bawah katagori baik, maka dilakukan revisi berdasarkan masukan 

dari validator sampai diperoleh tingkat kevalidan dalam katagori baik. 

 

b) Uji Kepraktisan Instrumen 

Selanjutnya untuk tingkat kepraktisan dianalisis dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut. 

Xin % = 
∑𝑆

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠
x100% 

Keterangan: 

Xin  = Tingkat kepraktisan 
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∑S  = Jumlah skor jawaban 

Smaks = Jumlah maksimal jawaban (Sudjana, 2012) 

 

Hasil perhitungkan kemudian dikonversikan pada kriteria hasil tingkat 

kepraktisan (Arikunto, 2016), seperti pada Tabel 8. 

 

     Tabel 8. Daftar Kualifikasi Tingkat Kepraktisan 

Kepraktisan Kualifikasi 

  0,0% – 20,0% Sangat rendah 

20,1% – 40,0% Rendah 

40,1% – 60,0% Sedang 

60,1% – 80,0% Tinggi 

80,1% – 100% sangat tinggi 

 

c) Uji Keefektifan Instrumen 

Keefektifan Instrumen dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif, 

dengan membandingkan hasil pre-test, post-test, dan n-gain pada setiap 

kelas. Data hasil pre-test sebagai data awal kemampuan siswa. Data hasil 

post-test yang diperoleh untuk mengetahui kemampuan berpikir tingkat 

tinggi dan pemecahan masalah siswa setelah belajar menggunakan 

ongoing assessment. Data hasil n-gain digunakan untuk membandingkan 

efektivitas kegiatan pembelajaran pendekatan STEM menggunakan 

ongoing assessment berbasis represintasi jamak yang dikembangkan. 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan: 

1) Menentukan N-Gain 

Analisis hasil pre-test dan post-test untuk menguji efektifitas produk 

digunakan skor n-gain (Hake, 1998).   Untuk mendapatkan n-gain 

score digunakan formula sebagai berikut. 

𝑔 =  
𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡 − 𝑆𝑝𝑟𝑒

𝑆𝑀 − 𝑆𝑝𝑟𝑒
 

Keterangan : 

g  = skor N-gain 

Spost = Nilai post-test 

Spre = Nilai pre-test 

SM = Skor Maksimum 
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Klasifikasi N-gain yang dikemukaan oleh Meltzer (2002) seperti 

pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Nilai Rata-rata Gain Ternormalisasi dan  Klasifikasinya 

Rata-rata Gain 

Ternormalisasi 
Klasifikasi Tingkat Efektivitas 

(g)> 0,70 Tinggi  Efektif 

0,30<(g)> 0,70 Sedang  Cukup Efektif 

0,30>(g) Rendah Kurang Efektif 

 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data post-test 

berdistribusi normal. Penggujian dilakukan menggunakan uji 

statistik non-parametrik, yaitu Kolmogorov-Smirnov menggunakan 

bantuan program komputer SPSS 23. 

a. Hipotesis 

H0 = data terdistribusi secara normal. 

H1 = data tidak terdistribusi secara normal. 

b. Pedoman pengambilan keputusan 

i. Nilai Asym.Sig. < 0,05 maka H0 ditolak. 

ii. Nilai Asym.Sig ≥ 0,05 maka H0 diterima. 

 

2) Uji Homogenitas 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui kehomogenan varian dari data 

post-test. Ketentuan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

H0 = Kedua sampel mempunyai varians sama. 

H1 = Kedua sampel mempunyai varians berbeda. 

b. Kriteria Pengujian 

i. Jika nilai sig.≥0,05 maka H0 diterima. 

ii. Jika nilai sig.< 0,05 maka H0 ditolak. 

3) Uji Beda 

Uji beda penelitian menggunakan uji independent sample t-test. Uji 

ini digunakan untuk menguji efektivitas dari kelas menggunakan 
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ongoing assessment berbasis representasi jamak pendekatan STEM 

terhadap kelas kontrol berdasarkan hasil n-gain. Adapun hipotesis 

penelitian sebagai berikut. 

Hipotesis pertama: 

H0: Tidak ada pengaruh penggunaan ongoing assessment berbasis 

representasi jamak pada pendekatan STEM terhadap 

kemampuan berpikir tingkat tinggi fisika siswa SMA.  

H1: Ada pengaruh penggunaan ongoing assessment berbasis 

representasi jamak pada pendekatan STEM berbasis representasi 

jamak terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi fisika siswa 

SMA. 

Hipotesis kedua: 

H0: Tidak ada pengaruh penggunaan ongoing assessment berbasis 

representasi jamak pada pendekatan STEM terhadap 

kemampuan pemecahan masalah fisika siswa SMA.  

H1: Ada pengaruh penggunaan ongoing assessment berbasis 

representasi jamak pada pendekatan STEM terhadap 

kemampuan pemecahan masalah fisika siswa SMA. 

 

Pedoman pengambilan keputusan sebagai berikut. 

i. Nilai Asym.Sig. < 0,05 maka H0 ditolak. 

ii. Nilai Asym.Sig. ≥ 0,05 maka H0 diterima 

 

Analisis data pada penelitian ini secara rinci direpresentasikan pada 

Tabel 10. 

 

Tabel 10. Variabel, Jenis Data, Instrumen, dan Analisis Data 

No. Variabel Data yang 

diperlukan 

Instrumen  Analisis data 

1.  Kevalidan Data hasil validasi 

isi materi 

 

 

Lembar validasi isi 

materi 

 

 

Statistik 

deskriptif, 

teknik 

persentase 
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No. Variabel Data yang 

diperlukan 

Instrumen  Analisis data 

2.  Kepraktisan a. Data 

keterlaksanaan 

pembelajaran 

di kelas 

 

a. Lembar 

observasi 

keterlaksanaan 

pembelajaran 

 

a. Statistik 

deskriptif, 

teknik 

persentase 

 

b. Data 

kemampuan 

pendidik 

mengelola 

pembelajaran 

 

b. Lembar 

observasi 

kemampuan 

pendidik 

mengelola 

pembelajaran 

 

b. Statistik 

deskriptif, 

teknik 

persentase 

  c. Data respon 

siswa setelah 

penggunaan 

produk di kelas 

 

c. Lembar angket 

respon siswa 

 

c. Statistik 

deskriptif, 

teknik 

persentase 

3.  Keefektifan Data hasil tes 

berpikir tingkat 

tinggi dan 

pemecahan 

masalah siswa 

sebelum 

pembelajaran 

(pretest) dan  

setelah sesudah 

pembelajaran 

(posttest) 

Soal tes 

kemampuan 

berpikir tingkat 

tinggi dan 

pemecahan 

masalah siswa 

Statistik 

inferensial, uji 

independent 

sample t-test 

dengan 

program SPSS 

Statistics 23 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1.  Ongoing assessment hasil pengembangan yang valid untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi dan pemecahan masalah fisika terdiri 

dari pertanyaan-pertanyaan berbasis representasi jamak yang terintegrasi 

dengan pendekatan STEM, dan diterapkan selama proses pembelajaran 

yang menggunakan model pembelajaran PBL. Rata-rata hasil validasi oleh 

ahli diperoleh persentase validitas aspek konstruksi 86,67%, aspek 

substansi 90,00%, dan aspek bahasa 88,89%. Hasil tersebut dinyatakan 

valid dengan produk memiliki kesesuaian dengan indikator dan dapat 

mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi serta pemecahan masalah, 

soal sudah jelas untuk menyampaikan informasi yang akan dinilai, dan 

produk bahasa yang digunakan dalam soal sudah komunikatif dengan 

responden. 

2. Ongoing assessment berbasis representasi jamak terintegrasi pembelajaran 

pendekatan STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi dan pemecahan masalah fisika dinyatakan praktis dengan persentase 

kepraktisan ongoing assessment 89,54% dengan kategori tinggi, 

kepraktisan sistem sosial 92,34% dengan kategori sangat tinggi, dan 

kepraktisan prinsip reaksi 90,93% dengan kategori sangat tinggi. 

Pelaksanaan ongoing assessment ini guru memberikan materi dan 

perlakuan dalam pembelajaran secara berurutan, guru membangun suasana 

kelas yang menyenangkan dimana siswa merasa percaya diri dalam 
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diskusi terbuka, dan guru menunjukkan sikap yang baik ketika 

memberikan umpan balik. 

3. Ongoing assessment berbasis representasi jamak terintegrasi pembelajaran 

pendekatan STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi dan pemecahan masalah fisika dinyatakan efektif untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan rata-rata N-Gain 

kelas eksperimen sebesar 0,54 lebih tinggi dari kelas kontrol yaitu 0,39 

sedangkan pada pemecahan masalah dengan rata-rata N-Gain kelas 

eksperimen 0,6 lebih tinggi dari pada kelas kontrol yaitu 0,46. Hal ini 

berarti kemampuan berpikir tingkat tinggi dan pemecahan masalah fisika 

dari dua kelas memiliki peningkatan yang berbeda. Peningkatan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi dan pemecahan masalah kelas 

eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Pengembangan ongoing assessment berbasis representasi jamak 

terintegrasi pembelajaran pendekatan STEM untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi dan pemecahan masalah fisika perlu 

dikembangkan pada materi lain. 

2. Komponen pembelajaran (silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran dan 

bahan ajar) perlu direncanakan pada setiap komponen pembelajaran dan 

langkah-langkah pembelajaran agar implementasi ongoing assessment 

dapat berjalan dengan baik dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi dan pemecahan masalah fisika. 

3. Pada saat pembelajaran berlangsung perlu pengondisian subjek penelitian 

dan media pembelajaran yang digunakan baik online maupun offline agar 

proses pembelajaran dan penelitian dapat berlangsung secara kondusif dan 

efektif. 
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