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PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN UNTUK MENGUKUR 

KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PADA MATERI DINAMIKA 

PARTIKEL MENGGUNAKAN GOOGLE FORM 
 

 
 

Oleh 
 
 
 

SAFIRA 
 
 
 
 

Sebagian  besar  peserta  didik  SMA,  terbiasa  berpikir  secara  instan, terutama 

pada pelajaran sains yang membutuhkan tingkat berpikir secara kritis. Instrumen  

penilaian  yang berfokus  pada penerapan  Hukum  Newton  I,  II,  III, khususnya 

instrumen  yang tidak menggunakan perhitungan angka, masih sulit ditemukan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen penilaian jenis uraian 

yang mengukur kemampuan berpikir kritis materi dinamika partikel menggunakan 

Google Form, serta menguji kebakuan instrumen penilaian. Metode penelitian 

menggunakan Reseacrh and Development dengan langkah: mendefinisikan 

konstruk dan tujuan, menentukan format, konstruksi butir soal, pembuatan 

panduan penilaian, validasi logis, uji lapangan, analisis kebakuan, dan revisi. Uji 

coba dilakukan kepada 67 peserta didik yang telah mempelajari dinamika partikel. 

Hasil penelitian menunjukkan 8 butir soal valid dengan reliabilitas 0,86 kriteria 

sangat tinggi, taraf kesukaran: 1 sukar dan 9 sedang, daya pembeda: 2 baik sekali, 

2 baik, 4 cukup, dan 2 tanpa daya pembeda. Setiap butir soal diberikan stimulus 

yang menarik dan kontekstual. Penggunaan Google Form membuat pengerjaan 

dan pengoreksian menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Instrumen penilaian 

ini dapat mengukur, sekaligus melatih peserta didik dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis. 
 

 

Kata Kunci: Asesmen Fisika, SMA, Tes Essay 
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I. PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1. Latar Belakang 
 

 
 

Perubahan peradaban dunia yang berkembang cepat, akan berdampak dalam 

berbagai bidang seperti teknologi dan dunia kerja, sehingga semakin 

kompleksnya dunia kerja diperlukan tuntutan kemampuan masa depan yang 

disesuaikan dengan abad 21. Kemampuan yang wajib dikuasai pada abad 21 

adalah kemampuan berpikir kritis (Kang et al., 2010; Kong, 2014), 

kemampuan tersebut melatih dalam bekerja secara efektif dan kompetitif di 

pasar global. Selain itu, berpikir kritis juga digunakan dalam pengambilan 

keputusan untuk menyelesaikan masalah secara rasional dan ilmiah (Sarigoz, 

2012; Halpern, 2014: 8). Tanpa kemampuan berpikir kritis menyebabkan 

penanggapan informasi yang keliru, sehingga dapat berdampak negatif dalam 

pengambilan keputusan. (Stobaugh, 2013: 3-4). 

 
 

Pengembangan dan transfer kemampuan berpikir kritis diakui merupakan 

tujuan terpenting khususnya dalam dunia pendidikan. Kemampuan berpikir 

kritis merupakan tujuan utama pada pendidikan nasional, khususnya 

pendidikan menengah maupun tinggi (Mabruroh dan Suhandi, 2017; Tiruneh 

et al., 2017; Shim and Walczak, 2012). 

 
 

Faktanya peserta didik pada SMA dibiasakan berpikir sederhana, disebabkan 

minimnya kompetensi guru dalam menerapkan kemampuan berpikir kritis 

(Carlgren, 2013;  Choy and Oo, 2012; Sermeus et al., 2017). Sedikit sekali 

yang diketahui oleh guru tentang cara terbaik dalam melatih peserta didik 

untuk berpikir secara kritis (Murphy et al., 2014). Bahkan pada mata 

pelajaran yang sangat diperlukan untuk berpikir secara kritis seperti sains, 
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seringkali konten materi tidak tersampaikan (Marin and Halpern, 2011). 

Kenyataan ini menggambarkan bahwa peserta didik belum sepenuhnya 

menerapkan kemampuan berpikir kritis secara efektif dan berkelanjutan. 

 
 

OECD (2019: 113) Berdasarkan hasil studi peringkat PISA (Programme for 

International Student Assessment) tahun 2018, Indonesia mengalami 

penurunan dibandingkan tahun 2015. Indonesia berada pada posisi 9 

terbawah dari 80 negara pada penilaian kinerja sains, dengan nilai rata-rata 

sebesar 396 (dari 1000) dengan sebaran persentase level kognitif 

keterampilan sains, meliputi: 1,8% berada di bawah level 1b; 16,8% berada 

pada level 1b; 41,4% pada level 1a; 29,2% pada level 2; 9,2% pada level 3; 

1,6% pada level 4; 0,1% pada level 5, dan 0,0% pada level 6 (OECD, 2019: 
 

8). Berdasarkan data tersebut sebanyak 41,4% peserta didik termasuk ke 

dalam kategori level 1a. Peserta didik yang berada pada level 1a, hanya 

mampu mengidentifikasi penjelasan fenomena ilmiah secara sederhana 

dengan tingkat kognitif yang rendah. Persentase peserta didik yang 

berprestasi dibidang sains hanya sebesar 1,7%, yang berarti peserta didik 

mahir pada Level 4 dan 5, sedangkan level 6 sebesar 0%. 

 
 

Instrumen penilaian PISA terdiri dari pertanyaan-pertanyaan mengenai 

fenomena kehidupan nyata yang bertujuan untuk membangun argumen 

peserta didik serta membutuhkan penalaran berpikir kritis yang mendalam. 

Data PISA Indonesia tahun 2018 membuktikan bahwa kemampuan peserta 

didik dalam berpikir secara kritis terhadap kinerja sains masih tergolong 

sangat rendah. Hal ini disebabkan kurangnya pelatihan dalam memecahkan 

soal-soal tingkat tinggi, khususnya dalam berpikir kritis. 

 
 

Analisis pendahuluan melalui wawancara dengan salah seorang guru fisika 

kelas X IPA SMA Swasta di Bandar Lampung menyatakan bahwa guru 

sering menggunakan instrumen penilaian kategori C1-C3 dalam kategori 

LOTS (Low Order Thingking Skill), dan hanya menggunakan level C4 dalam 

kategori HOTS (Higher Order Thingking Skill). Walaupun peserta didik 



3  

 
 

 
sudah cukup dilatih, akan tetapi guru masih menemui kesulitan dalam 

pengaplikasian level kognitif C5 dan C6, level tersebut termasuk kedalam 

indikator dalam berpikir kritis. 

 
 

Selain itu, guru jarang menggunakan soal tertulis sebagai instrumen penilaian 

untuk mengukur kemampuan berpikir kritis (Wartono dkk., 2017; Sugiarti 

dkk., 2017; Sermeus et al., 2017). Peserta didik akan terbentuk pengetahuan 

baru dari hasil  menganalisis dan menyelidiki instrumen penilaian yang 

diberikan oleh guru (Herpiana et al., 2019). Instrumen penilaian berpikir 

kritis saat ini sebagian besar bersifat umum, sehingga kurangnya instrumen 

penilaian berpikir kritis tervalidasi yang bersifat spesifik. Instrumen penilaian 

kemampuan berpikir kritis, secara spesifik pada mata pelajaran fisika belum 

banyak yang mengembangkan (Tiruneh et al., 2017). Berdasarkan pernyataan 

tersebut, maka perlu dikembangkan instrumen penilaian yang dapat 

mengukur kemampuan berpikir kritis pada peserta didik khususnya pada mata 

pelajaran fisika SMA. 

 
 

Keakraban masyarakat dengan komputer dan smartphone, serta tersedianya 

koneksi internet menjadi peluang dalam memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasipada pelaksanaan sistem pendidikan. Salah satu software 

yang mudah diakses, gratis, sederhana dalam pengoperasian, dan cukup baik 

untuk dikembangkan sebagai alat evaluasi kinerja pada proses pembelajaran 

adalah Google Form (Barubara, 2016). 

 
 

Hasil penelitian Barubara (2016) mengungkapkan bahwa penggunaan Google 

Form sebagai alat evaluasi pembelajaran memberikan dampak dan manfaat 

baik dari aspek efektif, efesiensi, daya tarik dan desain tampilan. Bagi guru, 

sangat terbantu dengan adanya Google Form baik dari segi biaya, waktu, dan 

tenaga, serta dapat mendukung program penghematan kertas sebagai wujud 

peduli lingkungan (Rachmawati dan Kurniawati, 2020). Bagi siswa sendiri 

menjadi lebih tertarik, antusias, aktif dan tidak menjadi hal yang negatif saat 

menghadapi ujian (Fauzi, 2014). Google form juga dapat digunakan dengan 
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mudah dan hasil instrumen penialian yang telah dilakukan dapat keluar 

dengan cepat (Maulidiansyah, 2018). 

 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang guru fisika di salah satu 

sekolah swasta Bandar Lampung, menyatakan sering menggunakan laptop 

dalam proses pembelajaran yang ditunjang dengan fasilitas seperti 

laboratorium komputer, LCD (Liquid Criystal Display), dan Wi-Fi (Wireless 

Fidelity) yang mendukung penggunaan instrumen penilaian. 

 
 

Google Form dapat dimanfaatkan dalam pembuatan instrumen penilaian pada 

semua mata pelajaran di SMA, salah satunya pada materi fisika Peserta didik 

umumnya, sulit memahami materi mengenai dinamika partikel, terutama 

dalam memecahkan suatu permasalahan pada konsep tersebut (Machado and 

Braga, 2018). Peserta didik mengganggap bahwa teori-teori fisika yang 

mereka pelajari hanyalah sekadar rumus yang bisa dimanipulasi, tanpa 

memikirkan mengenai potensi yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Hal 

tersebut sesuai dengan penelitian Astuti dkk., (2018) mengungkapkan bahwa 

peserta didik mengalami kebingungan dalam memahami konsep dinamika 

partikel yang disebabkan peserta didik kurang dibiasakan dalam menganalisis 

masalah yang berkaitan dalam penguasaan konsep. 

 
 

Hal ini sejalan dengan hasil studi pendahuluan menggunakan angket google 

form yang disebarkan kepada peserta didik kelas XI IPA disalah satu sekolah 

swasta di Bandar Lampung, yaitu sebanyak 65,7% peserta didik menjawab 

keliru perihal materi dinamika partikel. Peserta didik menganggap konsep 

dinamika rotasi, Hukum Hooke, dan kesetimbangan benda tegar merupakan 

bagian dari dinamika partikel. Peserta didik mengalami permasalahan dalam 

menjawab konsep materi dinamika partikel, sejalan dengan hasil studi 

pendahuluan yang menjabarkan mengenai materi dinamika partikel yang 

dirasakan peserta didik, antara lain: sebanyak 61,4% tidak menyukai, 70% 

merasa kesulitan, dan 75,7%  kurang memahami konsep secara keseluruhan. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan dapat disimpulkan bahwa minat peserta 
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didik yang kurang terhadap materi dinamika partikel, menyebabkan peserta 

didik merasa kesulitan dalam memahami materi, sehingga menimbulkan 

ketidakpahaman terhadap konsep yang diajarkan. 

 
 

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka diperlukan instrumen penilaian 

kemampuan berpikir kritis pada materi dinamika partikel yang valid, reliabel, 

memiliki daya pembeda dan taraf kesukaran yang baik. Oleh karena itu, 

dilakukanlah penelitian pengembangan yang berjudul “Pengembangan 

Instrumen Penilaian untuk Mengukur Kemampuan Berpikir Kritis pada 

Materi Dinamika Partikel Menggunakan Google Form”. 

 
 

1.2. Rumusan Masalah 
 

 
 

Rumusan masalah dalam penelitian pengembangan ini adalah bagaimana 

instrumen penilaian kemampuan berpikir kritis pada materi dinamika partikel 

menggunakan Google Form yang valid, reliabel, memiliki daya pembeda, dan 

taraf kesukaran yang baik? 

 
 

1.3. Tujuan Penelitian 
 

 
 

Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah untuk mengembangkan 

instrumen penilaian jenis uraian yang dapat mengukur kemampuan berpikir 

kritis pada materi dinamika patikel menggunakan Google Form yang 

memiliki nilai valid, reliabel, daya pembeda, dan taraf kesukaran yang baik. 

 
 

1.4. Manfaat Penelitian 
 

 
 

Manfaat dari penelitian pengembangan ini adalah menghasilkan instrumen 

penilaian jenis uraian untuk mengukur kemampuan berpikir kritis pada materi 

dinamika partikel menggunakan Google Form yang dapat digunakan untuk 

mengukur, melatih dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta 

didik SMA. 
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1.5. Ruang Lingkup Penelitian 
 

 
 

Ruang lingkup dalam penelitian pengembangan ini adalah 
 

1. Instrumen penilaian yang dikembangkan yaitu jenis tes uraian 

kemampuan berpikir kritis materi dinamika partikel SMA kelas X 

menggunakan Google Form. 

2.    Uji validitas, reliabilitas, daya pembeda dan taraf kesukaran dilakukan di 
 

SMA Al Kautsar Bandar Lampung. 
 

3.    Prosedur pengembangan pada penelitian ini asimilasi dari Wulan dan 
 

Rusdiana (2014: 212-213), Tiruneh et al., (2017), dan Arifin (2012: 88- 
 

100) yang terdiri dari: mendefinisikan konstruk dan merumuskan tujuan, 

menentukan format instrumen penilaian berpikir kritis, konstruksi butir 

soal berpikir kritis, pembuatan panduan penilaian, validasi logis dan uji 

lapangan, uji validiasi empiris, reliabilitas, daya pembeda dan taraf 

kesukaran, dan terakhir revisi butir soal. 

4. Batasan kemampuan berpikir kritis yang dikembangkan mengacu pada 

aspek berpikir kritis dari Tiruneh et al., (2017) yaitu pengujian hipotesis, 

analisis kemungkinan dan ketidakpastian, serta pemecahan masalah dan 

pengambilan keputusan. 

5. Instrumen penilaian yang telah tervalidasi logis akan didistribusikan 

dalam bentuk angket google form melalui group whatsapp kelas X MIPA 

SMA Al Kautsar Bandar Lampung yang telah mempelajari materi 

dinamika partikel tahun ajaran 2020/2021. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
 

2.1. Instrumen Penilaian 
 

 
 

Instrumen penilaian memiliki peranan penting dalam mengevaluasi 

pembelajaran, dimana penilaian merupakan suatu kumpulan data 

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang menguraikan proses dan hasil 

belajar peserta didik secara berkelanjutan dan sistematis. Hal ini didukung 

dengan pernyataan Arifin (2012: 8) yaitu, penilaian aspek pengetahuan, sikap 

dan keterampilan harus dilakukan secara berkala pada pembelajaran, baik 

terhadap proses maupun hasil belajar peserta didik. Penilaian yang baik tidak 

hanya menggambarkan hasil belajar, tetapi juga dapat menunjukkan proses 

yang dicapai oleh peserta didik. Penilaian merupakan bukti karakteristik 

kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Penilaian diperlukan dalam 

pengambilan keputusan dari hasil mengamati sejauh mana pemahaman 

peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan (hasil), gaya belajar 

(proses), dan pendekatan pembelajaran (Haryanto, 2020: 12). 

 
 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan penilaian 

merupakan bukti kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, memiliki 

peranan penting dalam memantau perkembangan proses dan hasil belajar, 

serta berperan dalam pertimbangan pengambilan keputusan. 

 
 

Penilaian proses dan hasil belajar peserta didik dapat bersumber dari 

penilaian internal yang dilakukan oleh guru saat pembelajaran. Tujuan 

penilaian ini untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik terhadap 

materi yang diajarkan dan menjadi umpan balik bagi guru agar lebih baik 

dalam mempersiapkan program pembelajaran (Haryanto, 2020: 13). 
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Arifin (2012: 23) mengklasifikasikan tujuan penilaian sebagai bertikut: 

 

a.  Keeping track, sebagai pengamat terhadap peserta didik selama mengikuti 

pembelajaran agar sesuai dengan rancangan pembelajaran. 

b. Checking-up, sebagai pemeriksa terhadap ketercapaian peserta didik 

selama pembelajaram berlangsung. 

c.  Finding-out, sebagai pendeteksi kelemahan peserta didik selama 

mengikuti proses pembelajaran. 

d. Summing-up, sebagai penarik kesimpulan terhadap tingkat pemahaman 

kompetensi yang telah dikuasai oleh peserta didik. 

 
 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 

penilaian, yaitu sebagai pengamat, pemeriksa ketercapaian, pendeteksi 

kelemahan, dan penarik kesimpulan terhadap ketercapaian peserta didik. 

Penilaian yang dilakukan oleh guru menyangkut tiga aspek, salah satunya 

adalah aspek pengetahuan. Tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan nomor 66 tahun 2013 mengenai kompetensi inti aspek 

pengetahuan, terdapat tiga pengetahuan yang wajib dikuasai oleh peserta 

didik yaitu pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Widiyanto 

(2018: 117-121) menjabarkan sebagai berikut: pengetahuan faktual berisi 

pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, pengetahuan konseptual 

berisi pengkatagorian suatu objek menggunakan prinsip atau kaidah yang 

saling berhubungan dan sistematis, dan pengetahuan prosedural berisi 

penentuan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. 

 
 

Aspek pengetahuan merupakan aspek yang berkaitan erat dengan kegiatan 

intelektual. Bloom menjabarkan enam tingkatan kognitif, dari tingkat 

pengetahuan sederhana sampai pengetahuan kompleks. Bloom 

mengasumsikan tingkat kognitif  pada level tinggi dapat tercapai apabila 

tingkat kognitif level rendah telah dikuasai (Asrul dkk., 2015: 99-102). 
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Berikut 6 tingkatan kognitif menurut Bloom: 

 

a. Pengetahuan, mencangkup ingatan yang tersimpan akan hal-hal yang telah 

diketahui dan dipelajari. 

b. Pemahaman, merupakan kemampuan dalam menjelaskan sesuatu yang 

telah diketahui dengan benar sesuai dengan fakta. 

c. Penerapan, mencangkup kemampuan dalam mempraktikkan suatu 

pemahaman yang telah diketahui dengan benar. 

d. Analisis, merupakan kemampuan dalam memilah dan mengaitkan antar 

informasi. 

e. Sintesis, mencangkup kemampuan dalam menghubungkan antar elemen- 

elemen sehingga terbentuk sistem yang baru. 

f.  Evaluasi, merupakan kemampuan dalam menilai suatu pengetahuan baru 

yang telah disintesis secara lanjut. 

 
 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 

faktual, konseptual dan prosedural harus dikuasi oleh peserta didik, selain itu 

guru perlu membiasakan pembelajaran terhadap peserta didik dengan 

menggunakan tingkat kognitif level tinggi (C4-C6) yaitu pada level analisis, 

sistesis dan evaluasi. 

 
 

2.2. Pengembangan Instrumen Penilaian 
 

 
 

Instrumen penilaian merupakan suatu alat yang menjadi sarana dalam 

pengumpulan dan pengolahan data (Widiyanto, 2018: 123). Sedangkan 

penilaian merupakan pemberian tugas dalam bentuk tes berupa perintah 

ataupun soal yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan tertentu terhadap 

peserta didik (Asrul dkk., 2015: 2). Berdasarkan pendapat di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa instrumen penilaian merupakan suatu sarana dalam 

pengumpulan data dengan memberikan tugas kepada peserta didik untuk 

mengetahui perkembangan proses dan hasil pembelajaran peserta didik. 
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Berikut merupakan kegiatan-kegiatan yang harus direncanakan dalam 

melaksanakan evaluasi pembelajaran menurut Arifin (2012: 88-100): 

a.  Menganalisis kebutuhan dan menentapkan skala prioritas. 

b. Menentukan tujuan penilaian secara jelas dan tegas. 

c.  Mengidentifikasi proses dan hasil belajar. 

d. Menyusun kisi-kisi secara representatif dan relevan dengan materi. 

e.  Mengembangkan draf instrumen penilaian 

f.  Menguji dan menganalisis kualitas instrumen penilaian. 

g. Memperbaiki dan menyusun instrumen penilaian baru. 

 
 

Langkah-langkah pengembangan instrumen penilaian menurut Wulan dan 
 

Rusdiana (2014: 212-213) sebagai berikut: 
 

a.  Menentukan construct. 
 

b. Menguraikan aspek dan indikator. 
 

c.  Menyusun tabel kisi-kisi instrumen penilaian. 
 

d. Menuliskan soal dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. 

e.  Menguji validasi teoretik melalui panel. 

f.  Memperbaiki berdasarkan hasil panel. 
 

g. Menguji lingkup terbatas dengan menggandakan instrumen penilaian. 

h. Menguji validasi empiris, reliabilitas, kesukaran dan daya pembeda. 

i.  Jika soal memenuhi syarat maka telah terpenuhi parameter yang baku, jika 

soal mendekati syarat dapat direvisi, dibuang atau diganti. 

j.  Menyusun butir soal yang baku. 
 

 
 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa langkah- 

langkah dalam membuat instrumen penilaian, yaitu menganalisis kebutuhan, 

menentukan tujuan , memilih aspek dan indikator, membuat kisi-kisi dan 

mengembangkan draf, menguji dan menganalisis kualitas, terakhir 

memperbaiki dan menyusun instrumen penilaian yang baru. 
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Selain, pendapat Arifin dan Wulan, berikut pendapat Tiruneh et al., (2017) 

mengenai langkah-langkah pengembangan instrumen penilaian berpikir kritis: 

a.   Mendefinisikan kontruk dan merumuskan tujuan. 

b.   Menentukan format instrumen penilaian. 

c.   Mengontruksi butir soal. 

d.   Membuat panduan penilaian. 
 

e.   Review ahli dan menguji keterbacaan 

f.   Merevisi butir soal 

 
 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka pada penelitian ini akan 

menggunakan langkah-langkah pengembangan instrumen penilaian hasil 

asimilasi dari Wulan dan Rusdiana (2014: 212-213), Tiruneh et al., (2017), 

dan Arifin (2012: 88-100) yang terdiri dari: mendefinisikan konstruk dan 

merumuskan tujuan, menentukan format instrumen penilaian berpikir kritis, 

konstruksi butir soal berpikir kritis, pembuatan panduan penilaian, validasi 

logis dan uji lapangan, uji validiasi empiris, reliabilitas, daya pembeda dan 

taraf kesukaran, dan terakhir revisi butir soal. 

 
 

2.3. Instrumen Penilaian Jenis Uraian 
 

 
 

Pembiasaan dalam berpendapat atau menyatakan suatu argumen dapat 

dilatihkan dengan menggunakan instrumen penilaian jenis uraian  Hal ini 

didukung dengan pernyataan Widiyanto (2018: 124-126) mengenai instrumen 

penilaian jenis uraian merupakan bentuk tes yang mengharuskan jawaban 

peserta didik menggunakan bahasa sendiri. Kelebihan jenis uraian 

dibandingkan dengan tes objektif adalah dapat menilai kemampuan berpikir 

peserta didik khususnya kemampuan dalam berpikir kritis, dan dapat 

menghasilkan hasil pembelajaran yang lebih mendalam (Pradana dkk., 2017; 

TFT dan Parno, 2016). 

 
 

Instrumen penilaian jenis uraian, memberikan kebebasan kepada peserta didik 

untuk mengekspresikan daya nalarnya, sehingga jawaban akan menunjukkan 
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kemampuan berpikir secara kompleks (Susongko, 2010). Selain itu, 

instrumen penilaian jenis uraian dapat menuntut peserta didik untuk mampu 

menginterpretasi konsep dengan berbagai representasi dalam memecahkan 

masalah secara tepat (Nulhaq dan Utari, 2013). Berdasarkan pernyataan di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa kelebihan instrumen penilaian jenis 

uraian dibandingkan tes objektif adalah dapat memberikan kebebasan kepada 

peserta didik untuk menunjukkan daya nalarnya, sehingga proses berpikir 

akan tergambarkan dengan jelas. 

 
 

Langkah-lagkah dalam mengembangkan instrumen penilaian jenis uraian 

menurut Widiyanto (2018: 131–134) sebagai berikut: 

a.   Merumuskan tujuan. 
 

b.   Mengidentifikasi kompetensi inti dan kompetensi dasar 

c.   Analisis sumber belajar. 

d.   Mengidentifikasi materi. 

e.   Membuat kisi-kisi. 

f.   Menuliskan butir soal disertai kunci jawaban dan pedoman penskoran. 

g.   Menelaah kembali rumusan soal. 

h.   Mereproduksi instrumen penilaian secara terbatas 

i.   Menguji coba butir soal 

j.   Menganalisis hasil instrumen penilaian 

k.   Merevisi butir soal. 

 
 

Penyusunan suatu instrumen penilaian, tidak hanya sekadar mengikuti 

langkah-langkah dalam pengembangan, tetapi juga instrumen penilaian perlu 

memerhatikan pedoman penulisan, khusunya penyusunan instrumen penilaian 

jenis uraian. Berikut ketetapan yang harus diketahui dalam menyusun 

instrumen penilaian jenis uraian: 

a.   Materi 
 

a)  Penyesuaian indikator dengan butir soal. 
 

b)  Kejelasan dalam sempadan pertanyaan dan jawaban. 
 

c)  Pertanyaan yang diajukan haruslah sesuai dengan tujuan pengukuran. 
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b.   Konstruksi 

 

a)  Menyesuaikan kalimat tanya maupun perintah. 

b)  Membuat petunjuk pengerjaan soal yang jelas. 

c)  Membuat pedoman dan kriteria penskoran. 

c.   Bahasa 
 

a)  Komunikatif dalam menyusun pertanyaan. 
 

b)  Penggunaan bahasa sesuai kaidah penulisan. 

c)  Butir soal tidak memiliki penafsiran ganda. 

 
 

Berdasarkan pemaparan ahli, maka disimpulkan bahwa penyusunan 

instrumen penilaian tidak hanya memerhatikan langkah-langkah dalam 

mengembangkannya, tetapi juga perlu memerhatikan dengan saksama 

mengenai ketetapan penyusunan instrumen penilaian, ketetapan tersebut 

meliputi: materi, konstruksi dan bahasa yang akan digunakan pada saat 

mengembangkan instrumen penilaian jenis uraian. 

 
 

2.4. Kualitas Instrumen Penilaian 
 

 
 

Pengembangan instrumen penilaian tidak hanya memerhatikan kaidah, tetapi 

juga perlu memerhatikan kebakuan kualitas instrumen penilaian. Berikut 

kualitas yang dimiliki oleh instrumen penilaian yang baku menurut Widiyanto 

(2018: 193–216): 

a. Uji validitas 
 

Validitas merupakan ketepatan suatu tes melakukan fungsinya. Validitas 

dibedakan menjadi validitas empiris dan logis. Suatu instrumen penilaian 

dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penalaran merupakan 

hasil uji dari validitas logis, sedangkan suatu instrumen penilaian dapat 

dinyatakan validitas empiris apabila telah teruji lapangan.Validitas logis 

terbagi menjadi validitas konstruk dan isi. Instrumen penilaian yang 

dinyatakan sesuai dengan materi yang diberikan maka telah teruji validitas 

isi, sedangkan dapat dinyatakan tevaliditas konstruk apabila instrumen 

penilaian dapat mengukur aspek berpikir sesuai tujuan pembelajaran. 
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b. Uji reliabilitas 

 

Reliabilitas bermakna kestabilan suatu hasil pengukuran sehingga dapat 

diandalkan dari waktu ke waktu jika pengukuran tersebut diulang. 

c. Uji taraf kesukaran 
 

Soal yang dinyatakan memiliki kualitas tinggi adalah soal yang tidak sukar 

maupun mudah ketika dikerjakan oleh peserta didik. 

d. Uji daya pembeda 
 

Butir soal yang mampu mengategorikan peserta didik yang memiliki 

kemampuan tinggi dan rendah. 

 
 

Berdasarkan pemaparan Widiyanto, maka dapat disimpulkan bahwa 
 

instrumen penilaian yang baku tidak hanya diuji validitas dan reliabilitas saja, 

tetapi juga perlu diuji taraf kesukaran tiap butir soal dan daya pembeda. 

 
 

2.5. Kemampuan Berpikir Kritis 
 

 
 

Ketika sedang dihadapkan pada situasi yang membutuhkan tindakan tegas, 

maka dibutuhkan suatu rencana yang menghasilkan konsekuensi yang positif, 

untuk menghasilkan hal tersebut dibutuhkan kemampuan dalam berpikir 

kritis. Hal ini sejalan dengan pernyataan Caroselli (2011: 12-13) bahwa kritis 

berasal dari kata Yunani yaitu krisis, yang berarti memisahkan. Pemikiran 

seperti itu memungkinkan untuk memisahkan diri dari krisis yang dapat 

menimbulkan bencana, menuju ke jalan baru penuh dengan kesuksesan. 

Berpikir kritis, menuntut seseorang untuk dapat mengklarifikasi sesuatu yang 

tidak hanya membingungkan tetapi juga yang dapat menyebabkan 

kesalahpahaman yang merugikan. 

 

Berpikir kritis merupakan pemikiran yang wajib dikuasai pada abad 21. Hal 

ini sependapat dengan pernyataan bahwa pada zaman yang semakin modern 

diperlukan kemampuan dalam berpikir kritis yang dapat meminimalisir 

kesalahan dalam pengambilan keputusan (Kang et al., 2010; Kong, 2014). 

Kemampuan ini tidak hanya berperan pada aspek tertentu, tetapi juga 

berperan penting pada setiap aspek dalam kehidupan bermasyarakat (Abed et 
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al., 2015), khususnya melatih dalam bekerja secara efektif dan kompetitif di 

pasar global (Carlgren, 2013). Berdasarkan pendapat di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa, berpikir kritis sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek, 

menjadikan suatu pekerjaan menjadi lebih efektif, perlu diketahui bahwa 

tanpa kemampuan berpikir kritis akan menyebabkan kesalahan dalam 

penanggapan informasi yang akan berdampak negatif dalam pengambilan 

keputusan. 

 
 

Matthews and Lally (2010: 112-113) menyatakan bahwa berpikir kritis 

merupakan proses interpretasi, analisis dan evaluasi terhadap suatu 

permasalahan. Berpikir kritis merupakan pemikiran yang mendalam terhadap 

pemutusan suatu hal yang akan dipercaya ataupun dilakukan. Berdasarkan 

pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis merupakan proses 

menginterpretasi, menganalisis dan mengevaluasi suatu hal terhadap 

keputusan yang akan dipercayai atau ditindaklanjuti. 

 
 

Schuster (2018: 25-26) berpendapat bahwa proses berpikir kritis melibatkan 

analisis fakta secara objektif. Berpikir kritis membutuhkan refleksi pemikiran 

untuk mengatasi bias apa pun dan meningkatkan kualitas dan efisiensi 

kognisi. Seseorang yang memiliki kemampuan dalam berpikir kritis tidak 

hanya menerima informasi begitu saja tetapi dapat menggali lebih dalam 

untuk memastikan bahwa terdapat pemikiran rasional dan alasan kuat di balik 

informasi yang disajikan sebelum menerimanya sebagai kebenaran. Berikut 

merupakan langkah-langkah dalam menerapkan kemampuan berpikir kritis 

menurut Bradley and Price (2016: 48-50): 

a.   Menelaah suatu masalah 
 

b.   Membuat analisis terhadap masalah 
 

c.   Menghadirkan solusi yang masuk akal 

d.   Memilih opsi terbaik 

e.   Mengakhiri dengan mengambil tindakan 
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Bradley and Price (2016: 77-79) menyatakan bahwa berpikir kritis sering 

dianggap sebagai proses yang otomatis dan tidak memerlukan penyusunan 

strategi dalam menerapkannya. Jika seseorang ingin bekerja di atas rata-rata, 

maka haruslah menganggap serius terhadap cara berpikirnya. Seseorang yang 

kritis dalam berpikir maka akan mudah memecahkan suatu persoalan yang 

dihadapinya. Usaha yang lebih dibutuhkan untuk dapat menguasai teknik 

berpikir kritis serta konsisten dalam mempraktikkannya. Sehingga perlunya 

strategi dalam menerapkan kemampuan berpikir kritis. 

 
 

Berikut strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan berpikir kritis: 
 

a.   Berusaha secara sadar untuk fokus pada tantangan 

b.   Belajar mengajukan pertanyaan kritis 

c.   Belajar dan berlatih untuk mendukung ide-ide, dengan bukti yang dapat 

diverifikasi serta pemikiran logis 

d.   Biasakan menganalisis masalah dan serius dalam penalaran dan evaluasi. 

e.   Biasakan menafsirkan masalah secara mendalam dan menghindari 

pengambilan informasi secara instan. 

f.   Belajar untuk mensintesis banyak ide. 

g.   Berlatihlah menangani pertanyaan kompleks dengan menguraikannya 

terlebih dahulu. 

h.   Berlatih membuat keputusan setelah mengevaluasinya dengan benar. 

i.   Belajar untuk menghasilkan opsi dan mengevaluasinya sebelum 

menetapkan sebuah pilihan. 
 

j. Belajar menerapkan pemikiran tingkat tinggi dalam menganalisis dan 

memecahkan tantangan kehidupan nyata. 

k.   Jadikan berpikir kritis sebagai kebiasaan sehari-hari dan bukan sesuatu 

yang dilakukan sesekali. 

l.   Bersikap dengan pemikaran yang reflektif. 
 

m. Selalu mencari alternatif solusi yang lebih baik. 
 

n.   Berlatih untuk memiliki pikiran terbuka terhadap ide, teknik, serta solusi. 

o.   Berlatih untuk memeriksa kebenaran informasi. 

p.   Berkolaborasi dengan orang lain dalam hal pemecahan masalah 
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Suatu pertanyaan bisa menjadi hal yang sangat penting, jika dapat diperoleh 

kebenaran pada suatu informasi. Sejalan dengan pernyataan Bradley and 

Price (2016: 83) menyatakan bahwa salah satu cara membiasakan diri untuk 

kritis terhadap suatu hal, yaitu dengan mengajukan suatu pertanyaan yang 

bertujuan untuk memperoleh suatu informasi baru. Suatu pertanyaan akan 

memunculkan kemampuan berpikir kritis, apabila memerhatikan pola 

penyusunannya. Pola dalam menyusunan pertanyaan haruslah menghasilkan 

jawaban yang memungkinkan dalam menganalisis, mengevaluasi dan 

mensintesis informasi yang tersedia. 

 
 

Sebelum mengajukan pertanyaan, diperlukan pemilihan aspek dan indikator 

yang disesuaikan dengan tujuan pengembangan instrumen penilaian dalam 

mengukur kemampuan berpikir kritis. Tiruneh et al., (2016) menjabarkan 

lima aspek dalam berpikir kritis, serta indikator spesifik dan umum yang 

masing-masing berjumlah 21 indikator. Berikut aspek dan spesifik domain 

beripikir kritis menurut Tiruneh et al., (2016) yang dapat dilihat pada Tabel 1. 
 

 
 

Tabel 1. Aspek dan Indikator Spesifik Berpikir Kritis Tiruneh et al., (2016) 
 
No. Aspek 

Berpikir 

Kritis 

Indikator Spesifik 

Berpikir Kritis 

Indikator Umum 

Berpikir Kritis 

1. Penalaran 

(Reasoning 

skills) 

Materi electromagnetism 

(E&M), peserta didik akan 

mampu: 

 mengevaluasi validitas 

data 

 mengenali kesalahan 

pengukuran 

 menginterpretasikan 

hasil percobaan 

Dalam konteks sehari-hari, 

peserta didik akan mampu: 

 mengenali ambiguitas istilah 

 mengidentifikasi ide / istilah 

yang tidak jelas 

 mengevaluasi/menganalisis 

ide dari berbagai perspektif 

 menggunakan pertanyaan dan 

parafrasa untuk memahami 

teks 

2. Pengujian 

Hipotesis 

(hypothesis 

testing) 

 mengidentifikasi 

hubungan penting 

 menggambarkan 

kesimpulan yang valid 

dari informasi tabel atau 

grafik  

 memeriksa kecukupan 

observasi/sampel/pengul

angan percobaan untuk 

menarik kesimpulan 

 mengidentifikasi hubungan 

sebab dan akibat 

 menggambar kesimpulan 

yang valid dari informasi 

yang diberikan (tabel, grafik, 

ekspositori…) 

 memeriksa kecukupan 

observasi/sampel/pengulanga

n sebelum menarik 

kesimpulan 
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No. Aspek 

Berpikir 

Kritis 

Indikator Spesifik 

Berpikir Kritis 

Indikator Umum 

Berpikir Kritis 

   memeriksa sampel yang 

memadai dan 

kemungkinan bias dalam 

pengambilan sampel 

saat membuat 

generalisasi 

 menyadarilah kebutuhan 

akan lebih banyak informasi 

untuk membuat kesimpulan 

yang valid 

3. Analisis 

Argumen 

(Argument 

analysis) 

 mengidentifikasi bagian-

bagian penting dari 

sebuah argumen 

 mengkritik validitas 

generalisasi dalam 

sebuah eksperimen 

 menilai kredibilitas 

sumber informasi 

 menyimpulkan 

pernyataan yang benar 

dari kumpulan data 

tertentu 

 mengidentifikasi 

informasi relevan yang 

hilang dalam sebuah 

argumen 

 mengidentifikasi bagian-

bagian penting dari sebuah 

argumen: misalnya, jika 

diberi kesimpulan, 

identifikasi alasan yang 

mendukung kesimpulan 

tersebut. 

 mengkritik validitas 

generalisasi 

 menyimpulkan pernyataan 

yang benar dari kumpulan 

data tertentu  

 memberikan pendapat, alasan 

dan kesimpulan tentang 

masalah kehidupan sehari-

hari. 

4. Analisis 

kemungkina

n dan 

ketidakpasti

an 

(Likelihood 

and 

uncertainty) 

 memprediksi 

kemungkinan kejadian 

 mengidentifikasi asumsi 

 memahami kebutuhan 

akan informasi 

tambahan dalam 

mengambil keputusan 

 membuat prediksi valid 

 memahami probabilitas dan 

kemungkinan terjadinya 

suatu peristiwa 

 mengidentifikasi asumsi 

 memahami kebutuhan akan 

ukuran sampel yang memadai 

 membuat prediksi yang valid: 

pertanyaan bagaimana jika 

5. Pemecahan 

masalah 

dan 

pengambila

n keputusan 

(Decision-

making and 

problem-

solving) 

 mengidentifikasi yang 

terbaik di antara 

sejumlah alternatif 

dalam memecahkan 

masalah 

 memeriksa relevansi 

prosedur dalam 

memecahkan masalah 

ilmiah 

 mengevaluasi solusi 

untuk masalah terkait 

E&M 

 membuat keputusan 

yang masuk akal dan 

berdasarkan bukti 

 menggunakan analogi 

untuk memecahkan 

masalah terkait E&M. 

 mengidentifikasi / pilih opsi 

terbaik dari sejumlah 

alternatif dalam 

menyelesaikan masalah 

sehari-hari 

 memeriksa relevansi 

prosedur dalam memecahkan 

masalah 

 mengembangkan solusi yang 

masuk akal dan kreatif untuk 

suatu masalah  

 menentukan validitas 

penjelasan ilmiah tertentu 

saat diterapkan pada situasi 

baru 

 menggunakan analogi untuk 

menyelesaikan masalah 
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Reasoning skills merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk 

mengidentifikasi dan menghindari informasi yang persuasif atau 

menyesatkan. Argument analysis skills dibutuhkan untuk menilai suatu alasan 

yang baik dan kekuatan argumen secara keseluruhan. Skills in thinking as 

hypothesis testing digunakan dalam penalaran ilmiah. Likelihood and 

uncertainty critical thinking skills dibutuhkan untuk memprediksi 

kemungkinan keberhasilan dan kegagalan dalam pengambilan keputusan. 

Decision-making and problem-solving dibutuhkan untuk mengidentifikasi 

dan menghasilkan tindakan kreatif dan alternatif untuk membuat keputusan 

dan memecahkan masalah (Tiruneh et al., 2018). Berdasarkan aspek dan 

indikator berpikir kritis yang telah dijabarkan, maka peneliti memfokuskan 3 

aspek dan 6 indikator berpikir kritis pada pengembangan instrumen penilaian. 

 
 

2.6. Dinamika Partikel 
 

 
 

Gaya  ditentukan  oleh  besaran  dan  arah  yang  disebut  dengan  vektor. 

Hukum Newton menyatakan, massa suatu benda merupakan ukuran 

seberapa sulitnya mengubah kecepatan suatu benda. Hukum pertama 

Newton tentang gerak berbunyi “Benda yang diam, tetap diam selama 

tidak  ada  gaya  total  yang  bekerja  padanya  dan  benda  yang  bergerak 

dengan kecepatan konstan akan terus bergerak dengan kelajuan dan arah 

yang sama selama tidak ada gaya total yang bekerja padanya”. 

 
 

Hukum Kedua Newton: Gaya total pada benda sama dengan hasil kali massa 

benda dan percepatannya. Dalam bentuk persamaan, F total = m.a (Walker, 

2010: 111-122). Hukum ketiga Newton tentang gerak mengungkapkan 

keberadaan gaya reaksi yang sama besar dengan gaya aksi, tetapi berlawanan 

arah. Jika benda pertama melakukan gaya pada benda kedua (gaya aksi), 

maka benda kedua melakukan gaya yang sama besar pada benda pertama 

tetapi arahnya berlawanan (Halliday et al., 2013: 106-133). 
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2.7. Google Form 
 

 
 

Google Form adalah alat yang berguna untuk mengirim survey, melakukan 

kuis, mengumpulkan informasi yang mudah dan efisien hingga berguna untuk 

merencanakan suatu acara (Agustin dkk, 2017). Google Form merupakan 

salah satu komponen layanan Google Docs. Aplikasi ini sangat cocok untuk 

mahasiswa, guru, dosen, pegawai kantor dan profesional yang senang 

membuat quiz, form dan survey online. Fitur dari Google Form dapat dibagi 

ke orang-orang secara terbuka atau khusus kepada pemilik akun Google 

dengan pilihan aksesibilitas, seperti: read only (hanya dapat membaca) atau 

editable (dapat mengedit dokumen). Selain itu, Google docs juga dapat 

menjadi alternatif jika tidak memiliki dana untuk membeli aplikasi berbayar. 

 
 

Keunggulan dari penggunaan Google Form menurut Batubara (2016), sebagai 

berikut: 

a. Tampilan Form yang menarik, karena menyediakan fasilitas kepada 

penggunanya untuk memasukkan dan menggunakan foto atau logonya 

sendiri didalam survey tersebut. 

b.    Dapat menambahkan gambar dan video YouTube ke dalam kuis. 
 

c.    Responden dapat memberikan tanggapan dengan segera di mana pun. 

d.    Aplikasi ini dapat digunakan setiap orang secara gratis untuk membuat 

kuisioner online dan kuis online menggunakan laptop atau handphone 

yang terhubung dengan internet lalu membagikan alamat link formnya 

kepada para responden. 

e. Semua tanggapan dan jawaban orang lain dapat secara otomatis disimpan 

di Google Form. 

f. Hasilnya langsung tersusun dengan rapih dan dianalisis secara otomatis, 

disertai info waktu pengerjaan dan grafik hasil tanggapan. 

g. Pengguna juga dapat melangkah lebih jauh bersama hasil data dengan 

melihat secara keseluruhan di Spreadsheet. 



21  

 
 

 
Kegunaan Google Form dalam lingkup pendidikan menurut Badi’ah (2014) 

 

antara lain: 
 

a.    Membagikan pekerjaan rumah atau evaluasi pembelajaran kepada siswa. 

b.    Mengumpulkan pendapat atau kuesioner dari guru atau siswa. 

c.    Menghimpun sejumlah informasi siswa atau guru. 
 

d.    Menyusun formulir pendaftaran sekolah secara daring. 

e.    Membuat survey masukan wali murid. 

 
 

Wahyuningrum dkk., (2020) menjelaskan mengenai keunggulan fitur Google 
 

Form antara lain: 
 

a.    Bentuk form yang sederhana sehingga mudah dimengerti oleh siswa. 

b.    Memiliki berbagai jenis tes yang dapat dipilih seperti jawaban singkat 

dan pilihan ganda. 
 

c. Dapat digunakan pada berbagai perangkat elektronik seperti handphone, 

laptop, dan computer. 

d.    Pertanyaan dapat ditanggapi siswa dengan cepat. 
 

e.    Hasil pekerjaan siswa tersusun dan dianalisis secara otomatis. 

f.    Hasil file dapat didownload dalam format Excel. 

g.    Hemat kertas karena semuanya dijadikan online. 
 

 
 

Google Form atau Google Formulir merupakan satu diantara beberapa fitur 

yang disediakan Google untuk membuat kuis, mengumpulkan pendapat, serta 

membuat evaluasi pembelajaran secara daring. Dalam Google Formulir 

terdapat respon yangmana dapat dikonversikan menjadi grafik dan dapat 

dilihat dalam bentuk spreadsheet. Google Formulir adalah bagian dari 

aplikasi Google Drive. Layanan dari Google Formulir dapat diteruskan 

kepada siapapun secara luas maupun spesifik untuk yang mempunyai akun 

Google dengan berbagai pilihan akses (Wahyudi, 2017). 
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2.8.   Penelitian Relevan 
 

 
 

Sebelum melaksanakan pembuatan instrumen penilaian, terlebih dahulu 

peneliti mencari penelitian-penelitian relevan yang dapat dijadikan referensi 

dalam pengembangan instrumen penilaian berpikir kritis. Berikut 9 penelitian 

relevan yang mengembangkan instrumen penilaian pada materi fisika, dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

 
 

Tabel 2. Penelitian Relevan 
 
No Nama, 

Tahun, 

Jurnal 

Judul Aspek  

Berpikir Kritis 

Jenis 

Tes 

Hasil 

1. Negoro 

dkk., 2020, 

Jurnal 

Ilmiah 

Pendidikan 

Fisika Al-

Biruni 

Critical 

Thinking in 

Physics: 

Momentum 

Critical 

Thinking 

Test for Pre-

service 

Teacher 

Hypothesis, 

Argument 

Analysis, 

reasoning, 

likelihood 

uncertainty 

analysis, 

problem-

solving 

decision-

making 

Uraian Tes dapat digunakan 

untuk mengukur domain 

berpikir kritis spesifik 

untuk guru pra-jabatan 

pada materi momentum, 

dan relevan untuk 

persiapan  guru pra-

jabatan di abad ke-21 

2. Aminudin 

dkk., 2019, 

Journal of 

Physics: 

Conference 

Series 

Measuring 

critical 

thinking 

skills of 11th 

grade 

students on 

temperature 

and heat 

Elementary 

clarification, 

Basic support, 

Inference, 

Advanced 

clarification, 

Strategies and 

tactics 

Uraian Kemampuan berpikir 

kritis siswa pada materi 

Temperatur dan Panas 

masih kurang. Oleh 

karena itu, perlu adanya 

pengembangan dalam 

proses pembelajaran 

untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir 

kritis siswa kelas 11 

tentang Suhu dan Panas. 

3. Maknuna, 

2019, 

Internationa

l Journal of 

Innovation, 

Creativity 

and Change 

The 

Development 

of Critical 

Thinking 

Skills in 

Vocational 

High School 

Students in 

Indonesia 

Elementary 

clarification, 

Basic support, 

Inference, 

Advanced 

clarification, 

Strategies and 

tactics 

Pilihan 

Ganda 

Keterampilan berpikir 

kritis siswa SMK 

dengan menerapkan 

pendekatan multiple 

representasi 

menunjukkan 

peningkatan dalam 

keterampilan berpikir 

tingkat tinggi. 
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No Nama, Tahun, 

Jurnal 

Judul Aspek  

Berpikir Kritis 

Jenis Tes Hasil 

4. Istiyono dkk., 

2019, 

International 

Journal of 

Instruction 

Developing 

IRT-Based 

Physics 

Critical 

Thinking 

Skill Test: A 

CAT to 

Answer 21st 

Century 

Challenge 

Elementary 

clarification, 

Basic support, 

Inference, 

Advanced 

clarification, 

Strategies and 

tactics 

Pilihan 

Ganda 

Beralasan 

Tes menggunakan tes 

adaptif terkomputerisasi 

dapat mengurangi 

kecurangan dalam tes 

dan dapat mengukur 

kemampuan berpikir 

kritis fisika siswa secara 

akurat dan efektif. 

5. Herpiana 

dkk., 2019, 

Journal of 

Physics: 

Conference 

Series 

Development 

of Instrumen 

penilaiants 

to Train 

Critical and 

Creative 

Thinking 

Skills in 

Physics 

Assessment 

for High 

School 

Students’ 

Learning 

Analysis and 

evaluation 

Test 

objectives 

Instrumen penilaian 

keterampilan berpikir 

kritis dan kreatif yang 

telah dikembangkan 

efektif melatih siswa 

untuk memiliki 

keterampilan berpikir 

kritis dan kreatif yang 

baik, sehingga 

instrumen penilaian 

dapat digunakan sebagai 

asesmen pembelajaran 

bagi siswa. 

6. Sermeus et 

al., 2017, 

European 

Science 

Education 

Research 

Association 

(ESERA) 

Critical 

Thinking In 

Electricity 

And 

Magnetism: 

An 

Assessment 

Tool For 

Secondary 

School 

Students 

Reasoning, 

argument 

analysis, 

hypothesis 

testing, 

probability or 

uncertainty 

analysis, and 

problem 

problems and 

decision 

making 

Pilihan-

terpaksa 

dan 

respon-

terbangun 

Siswa melakukan tes 

dengan sangat buruk. 

Hasil ini menunjukkan 

bahwa siswa di Flanders 

tidak cukup siap untuk 

berpikir kritis dalam 

domain fisika. 

7. Tiruneh et al., 

2017, 

International 

Journal of 

Science and 

Mathematics 

Education 

Measuring 

critical 

thinking in 

physics: 

Development 

and 

validation of 

a critical 

thinking test 

in electricity 

and 

magnetism 

Reasoning, 

argument 

analysis, 

hypothesis 

testing, 

probability or 

uncertainty 

analysis, and 

problem 

problems and 

decision 

making 

Pilihan-

terpaksa 

dan 

respon-

dibangun 

Tes ini dapat digunakan 

untuk mengukur 

perolehan keterampilan 

berpikir kritis dalam 

spesifik domain E&M, 

dan dasar yang baik 

untuk penelitian empiris 

masa depan yang 

berfokus pada integrasi 

keterampilan berpikir 

kritis dalam instruksi 

materi pelajaran tertentu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

No Nama, Tahun, 

Jurnal 

Judul Aspek  

Berpikir Kritis 

Jenis 

Tes 

Hasil 

8. Sugiarti dkk., 

2017, Journal 

of Physics: 

Conference 

Series 

Development 

Of 

Assessment 

Instrumen 

penilaiant Of 

Critical 

Thinking In 

Physics At 

Senior High 

School 

Involving 

basic 

clarificationan

d concluding 

Uraian 

bebas 

Instrumen penilaian 

keterampilan berpikir 

kritis telah memenuhi 

kriteria tes mutu, 

sehingga dapat 

digunakan sebagai 

instrumen penilaian 

keterampilan berpikir 

kritis. 

9. Mabruroh dan 

Suhandi, 

2017, Journal 

of Physics: 

Conference 

Series 

Construction 

of Critical 

Thinking 

Skills Test 

Instrumen 

penilaiant 

Related The 

Concept on 

Sound Wave 

Elementary 

clarification, 

basic for the 

decision, 

inference, 

advanced 

clarification, 

strategies and 

tactics. 

Uraian Berdasarkan hasil 

analisis validator tidak 

ada masalah, namun 

beberapa soal perlu 

diperbaiki. Instrumen 

penilaian akan 

digunakan dalam 

pengujian dan 

implementasi, setelah 

dilakukannya revisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

III. METODE PENELITIAN 
 
 
 
 

3.1. Desain Penelitian 
 

 
 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Reseacrh and Development 

(R&D), yang mengacu pada langkah penelitian pengembangan hasil asimilasi 

dari Wulan dan Rusdiana (2014: 212-213), Tiruneh et al., (2017), dan Arifin 

(2012: 88-100) yang terdiri dari: mendefinisikan konstruk dan merumuskan 

tujuan, menentukan format instrumen penilaian berpikir kritis, konstruksi 

butir soal berpikir kritis, pembuatan panduan penilaian, validasi logis dan uji 

lapangan, uji validiasi empiris, reliabilitas, daya pembeda dan taraf 

kesukaran, terakhir revisi butir soal. Tujuan penelitian pengembangan ini 

untuk menghasilkan produk berupa instrumen penilaian jenis uraian yang 

dapat mengukur kemampuan berpikir kritis peserta didik serta untuk menguji 

validitas, reliabilitas, daya pembeda dan taraf kesukaran. Kajian materi yang 

dikembangkan yaitu dinamika partikel Fisika SMA untuk kelas X. 

 
 

3.2. Prosedur Pengembangan 
 

 
 

Langkah penelitian dan pengembangan instrumen penilaian kemampuan 

berpikir kritis diasimilasi dari Wulan dan Rusdiana (2014: 212-213), Tiruneh 

et al., (2017), dan Arifin (2012: 88-100) karena sesuai dengan kebutuhan 

pengembangan, berikut tahapan pengembangan instrumen penilaian: 

 
 

3.2.1.  Mendefinisikan Konstruk dan Merumuskan Tujuan 
 

Tahap pertama dalam mengembangkan instrumen penilaian berpikir 

kritis adalah mendefinisikan dan memilih kemampuan berpikir kritis 

yang harus ditargetkan dalam pengujian. Tahap awal dilakukan 
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peninjauan terhadap instrumen penilaian pada domain umum berpikir 

kritis. Tujuan pengembangan ini, menghasilkan instrumen penilaian 

berpikir kritis yang menggambarkan kasus kehidupan sehari-hari 

terkait konsep penerapan dinamika partikel yang mengacu pada aspek 

dan indikator berpikir kritis. Berikut deskripsi instrumen penilaian 

berpikir kritis domain umum peneliti terdahulu pada Tabel 3. 

 
 

Tabel 3. Deskripsi Instrumen Penilaian Berpikir Kritis Domain 
 

Umum 
 

No. Instrumen penilaian 

Berpikir Kritis 

Komponen Berpikir Kritis 

yang ditargetkan 

Format 

Butir 

Soal 

1. California Critical 

Thinking Skills Test 

Analisis, evaluasi, inferensi, 

deduksi, induksi, dan penalaran 

keseluruhan 

Pilihan 

Ganda 

2. Cornell Critical 

Thinking Test– 

Level Z 

Induksi, deduksi, kredibilitas, 

prediksi dan perencanaan 

eksperimental, kekeliruan, dan 

identifikasi asumsi 

Pilihan 

Ganda 

3. Ennis-Weir Critical 

Thinking Essay test 

Mendapatkan intinya, 

mengidentifikasi alasan dan 

asumsi, menyatakan sudut 

pandang seseorang, menawarkan 

alasan yang baik, melihat 

kemungkinan lain, dan merespons 

dengan tepat dan atau 

menghindari kelemahan argumen 

Esai 

terbuka 

4. HCTA (Halpern 

Critical Thinking 

Assessment) 

Penalaran verbal, analisis 

argumen, pengujian hipotesis, 

analisis kemungkinan atau 

ketidakpastian, dan pemecahan 

masalah dan pengambilan 

keputusan 

Pilihan-

terpaksa 

dan 

respon 

terbangu

n 

5. Watson-Glaser 

Critical Thinking 

Appraisal 

Inferensi, pengakuan asumsi, 

deduksi, interpretasi, dan evaluasi 

argumen 

Pilihan 

ganda 

 

Kemampuan berpikir kirtis yang ditargetkan dalam instrumen 

penilaian ini dipilih yang nanti akan digunakan pada materi dinamika 

partikel. Instrumen penilaian ini berfokus pada 3 aspek kemampuan 

berpikir kritis, meliputi: pengujian hipotesis, analisis kemungkinan 

dan ketidakpastian, serta pengambilan keputusan dan pemecahan 

 
 

 
masalah. Peneliti menggunakan 6 Indikator kemampuan berpikir 

kritis, yang dijabarkan menurut Tiruneh et al., (2017), pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Aspek dan Indikator Berpikir Kritis Yang Dikembangkan 

 

No. Aspek Berpikir Kritis Indikator Berpikir Kritis –  

Spesifik Dalam Bidang Sains 

1. Pengujian Hipotesis  menginterpretasikan hubungan 

antar variabel 

 mengakui kebutuhan akan lebih 

banyak informasi dalam menarik 

kesimpulan 

2. Analisis 

kemungkinan dan 

ketidakpastian 

 memprediksi kemungkinan suatu 

peristiwa 

 memahami kebutuhan informasi 

tambahan dalam membuat 

keputusan 

3. Pemecahan masalah 

dan pengambilan 

keputusan 

 mengidentifikasi keputusan terbaik 

di antara beberapa alternatif dalam 

memecahkan masalah 

 mengevaluasi solusi untuk masalah 

dan membuat keputusan yang kuat 
 
 
 

3.2.2.  Menentukan Format Instrumen Penilaian 
 

 
 

Sebagian besar instrumen penilaian berpikir kritis menggunakan 

format pilihan-terpaksa (forced choice) dan pilihan ganda (multiple 

choice). Namun, biasanya direkomendasikan format butir soal jenis 

uraian yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis. 

Berdasarkan rekomendasi ini, instrumen penilaian berpikir kritis yang 

dikembangkan, menggunakan jenis uraian. 

 
 

3.2.3.  Konstruksi Butir Soal Berpikir Kritis 
 

 
 

Konstruksi butir soal dilakukan untuk mencerminkan struktur butir 

soal format uraian dalam pembuatan instrumen penilaian berpikir 

kritis dinamika partikel. Diawali dengan peninjauan kompetensi yang 

hendak dicapai, dan instrumen penilaian yang akan dikembangkan 
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yaitu pada materi dinamika partikel fisika SMA kelas X. Setiap butir 

soal yang akan dikembangkan, masing-masing harus memenuhi 

kriteria  yang sesuai terhadap aspek berpikir kritis pada spesifik 

domain yang diinginkan. 

 
 

Selain itu, butir soal yang dikembangkan harus jelas, tidak 

mengandung ambiguitas yang menyebabkan kesalahan dalam 

penafsiran. Butir soal yang dihasilkan pada pengembangan instrumen 

penilaian berpikir kritis berjumlah 10. Butir soal yang dikembangkan 

menggunakan format uraian yang mengharuskan peserta didik 

menunjukkan kemahiran dalam berpikir kritis pada domain spesifik 

fisika melalui respon tertulis. Selanjutnya instrumen penilaian dibuat 

dengan menggunakan Google Form, setiap butir soal disertakan dapat 

berupa video, gambar dan ilustrasi yang dapat membantu peserta didik 

dalam menjawab butir soal. 

 
 

3.2.4.  Pembuatan Panduan Instrumen Penilaian 
 

 
 

Sejalan dengan konstruksi butir soal, panduan penilaian setiap butir 

dibuat dan ditinjau kembali. Konsisten dengan tujuan dari instrumen 

penilaian berpikir kritis dinamika partikel dan tanggapan yang 

diharapkan yaitu jawaban lengkap yang ideal seperti rancangan awal. 

Bobot nilai pada setiap butir soal bervariasi tergantung waktu yang 

diperlukan dalam merespon butir soal secara keseluruhan. Butir soal 

yang lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak waktu, memiliki 

bobot nilai yang lebih besar. 

 
 

3.2.5.  Validasi Logis dan Uji Lapangan 
 

 
 

Aspek materi, konstruk dan bahasa pada instrumen penilaian yang 

telah dikembangkan diuji kevalidan oleh 2 dosen Program Studi 

Pendidikan Fisika Universitas Lampung yang ahli dalam bidangnya 
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dan 1 guru sebagai praktisi. Selanjutnya, dilakukan uji lapangan 

secara terbatas sebanyak 67 peserta didik X MIPA SMA Al Kautsar 

Bandar Lampung yang telah mempelajari materi dinamika partikel. 

 
 

3.2.6.  Analisis dan Revisi Butir Soal Berpikir Kritis 
 

 
 

Setelah instrumen penilaian diuji validasi empiris, reliabilitas, taraf 

kesukaran dan daya pembeda, maka butir soal akan terseleksi, apakah 

butir soal dapat langsung diterima (digunakan), atau perlu perbaikan, 

atau soal harus dibuang. Jika soal memenuhi syarat maka telah 

terpenuhi parameter instrumen penilaian yang baku, sedangkan jika 

soal mendekati syarat, maka dapat direvisi, jika soal jauh dari syarat 

maka harus dibuang. Soal telah diperbaiki dan terseleksi maka akan 

terbentuk suatu instrumen penilaian berpikir kritis yang baku. 
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Berikut alur dalam pengembangan instrumen penilaian berpikir kritis: 

 

Merumuskan konstruk dan tujuan 
 

 

Mengembangkan aspek dan indikator 
 

 

Menyusun tabel kisi-kisi instrumen penilaian 
 

 

Menuliskan soal dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan 
 
 

Pembuatan pedoman instrumen penilaian 
 

 

Validasi Logis 
 
 
 
 

Perbaikan Uji validasi 

Logis 
 
 
 
 

Uji validasi 

empiris 

Uji 

reliabilitas 

Uji taraf 

kesukaran 

Uji daya 

pembeda 
 

 
 
 
 

Terpenuhi 
 

 
 

Mendekati 
 

 

Perbaikan 

Instrumen 

penilaian 

yang baku 
 

 

 Buang  

Keterangan:    : : Kegiatan : Pilihan 

 
 

: Hasil 
 

: Tahapan 

 

Gambar 1. Langkah-Langkah Pengembangan Instrumen Penilaian Berpikir Kritis 
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3.3. Instrumen Penilaian 
 

 
 

Instrumen penilaian yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket 

analisis kebutuhan peserta didik (google form), angket wawancara, angket 

validasi logis, dan instrumen penilaian berpikir kritis materi dinamika 

partikel. Angket google form berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus 

dijawab oleh responden dengan cara memberi tanda check list pada pilihan 

sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Responden juga 

diminta untuk memberikan keterangan terkait informasi yang dibutuhkan. 

 
 

Angket wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada salah 

seorang guru fisika kelas X SMA Al Kautsar Bandar Lampung. Angket 

validasi logis berisi pertanyaan-pertanyaan dan validator diminta untuk 

mengisi sesuai skala likert terkait substansi, konstruksi, dan bahasa dari 

instrumen penilaian yang telah dikembangkan.  Selain itu, lembar angket 

validasi logis juga disediakan kolom saran validator. Saran yang diberikan 

digunakan peneliti untuk melakukan perbaikan sehingga produk yang 

dihasilkan layak digunakan.  Instrumen penilaian berpikir kritis diujikan 

secara terbatas kepada peserta didik untuk mengetahui kualitas parameter 

instrumen penilaian. 

 
 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 
 

 
 

Metode wawancara digunakan pada tahap studi pendahuluan. Wawancara 

berfungsi sebagai alat pengumpul data yang dilakukan secara sistematis untuk 

mendapatkan informasi mengenai variabel-variabel yang diselidiki. Sebelum 

melakukan wawancara dilakukan penyusunan pedoman wawancara yang 

menjadi acuan kegiatan wawancara. Wawancara ditujukan kepada salah 

seorang guru fisika kelas X SMA Al Kautsar Bandar Lampung. Wawancara 

dilakukan untuk mengumpulkan data kebutuhan guru mengenai pembelajaran 

pada materi dinamika partikel, penilaian kemampuan berpikir kritis peserta 

didik pada materi dinamika partikel fisika SMA, kendala yang dialami selama 
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proses pembelajaran, dan pengalaman guru dalam membuat instrumen 

penilaian berpikir kritis, sehingga hasil dari wawancara tersebut dapat 

dijadikan sebagai analisis kebutuhan dari masalah yang hendak diteliti. 

 
 

Metode angket google form digunakan pada studi pendahuluan yang 

bertujuan untuk mengumpulkan data peserta didik mengenai persepsi 

terhadap pembelajaran fisika, dan pengalaman selama pembelajaran fisika 

pada materi dinamika partikel. Sehingga peneliti dapat mengambil keputusan 

mengenai penelitian yang akan dilakukan. 

 
 

Pengisian angket pada saat penelitian pendahuluan dilakukan oleh guru dan 

peserta didik.  Pengisian angket uji kelayakan dilakukan oleh 2 dosen 

Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Lampung yang ahli dalam 

bidang penelitian ini dan 1 guru fisika sebagai praktisi.  Intrumen diujikan 

pada 67 peserta didik yang telah mempelajari materi dinamika partikel. 

Setelah uji lapangan maka dilakukan uji parameter butir soal (validitas 

empiris, reliabilitas, daya pembeda dan taraf kesukaran). 

 
 

3.5. Teknik Analisis Data 
 

 
 

3.5.1.  Uji Validitas 
 

 
 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan 

suatu  instrumen penilaian. Data yang valid adalah data yang tidak 

berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. 

 
 

Uji validitas logis yang dilakukan terhadap instrumen penilaian ini 

adalah substansi, konstruksi dan bahasa. Uji validitas secara empiris 

dengan menggunakan program ANATES 4.0.5. Penentuan kriteria 

nilai validitas (rxy) yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Klasifikasi Validitas Butir Soal 

 

Nilai                          Kategori 
 

0,000 < rxy ≤  0,200    Sangat rendah 
 

0,200 < rxy ≤ 0,400     Rendah 
 

0,400 < rxy ≤ 0,600     Cukup 
 

0,600 < rxy ≤ 0,800     Tinggi 
 

0,800 < rxy ≤ 1,000     Sangat tinggi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Widiyanto, 2018: 199-200) 
 

 
 

Taraf signifikasi yang digunakan sebesar 5% dengan jumlah subjek N 
 

= 10  maka r tabel 0,576. Jika r hitung ≥ r tabel maka soal tersebut 

berkorelasi terhadap skor total dan dinyatakan valid, namun jika r 

hitung < r tabel maka dinyatakan tidak valid. 

 
 

3.5.2.  Uji Reliabilitas 
 

 
 

Reliabilitas adalah alat ukur dalam penelitian yang memiliki 

keterpercayaan, keterandalan, keajegan, dan ketetapan untuk menilai 

apa yang dinilai. Uji reliabilitas menggunakan program ANATES 

4.0.5. Penentuan Kriteria reliabilitas instrumen penilaian ini 

berdasarkan Tabel 6. berikut. 

 
 

Tabel 6. Kategori Reliabilitas 
 

Koefisien Korelasi Kategori  

0,80 - 1,00 Sangat tinggi 

0,60 - 0,79 Tinggi 

0,40 – 0,59 Cukup 

0,20 – 0,39 Rendah 

0,00 – 0,19 Sangat rendah 

   
 

(Wulan dan Rusdiana, 2014: 190) 
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3.5.3.  Taraf Kesukaran 
 

 
 

Taraf kesukaran merupakan hasil perhitungan antara peserta didik 

yang menjawab benar dengan jumlah keseluruhan peserta didik yang 

mengikuti tes. Untuk melihat taraf kesukaran soal dilakukan dengan 

program ANATES 4.0.5., Indeks kesukara butir soal diinterpretasikan 

dalam kriteria yang terdapat pada Tabel 7. 

 
 

Tabel 7. Indeks Taraf Kesukaran 
 

Indeks             Kategori 
 

0,00 – 0,30       Sukar 
 

0,31 – 0,70       Sedang 
 

0,71 – 1,00       Mudah 
 

 

(Rosidin, 2017: 207) 
 

 
 

3.5.4.  Daya Pembeda 
 

 
 

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal dalam membedakan 

antar peserta didik yang berkemampuan tinggi dengan peserta didik 

yang berkemampuan rendah. Daya pembeda dianalisis menggunakan 

program ANATES 4.0.5. Kriteria yang digunakan untuk 

menginterpretasikan indeks daya pembeda disajikan pada Tabel 8. 

 
 

Tabel 8. Indeks Daya Pembeda 
 

Koefisien Korelasi Interpretasi Daya Pembeda  

Tanda Negatif Tidak Ada Daya Pembeda 

< 0,20 Daya Pembeda Lemah 

0,20 – 0,39 Daya Pembeda Cukup 

0,40 – 0,69 Daya Pembeda Baik 

0,70 – 1,00 Daya Pembeda Baik Sekali 

   
 

(Rosidin, 2017: 208) 
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No. Kategori Aspek  Indeks 

1. Diterima Validitas  rtabel ≥ 0,576 

  Taraf Kesukaran  0,31 – 0,70 

  Daya Pembeda  0,40 – 1,00 

2. Diperbaiki Validitas  rtabel ≥ 0,576 

    0,00 – 0,30 atau 
                                    0,71 – 1,00   

  Daya Pembeda  0,00 – 0,39 

3. Ditolak Validitas  rtabel < 0,576 

  Taraf Kesukaran  - 

  Daya Pembeda  < 0 atau Negatif 

 

 

 
 
 

3.5.5.  Klasifikasi Butir Soal 
 

 
 

Setelah mengetahui nilai validitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda 

dari butir soal maka tahap selanjutnya adalah menentukan butir soal 

yang harus diperbaiki, dibuang atau dapat langsung dipakai. 

Klasifikasi baik atau tidak nya butir soal dapat dilihat pada Tabel 9. 

 
 

Tabel 9. Klasifikasi Butir Soal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taraf Kesukaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Butir soal dapat diterima jika nilai validitas ≥ 0,576 dengan taraf 

signifikansi 5% pada program ANATES 4.0.5., sedangkan butir soal 

harus dibuang atau ditolak apabila nilai validitas < 0,576. Pada taraf 

kesukaran, butir soal yang dianggap baik adalah butir soal yang tidak 

terlalu mudah maupun sukar, yaitu yang memiliki taraf kesukaran 

sedang (Asrul dkk., 2015: 148-151) atau dalam rentang 0,31 – 0,70. 

 
 

Butir soal yang memiliki taraf kesukaran mudah atau sukar bukan 

berarti tidak dapat digunakan, butir soal yang sukar dapat digunakan 

apabila dilakukan perbaikan pada pernyataan atau kalimat soal yang 

terlalu kompleks dan panjang. Sedangkan butir soal yang mudah dapat 

digunakan apabila, guru ingin mengetahui kemampuan dan 

pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan (Wulan 

dan Rusdiana, 2014: 171-172). 
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Daya pembeda menunjukkan kemampuan soal untuk membedakan 

peserta didik yang berkemampuan tinggi dan rendah. Butir soal yang 

memiliki daya pembeda < 0,00 (negatif) menunjukkan peserta didik 

yang memiliki kemampuan rendah lebih banyak menjawab dengan 

benar dibandingkan dengan peserta didik yang memiliki kemampuan 

tinggi. Jika butir soal memiliki daya pembeda = 0,00 maka berarti 

seluruh peserta didik berkemampuan tinggi maupun rendah seimbang 

dalam menjawab soal dengan benar atau sama-sama tidak dapat 

menjawab dengan tepat (Asrul dkk., 2015: 151-157). 

 
 

Soal yang baik adalah soal yang dapat dijawab dengan benar oleh 

peserta didik yang berkemampuan tinggi saja yaitu pada rentang nilai 

0,40 – 1,00 dengan interpretasi baik dan baik sekali. Daya pembeda 

dengan rentang nilai 0,00 – 0,39 dapat dipakai apabila soal diperbaiki 

dengan memerhatikan materi atau gaya bahasa pada butir soal. 

Sementara butir soal yang memiliki daya pembeda negatif harus 

dibuang (Widiyanto, 2018: 209-212). 

 
 

3.5.6.  Rekapitulasi Analisis Butir Soal 
 

 
 

Setelah menganalisis butir soal mana saja yang dapat langsung 

dipakai, diperbaiki atau dibuang, maka tahap selanjutnya yaitu rekap 

analisis butir soal secara keseluruhan. Contoh Pembuatan matriks 

yang diasimilasi dari rekapitulasi ANATES 4.0.5. dan penelitian 

Alpusari (2014) pada Tabel 10. 
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Tabel 10. Contoh Rekapitulasi Analisis Butir Soal 

 

No. 
Daya 

Pembeda 

Taraf 

Kesukaran 
Korelasi Signifikan 

Valid/ 

Tidak Valid 
Keterangan 

1. 0,00 Mudah 0,520 
Tidak 

Signifikan 
Tidak Valid STD 

2. 0,40 Sukar 0,600 Signifikan  Valid SDD 

3. 0,50 Sedang 0,760 
Sangat 

Signifikan 
Valid SD 

 

Keterangan : 
 

STD (Soal Tidak Dipakai) 
 

SDD (Soal Dipakai Diperbaiki) 

SD (Soal Dipakai) 

 
 

3.5.7.  Analisis Instrumen Penilaian 
 

 
 

Kemampuan berpikir kritis peserta didik dianalisis melalui jawaban 

peserta didik dari pertanyaan yang dapat mengindikasikan adanya 

kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Data yang diperoleh 

dari instrumen penilaian dapat dianalisis dengan menggunakan 

langkah-langkah yakni: 

a.   Memberikan skor mentah pada setiap jawaban peserta didik 

sesuai dengan pedoman penilaian yang terlampir pada lampiran. 

b.   Menghitung skor total dari butir soal format uraian untuk masing- 

masing peserta didik berdasarkan setiap indikatornya. 

c.   Menentukan nilai persentase kemampuan berpikir kritis masing- 

masing peserta didik, dengan cara mengubah skor mentah ke 

dalam nilai persentase berdasarkan rumus: 
 

 
 

Keterangan: 
 

S : Nilai yang diharapkan 
 

R : Skor mentah yang diperoleh peserta didik 
 

N : Skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 
 

100 : Bilangan tetap 
 

(Wulan dan Rusdiana, 2014: 245) 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 

5.1. Simpulan 
 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan ini, maka disimpulkan bahwa 

telah dihasilkan instrumen penilaian kemampuan berpikir kritis pada materi 

dinamika partikel menggunakan Google Form. Analisis butir soal pada 

instrumen penilaian diperoleh: 1) Hasil validasi logis dari instrumen penilaian 

yang dikembangkan dari aspek bahasa sebesar 94%, aspek konstruksi 95%, 

dan aspek substansi sebesar 83%, secara keselurahan diperoleh 90% yang 

dikategorikan sangat valid; 2) Hasil validitas empiris diperoleh 2 soal sangat 

signifikan (sangat valid), 6 soal signifikan (valid) dan 2 soal tidak valid; 3) 

Instrumen penilaian berpikir kritis materi dinamika partikel memiliki nilai 

reliabilitas sebesar 0,86 dengan kriteria sangat tinggi; 4) Hasil taraf kesukaran 

butir soal berkisar dari (0,298) – (0,680) yaitu 9 butir soal kategori sedang 

dan 1 butir soal kategori sukar; 5) Hasil daya pembeda butir soal berkisar dari 

(-0,138) – (0,844) yaitu 2 butir soal dengan kategori sangat buruk, 4 butir soal 

kategori cukup, 2 butir soal kategori baik dan 2 butir soal kategori baik sekali. 

Butir soal yang dapat langsung dipakai berjumlah 3 butir, yang terdiri dari: 

nomor 3, 4, dan 7. Butir soal perlu perbaikan sebelum digunakan berjumlah 5 

butir soal yang terdiri dari: nomor 1, 5, 6, 9, dan 10. Butir soal yang tidak 

dapat digunakan berjumlah 2 butir, yaitu nomor 2 dan 8. Setiap butir soal 

diberikan stimulus yang menarik dan kontekstual. Penggunaan Google Form 

membuat pengerjaan dan pengoreksian menjadi lebih mudah, efektif, dan 

efisien. Pengembangan instrumen penilaian ini lebih menghemat biaya karena 

tidak menggunakan kertas saat dilakukan evaluasi. Demikian, diperoleh 

instrumen penilaian berpikir kritis materi dinamika partikel menggunakan 

Google Form telah memenuhi standar kelayakan berjumlah 8 butir soal. 
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5.2. Saran 
 

 
 

Saran dari penelitian pengembangan ini sebagai berikut: 
 

1. Bagi guru, diharapkan dapat mengembangkan instrumen penilaian 

berdasarkan indikator berpikir kritis pada setiap materi fisika. Dengan 

demikian, guru dapat melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik. 

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

mengetahui kemampuan berpikir kritis peserta didik sehingga sekolah 

dapat memfasilitasi guru dalam mengembangkan instrumen penilaian. 

3. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat melakukan penelitian pengembangan 

instrumen penilaian berpikir kritis pada materi fisika lainnya. 
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