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Oleh 

 

 

DEKA LUFFI RAMAYANI 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen asesmen pada 

pembelajaran berbasis proyek untuk mengukur kemampuan literasi sains dan 

numerasi siswa pada materi getaran harmonis yang valid, reliabel dan praktis. 

Desain pengembangan dilaksanakan menggunakan metode Research and 

Development dengan 7 langkah pengembangan mengadaptasi dari Borg & Gall 

(1989) yang meliputi tahap penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, 

pengembangan produk awal, uji coba lapangan awal, revisi hasil uji coba, uji coba 

lapangan dan revisi produk operasional. Validasi produk dilakukan oleh dua dosen 

ahli dan satu guru untuk menilai aspek konstruksi, substansi dan bahasa, hasil 

validasi ahli instrumen penilaian sebesar 90,65% dengan kategori sangat valid 

sehingga instrumen penilaian layak untuk digunakan. Hasil uji coba lapangan pada 

36 siswa dianalisis menggunakan model Rasch dengan berbantuan software 

Ministep 4.5.1. Hasil analisis data uji coba diperoleh 19 butir soal instrumen 

kemampuan literasi sains dan 12 butir soal instrumen kemampuan literasi numerasi 

dinyatakan valid. Butir soal pada instrumen asesmen literasi sains dan numerasi 

juga dinyatakan reliabel dengan nilai alpha Cronbach berturut-turut sebesar 0,90 

dan 0,80 dengan kategori reliabilitas bagus sekali dan bagus. Uji kepraktisan 

instrumen memperoleh rata-rata skor penilaian kepraktisan sebesar 85,83 dan 

termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Produk akhir instrumen asesmen pada 

pembelajaran berbasis proyek untuk mengukur kemampuan literasi sains dan 

numerasi siswa pada materi getaran harmonis yang dikembangkan telah memenuhi 

standar kelayakan instrumen, yaitu valid, reliabel dan praktis. 

 

 

Kata kunci: Instrumen asesmen, pembelajaran berbasis proyek, literasi sains, 

literasi numerasi, getaran harmonis
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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 

mengubah keadaan diri mereka sendiri” 

(Q.S. Ar-Ra’d:11) 

 

 

 

“There is no right answer, so just say it in your own voice. Even it is not the right 

answer you will grow from it, and that is youth” 

(Lee Jihoon) 

 

 

 

“Speed is not all that matters, just keep going at your own pace. It is okay to be 

 slow but sure” 

(Deka Luffi Ramayani) 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Abad ke-21 disebut sebagai abad pengetahuan, abad ekonomi berbasis 

pengetahuan, abad teknologi informasi, globalisasi, revolusi industri 4.0, dan 

sebagainya (Sudarisman dan Suciati, 2015). Tantangan kompetensi abad 21 

terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK). Abad 21 ditandai dengan arus globalisasi yang mengakibatkan 

persaingan semakin ketat, sehingga dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan 

agar siswa mampu bersaing. Pendidikan yang diselenggarakan melalui proses 

pembelajaran di sekolah menengah diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang 

mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk pemecahan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari (Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006). 

 

Pengembangan model pembelajaran yang disesuaikan dengan pembelajaran abad 

21 sangat penting untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Model 

yang digunakan juga harus meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

(Handayani dkk., 2021). Sebab, pada abad ini pembelajaran tidak lagi berpusat 

pada guru, namun berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa 

seperti yang dituntut dalam Kurikulum 2013 merupakan jawaban atas pertanyaan 

bagaimana mengembangkan keterampilan abad ke-21 pada siswa. Salah satu 

model pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran abad 21 

adalah model pembelajaran berbasis proyek (project based learning). Project 

Based Learning (PjBL) merupakan salah satu upaya untuk mengubah 

pembelajaran yang selama ini berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang 

berpusat kepada siswa (Setiani dan Priansa, 2015). 
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Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di SMA Negeri 1 Tumijajar 

diketahui bahwa beberapa guru fisika telah menerapkan model pembelajaran 

berbasis proyek. Hal ini dapat diketahui melalui hasil angket analisis kebutuhan 

yang telah dijawab oleh beberapa guru fisika. Beberapa guru fisika di SMA 

Negeri 1 Tumijajar memang telah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, 

namun belum semua sintaks atau langkah-langkah dalam PjBL dilaksanakan 

secara maksimal. Sebagian besar guru melewatkan beberapa langkah penting 

dalam model PjBL ketika menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. 

 

Penerapan model pembelajaran yang tepat dapat mengasah keterampilan dan 

kemampuan para siswa dengan baik. Kemampuan abad 21 yang harus dimiliki 

oleh siswa salah satunya adalah literasi. Literasi merupakan sebuah kemampuan 

dan kecakapan yang wajib dikuasai oleh seseorang. Masyarakat Indonesia wajib 

memiliki kemampuan enam literasi dasar yaitu literasi budaya dan kewargaan, 

literasi finansial, literasi sains, literasi bahasa, literasi digital, dan literasi numerasi 

(Kemendikbud, 2017). Hal ini selaras dengan konsep literasi yang dikemukakan 

oleh PISA (Programme for International Student Assessment). PISA merupakan 

program asesmen yang diadakan oleh OECD (Organization for Economic Co-

operation and Development) untuk menilai kemampuan membaca, literasi 

numerasi dan literasi sains peserta yang mengikuti tes tersebut (OECD, 2014). 

 

Literasi sains merupakan salah satu fokus utama dalam pembelajaran abad 21. 

Literasi sains adalah kemampuan ilmiah individu dan kemampuan untuk 

menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk mengidentifikasi masalah, 

memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, dan menarik 

kesimpulan berdasarkan bukti yang berhubungan dengan isu ilimiah (Wulandari 

dan Sholihin, 2016). Literasi numerasi merupakan pengetahuan dan kecakapan 

untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait 

dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai 

macam konteks kehidupan sehari-hari, menganalisis informasi yang ditampilkan 

dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb.), lalu menggunakan interpretasi 
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hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan 

(Kemendikbud, 2017). 

 

Hasil dari kompetisi literasi sains internasional yang dikenal dengan PISA telah 

banyak dijadikan rujukan bagi negara-negara yang tergabung di OECD dalam 

mengembangkan kurikulum dan pola pembelajaran tidak terkecuali di Indonesia. 

Indonesia telah mengikuti kompetisi ini sejak tahun 2000 namun perolehannya 

tidak menunjukkan hasil yang gemilang. Skor kemampuan sains yang diperoleh 

siswa Indonesia yaitu sebesar 382 pada tahun 2012, 402 pada tahun 2015, dan 396 

pada tahun 2018 dengan skor rata-rata OECD sebesar 488. Rendahnya 

kemampuan literasi sains siswa Indonesia ini dipengaruhi oleh banyak hal, antara 

lain kurikulum dan sistem pendidikan, pemilihan metode dan model pengajaran 

oleh guru, sarana dan fasilitas belajar, sumber belajar, bahan ajar, dan lain 

sebagainya (Kurnia dkk., 2014) 

 

Literasi numerasi merupakan bagian dari matematika. Literasi numerasi bersifat 

praktis (digunakan dalam kehidupan sehari-hari), berkaitan dengan 

kewarganegaraan (memahami isu-isu dalam komunitas), profesional (dalam 

pekerjaan), bersifat rekreasi (misalnya, memahami skor dalam olahraga dan 

permainan), dan kultural (sebagai bagian dari pengetahuan mendalam dan 

kebudayaan manusia madani) (Kemendikbud, 2017). Hasil keikutsertaan 

Indonesia dalam TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 

dan PISA belum memuaskan, hal ini terlihat pada pencapaian dalam kompetensi 

matematika yang kenaikannya belum signifikan, di tahun 2012 Indonesia 

mendapat 375 poin dan di tahun 2015 mendapat 386 poin. Hasil PISA 2018 yang 

dirilis OECD (2019) juga menunjukan rata-rata skor matematika siswa Indonesia 

mencapai 379 dengan skor rata-rata OECD 490. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa masih rendahnya kemampuan literasi numerasi yang dimiliki siswa. 

Tasyanti dkk. (2018) menjelaskan bahwa hal ini disebabkan karena banyaknya 

materi yang diujikan TIMSS dan PISA berupa soal-soal yang bersifat masalah 

konteks dalam kehidupan nyata, sedangkan siswa belum terbiasa memecahkan 



4 

 

 

 

suatu masalah yang bersifat nyata dan tidak mampu menganalisis informasi dalam 

berbagai bentuk. 

 

Hasil kompetisi kemampuan literasi sains dan numerasi siswa Indonesia yang 

rendah juga disebabkan oleh proses pembelajaran beserta alat evaluasi (penilaian) 

yang digunakan masih bersifat konvensional dan bertumpu pada penguasaan 

konseptual, sehingga siswa tidak terbiasa dengan kemampuan ini di sekolah 

(Toharudin dkk., 2011). Penilaian (assessment) adalah penerapan berbagai cara 

dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang 

sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaian 

kemampuan) siswa (Rosidin, 2017: 3). Prinsip-prinsip umum dalam 

mengembangkan sebuah penilaian (asesmen) yang baik, adalah sahih, objektif, 

adil, terpadu, terbuka, holistik dan berkesinambungan, sistematis performa, dan 

akuntabel (Rosidin, 2017: 191). 

 

Pencapaian hasil belajar siswa harus dilihat sebagai suatu proses yang 

berlangsung secara berkesinambungan, bukan hanya diakhir suatu pembelajaran 

(Hariyatmi dan Luthfia, 2020). Penetapan tujuan tersebut sejalan dengan 

pendekatan asesmen, yaitu assessment for learning (penilaian selama proses 

pembelajaran berlangsung) (Pohan dkk., 2021). Menurut Setiawati dkk. (2019) 

Assessment for learning (AfL) dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung 

dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran. 

AfL dapat digunakan guru untuk memberikan umpan balik terhadap proses belajar 

siswa, memantau kemajuan, dan menentukan kemajuan belajarnya. AfL juga 

dapat dimanfaatkan oleh guru untuk meningkatkan performa dalam memfasilitasi 

siswa. Berbagai bentuk penilaian formatif, misalnya tugas presentasi, proyek, 

termasuk kuis merupakan contoh-contoh AfL (penilaian untuk proses belajar). 

Sejalan dengan manfaat penerapan AfL di atas, maka literasi sains dan numerasi 

siswa dapat diukur dan ditingkatkan selama proses pembelajaran. Menurut PISA, 

literasi numerasi merupakan kemampuan seseorang untuk bernalar secara 

matematis dan memformulasikan, menggunakan dan menginterpretasikan 

matematika guna menyelesaikan permasalahan di berbagai konteks dunia nyata 
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(OECD, 2019). Hal tersebut meliputi konsep, prosedur, fakta maupun alat 

matematika yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena di tengah 

masyarakat. Sedangkan untuk konteks literasi sains mencakup bidang-bidang 

aplikasi sains dalam kehidupan personal, sosial, dan global yang meliputi 

kesehatan, sumber daya alam, mutu lingkungan, bahaya, dan perkembangan 

mutakhir sains dan teknologi (Nadhifatuzzahro dkk., 2015).  

 

Ilmu fisika merupakan salah satu konteks dalam sains yang diukur dalam PISA. 

Fisika juga menjadi salah satu ilmu pengetahuan yang mendasari perkembangan 

teknologi. Dalam fisika terdapat integrasi antara konsep fisika, konsep 

matematika, cara merangkai peralatan sehingga menghasilkan teknologi yang 

inovatif (Bashooir dan Supahar, 2018). Oleh karena itu, pencapaian kompetensi 

siswa dalam mata pelajaran fisika merupakan hal yang penting. 

 

Materi fisika membutuhkan kemampuan memahami gagasan, melakukan 

penalaran, dan kemampuan memecahkan masalah yang cukup tinggi, oleh karena 

itu kebanyakan siswa beranggapan bahwa fisika adalah mata pelajaran yang sulit 

(Haryadi, 2016). Kemampuan memahami gagasan, melakukan penalaran, dan 

memecahkan masalah dapat dilakukan jika siswa mampu menganalisis isi dari 

materi pembelajaran. Menurut Anwarudin dan Admoko (2019), salah satu materi 

yang mengajarkan siswa untuk menganalisis adalah materi getaran harmonis. 

Pada kompetensi dasar materi getaran harmonis, yaitu menganalisis hubungan 

antara gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa siswa 

diajarkan untuk dapat menganalisis fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-

hari terkait dengan getaran harmonis, misalnya ayunan. Oleh karena itu, dengan 

menerapkan model pembelajaran PjBL dalam mengajarkan materi getaran 

harmonis dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesulitan siswa. Model 

PjBL dianggap mampu membantu siswa tidak hanya dalam memahami konsep 

fisika yang dipelajari, tetapi juga mampu mengaplikasikan konsep tersebut ke 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di SMA Negeri 1 Tumijajar 

diketahui bahwa sebagian besar guru fisika sudah memiliki dan pernah membuat 

instrumen asesmen literasi sains dan numerasi. Namun, instrumen asesmen 

tersebut masih jarang digunakan dikarenakan guru mengalami kesulitan dalam 

menerapkannya. Instrumen asesmen literasi sains dan numerasi yang ada di 

sekolah belum terintegrasi dengan model pembelajaran berbasis proyek, sehingga 

mayoritas guru fisika di SMA Negeri 1 Tumijajar sangat setuju jika 

dikembangkan instrumen asesmen pada pembelajaran berbasis proyek untuk 

mengukur kemampuan literasi sains dan numerasi siswa. Oleh karena itu, sebagai 

upaya memberikan solusi untuk kegiatan penilaian di SMA Negeri 1 Tumijajar 

peneliti melakukan penelitian pengembangan yang berjudul “Pengembangan 

Instrumen Asesmen pada Pembelajaran berbasis Proyek untuk Mengukur 

Kemampuan Literasi Sains dan Numerasi Siswa pada Materi Getaran harmonis”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah instrumen asesmen pada pembelajaran berbasis proyek 

untuk mengukur kemampuan literasi sains dan numerasi siswa pada 

materi getaran harmonis?  

2. Bagaimanakah validitas, reliabilitas, dan kepraktisan instrumen asesmen 

pada pembelajaran berbasis proyek untuk mengukur kemampuan literasi 

sains dan numerasi siswa pada materi getaran harmonis? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Menghasilkan produk instrumen asesmen pada pembelajaran berbasis 

proyek untuk mengukur kemampuan literasi sains dan numerasi siswa 

pada materi getaran harmonis. 



7 

 

 

 

2. Mendeskripsikan validitas, reliabilitas, dan kepraktisan instrumen 

asesmen pada pembelajaran berbasis proyek untuk mengukur kemampuan 

literasi sains dan numerasi siswa pada materi getaran harmonis. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Menghasilkan instrumen asesmen untuk mengukur kemampuan literasi 

sains dan numerasi yang dapat diterapkan melalui pembelajaran berbasis 

proyek pada materi getaran harmonis. 

2. Bagi guru, instrumen asesmen ini dapat dijadikan contoh dalam mengukur 

kemampuan literasi sains dan numerasi siswa pada pembelajaran berbasis 

proyek khususnya pada materi getaran harmonis. 

3. Bagi siswa, instrumen asesmen ini dapat memotivasi siswa untuk menjadi 

lebih aktif dalam proses pembelajaran karena siswa merasa bahwa guru 

menilai seluruh aktivitas di dalam kelas. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Pengembangan yang dimaksud adalah pembuatan produk, yakni 

pengembangan instrumen asesmen pada pembelajaran berbasis proyek 

untuk mengukur kemampuan literasi sains dan numerasi pada materi 

getaran harmonis yang terdiri dari kisi-kisi instrumen, lembar tugas, 

petunjuk pengerjaan, bentuk instrumen, rubrik, dan rekapitulasi nilai 

akhir. 

2. Model pembelajaran yang digunakan berupa pembelajaran berbasis 

proyek, dimana siswa diminta untuk merancang, membuat, dan 

menyelesaikan suatu proyek. 

3. Uji validasi pengembangan instrumen penilaian menilai berdasarkan 3 

aspek, yaitu konstruksi, substansi dan bahasa yang dilakukan oleh 2 dosen 

ahli dan 1 guru fisika. 
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4. Uji coba produk penelitian pengembangan dilakukan pada subjek uji 

coba, yaitu siswa-siswa yang berada di SMA Negeri 1 Tumijajar. 

5. Deskripsi kelayakan instrumen asesmen literasi sains dan numerasi 

melalui pembelajaran berbasis proyek pada materi getaran harmonis 

didapatkan dengan menggunakan uji kelayakan kepada 2 praktisi. 



9 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penilaian (Assessment) 

Penilaian (assessment) merupakan penerapan berbagai cara dan penggunaan 

beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil 

belajar siswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) siswa. 

Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar 

seorang siswa. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif (pernyataan naratif 

dalam kata-kata) dan nilai kuantitatif (berupa angka). Pengukuran berhubungan 

dengan proses pencarian atau penentuan hasil kuantitatif tersebut. Penilaian hasil 

belajar pada dasarnya digunakan agar pengajar (guru) dapat mengetahui hasil 

pembelajaran yang telah dilakukan (Rosidin, 2017: 3). 

 

Penilaian sendiri merupakan proses kegiatan pengambilan keputusan mengenai 

pencapaian hasil belajar atau kompetensi siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran (Kunandar, 2013). Menurut Arikunto (2010: 64), menilai 

merupakan mengambil suatu keputusan dengan baik yang bersifat kuantitatif, 

untuk mengukur atau mengetahui pencapaian hasil belajar siswa dilakukan proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi disebut dengan penilaian. Penilaian 

merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan dan proses pelaksanaan 

pembelajaran. Kondisi nyata di sekolah dan indikator pembelajaran dalam 

pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi acuan penggunaan 

berbagai metode dan prosedur asesmen yang digunakan. Asesmen dilakukan 

sebagai upaya untuk mengukur tingkat ketercapaian indikator pembelajaran dan 

mengumpulkan informasi perkembangan belajar siswa pada berbagai aspek.  
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Aspek yang diukur meliputi aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif yang 

ditunjukkan dengan adanya perubahan paradigma berpikir siswa, baik secara 

individu maupun kelompok (Astuti dkk., 2012). 

 

Penilaian (assessment) adalah suatu proses memperoleh data atau informasi 

dengan menggunakan cara atau alat penilaian untuk mengukur dan menentukan 

keputusan mengenai hasil ketercapaian kompetensi dan hasil belajar siswa. 

Penentuan hasil belajar atau ketercapaian kompetensi siswa dalam penilaian dapat 

berupa nilai kuantitatif atau kualitatif. Dalam suatu pembelajaran, nilai-nilai yang 

diperoleh siswa dapat menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena 

itu, agar mampu memberikan cerminan tentang kualitas pembelajaran dibutuhkan 

sistem penilaian yang baik (Rosidin, 2017: 4). 

 

Pencapaian hasil belajar siswa harus dilihat sebagai suatu proses yang 

berlangsung secara berkesinambungan, bukan hanya diakhir suatu pembelajaran 

(Hariyatmi dan Luthfia, 2020). Penetapan tujuan tersebut sejalan dengan tiga 

pendekatan asesmen, yaitu assessment of learning (penilaian akhir pembelajaran), 

assessment for learning (penilaian selama proses pembelajaran berlangsung), dan 

assessment as learning (penilaian sebagai pembelajaran, melibatkan siswa sebagai 

penilai). Penilaian pencapaian hasil belajar seharusnya lebih mengutamakan 

assessment as learning dan assessment for learning dibandingkan assessment of 

learning (Pohan dkk., 2021).  

 

Assessment of Learning (AoL) merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah 

proses pembelajaran selesai. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

pencapaian hasil belajar setelah siswa selesai mengikuti proses pembelajaran. 

Ujian akhir semester dan berbagai bentuk penilaian sumatif merupakan AoL. 

Assessment as Learning (AaL) melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan 

penilaian. Siswa diberi pengalaman untuk belajar menilai dirinya sendiri atau 

memberikan penilaian terhadap temannya secara jujur (Depdiknas, 2017). 
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Assessment for Learning (AfL) dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan 

proses belajar mengajar. Pada AfL guru memberikan umpan balik terhadap proses 

belajar siswa, memantau kemajuan, dan menentukan kemajuan belajarnya. AfL 

juga dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mengukur dan meningkatkan 

kemampuan siswa. Penugasan, presentasi, proyek, termasuk kuis merupakan 

contoh bentuk assessment for learning (penilaian untuk proses belajar). Berbagai 

bentuk penilaian formatif, misalnya tugas presentasi, proyek, termasuk kuis 

merupakan contoh-contoh AfL (penilaian untuk proses belajar) (Setiawati dkk., 

2019). 

 

Kegiatan penilaian memerlukan instrumen yang memadai untuk mendapatkan 

data yang akurat dari siswa yang akan dinilai. Rosidin (2017: 91) mengemukakan 

bahwa, terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh guru dalam penyusunan 

instrumen asesmen. Langkah penyusunan instrumen yang dimaksud adalah: 1) 

menetapkan aspek dan ruang lingkup yang akan diases, 2) menetapkan ruang 

lingkup, yaitu memilih komponen mana dari bidang yang akan diases, 3) 

menyusun kisi-kisi instrumen asesmen, dan 4) mengembangkan butir soal 

berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. 

 

Kegiatan penilaian yang menggunakan suatu instrumen dimaksudkan untuk 

memperoleh suatu data. Menurut Arikunto (2010: 65), data merupakan 

penggambaran dari variabel yang diteliti dan memiliki fungsi sebagai alat 

pembuktian hipotesis. Sehingga, baik tidaknya instrumen yang digunakan sangat 

menentukan baik tidaknya data yang didapatkan. Rosidin (2017: 191) 

mengemukakan bahwa, instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data 

penilaian dan penelitian dapat menggunakan instrumen yang telah tersedia atau 

instrumen baku dan dapat menggunakan instrumen buatan sendiri untuk 

dibakukan sehingga menjadi instrumen yang layak sesuai dengan fungsinya. 

Seorang peneliti dalam suatu penelitian tertentu harus mengikuti langkah-langkah 

pengembangan instrumen, yaitu: (1) mendefinisikan variabel; (2) menjabarkan 

variabel menjadi indikator yang terperinci; (3) menyusun butir-butir; (4) 
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melaksanakan suatu uji coba; (5) menganalisis validitas dan reliabilitas (Rosidin, 

2017: 192).  

 

Instrumen penilaian sendiri terdiri atas instrumen penilaian tes dan non tes 

(Hutabarat, 2004). Menurut Arikunto (2002), instrumen tes adalah alat yang 

digunakan untuk mengetahui kemampuan pengetahuan, mengukur keterampilan, 

serta bakat yang dimiliki. Contoh instrumen penilaian tes adalah lembar tes 

tertulis yang berisi soal pilihan jamak atau uraian. Instrumen penilaian nontes 

yaitu alat yang digunakan dalam pengukuran dengan cara nontes seperti 

mengevaluasi hasil belajar aspek sikap, nilai, atau psikomotorik berupa lembar 

penilaian diri/teman, lembar pengamatan, skala sikap, checklist observasi, dan 

anekdot. Contoh instrumen penilaian non tes adalah lembar pengamatan 

(observasi), wawancara, skala sikap, daftar cek (checklist), catatan anekdotal, dan 

lain-lain (Bisri, 2015).  

 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa penilaian (asesmen) 

yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu proses memperoleh data mengenai hasil 

belajar siswa. Asesmen yang lebih dianjurkan untuk dipakai yaitu Assessment for 

Learning (AfL) karena dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan 

biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar 

mengajar. Pada AfL guru memberikan umpan balik terhadap proses belajar siswa, 

memantau kemajuan, dan menentukan kemajuan belajarnya. Saat melakukan 

penilaian juga diperlukan instrumen yang memadai untuk mendapatkan data yang 

akurat dari siswa yang akan dinilai. 

 

2.2 Pembelajaran Berbasis Proyek 

Pengembangan model pembelajaran yang disesuaikan dengan pembelajaran abad 

21 sangat penting untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Model 

yang digunakan juga harus meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

(Handayani dkk., 2021). Sebab, pada abad ini pembelajaran tidak lagi berpusat 

pada guru, namun berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa 
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atau pembelajaran dengan pendekatan saintifik seperti yang dituntut dalam 

Kurikulum 2013 merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana mengembangkan 

keterampilan abad ke-21 pada siswa. Beberapa model pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik adalah model pembelajaran penemuan, model pembelajaran 

berbasis proyek, model pembelajaran berbasis masalah, dan model pembelajaran 

berbasis desain (Redhana, 2019). 

 

Model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) merupakan student-driven, 

yakni siswa sendiri yang menentukan proyek yang akan dikerjakan (Bellanca, 

2012). Menurut Bell (2010), melalui PjBL siswa merupakan penggerak dari 

kegiatan awal hingga akhir, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator, mengatur 

setiap tahapan dari proses Project Based Learning dan menyetujui setiap pilihan 

siswa sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Penggunaan model Project 

Based Learning siswa dituntut agar dapat mengkonstruksi pengetahuan mereka 

dengan berpartisipasi penuh dalam pembelajaran. Setiap anggota kelompok 

memiliki tanggung jawab masing-masing dalam mengerjakan tugas proyek, 

sehingga tidak ada yang dianggap menumpang kepada anggota yang lain 

(Sucipto, 2017). 

 

Siswa perlu diberikan kesempatan untuk belajar bekerja sama dengan teman 

dalam mengembangkan pemahaman terhadap konsep dan prinsip-prinsip penting. 

Salah satu model pembelajaran yang diprediksi mampu mengatasi hal tersebut 

adalah model pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning Model). 

Model pembelajaran berbasis proyek  merupakan pembelajaran yang berpusat 

pada proses, relatif berjangka waktu, berfokus pada masalah, unit pembelajaran 

bermakna dengan memadukan konsep-konsep dari sejumlah komponen baik itu 

pengetahuan, disiplin ilmu atau lapangan. Kegiatan pembelajaran pada 

pembelajaran berbasis proyek berlangsung secara kolaboratif dalam kelompok 

yang heterogen, sehingga dapat melatih meningkatkan aktivitas dan motivasi 

belajar siswa (Kristanti dkk., 2016). 
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Model pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning Model) siswa 

merancang sebuah masalah dan mencari penyelesaiannya sendiri. Model 

pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning Model) memiliki 

keunggulan dari karakteristiknya yaitu membantu siswa merancang proses untuk 

menentukan sebuah hasil, melatih siswa bertanggung jawab dalam mengelola 

informasi yang dilakukan pada sebuah proyek yang dan yang terakhir siswa yang 

menghasilkan sebuah produk nyata hasil siswa itu sendiri yang kemudian 

dipresentasikan dalam kelas (Amirudin dkk., 2015). 

 

Peran guru dalam pembelajaran berbasis proyek adalah sebagai fasilitator yang 

mengelola tahapan dari proses Project Based Learning dan menyetujui pilihan 

siswa sebelum ke tahap selanjutnya (Bell, 2010). Tahapan-tahap model model 

pembelajaran berbasis proyek adalah (1) Start With the Essential Question 

(menentukan pertanyaan mendasar), (2) Design a Plan for the Project (mendesain 

perencanaan proyek), (3) Create a Schedule (menyusun jadwal kegiatan), (4) 

Monitor the Students and the Progress of the Project (memonitor siswa dan 

kemajuan proyek), (5) Assess the Outcome (menguji hasil), dan 6) Evaluate the 

Experience (mengevaluasi pengalaman) (Wena, 2011). Menurut Cameron and 

Carolyn (2014) tahapan model Project Based Learning yaitu: Pengenalan 

(Introduction), Pertanyaan Mendasar (Essential Question), Meneliti dan Menulis 

(Research and Write), Pembuatan Produk (Product Creation), Presentasi 

(Presentation), dan Evaluasi dan Refleksi (Evaluation and Reflection). 

 

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditunjukkan bahwa model Project Based 

Learning (PjBL) merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dimana 

siswa ditugaskan untuk menyelesaikan suatu proyek. Tahapan model Project 

Based Learning pada penelitian pengembangan ini, yaitu: Pengenalan 

(Introduction), Pertanyaan Mendasar (Essential Question), Meneliti dan Menulis 

(Research and Write), Pembuatan Produk (Product Creation), Presentasi 

(Presentation), dan Evaluasi dan Refleksi (Evaluation and Reflection) (Cameron 

and Carolyn, 2014). Pada setiap tahap pembelajaran berbasis proyek dilaksanakan 
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penilaian yang dihubungkan dengan masing-masing indikator kemampuan literasi 

sains siswa. 

 

2.3 Literasi Sains 

Salah satu kemampuan yang penting dimiliki pada abad 21 adalah literasi sains. 

Literasi sains merupakan kemampuan ilmiah individu dan kemampuan untuk 

menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk mengidentifikasi masalah, 

memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, dan menarik 

kesimpulan berdasarkan bukti yang berhubungan dengan isu ilmiah (Wulandari 

dan Sholihin, 2016). Menurut Rusilowati (2018) Sains memiliki tiga komponen 

yang tidak dapat dipisahkan, yaitu produk, proses ilmiah, dan sikap ilmiah. Oleh 

sebab itu belajar sains adalah belajar produk, proses, dan sikap. (1) Sains sebagai 

produk memiliki makna pengorganisasian fakta, konsep, prosedur, prinsip, dan 

hukum-hukum alam. (2) Sains sebagai proses menjelaskan bahwa temuan sains 

diperoleh dari proses ilmiah atau kerja ilmiah. (3) Sains sebagai sikap memiliki 

makna bahwa sikap ilmiah mendasari proses ilmiah yang berguna dalam 

menghasilkan produk sains. Komponen tersebut menjadi tolok ukur kemampuan 

literasi sains siswa. 

 

Literasi sains merupakan kemampuan seseorang untuk memahami sains, 

mengkomunikasikan sains serta menerapkan pengetahuan sains untuk 

memecahkan masalah sehingga memiliki sikap dan kepekaan yang tinggi terhadap 

diri dan lingkungannya dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan sains. Literasi sains dianggap sebagai hasil kunci dari proses 

pendidikan hingga anak berusia 15 tahun. Anak berusia 15 tahun dipandang perlu 

untuk berliterasi sains baik yang akan melanjutkan pendidikan dan karir di sains 

maupun tidak (Toharudin dkk., 2011). 

 

National Science Education Standards (1996) menegaskan bahwa Literasi sains 

didefinisikan sebagai kemampuan mengaplikasikan sains dalam konteks 

kehidupan sehari-hari (real life context). Science for all American (1993) 
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mendefinisikan literasi sains sebagai kemampuan (ability) memahami konsep dan 

prinsip sains (concept and principle of science) serta mempunyai kapasitas 

berpikir lmiah untuk memecahkan masalah sehari-sehari kaitannya dengan sains. 

Aspek penting dalam literasi sains adalah (1) konsep sains dan aplikasinya dalam 

kehidupan sehari-hari; (2) proses inkuiri sains; (3) memahami hakikat sains; dan 

(4) memahami hubungan antara sains, teknologi dan masyarakat (Chi-lau, 2009).  

 

Asesmen literasi sains dibangun oleh beberapa aspek yang merupakan hakikat 

dari sains itu sendiri (Chiappetta dkk., 1991). Aspek yang diukur dalam asesmen 

literasi sains mencakup the knowledge of science (pengetahuan sains), the 

investigative nature of science (penyelidikan tentang hakikat sains), science as a 

way of thinking (sains sebagai cara berfikir), dan interaction of science, 

technology, and society (interaksi antara sains, teknologi dan masyarakat). Aspek-

aspek ini relevan dengan tuntutan literasi sains oleh PISA 2012. 

 

Literasi sains didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan sains 

mengidentifikasi pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasar-kan bukti-bukti, 

dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkaitan dengan alam dan 

perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui kegiatan manusia (Rohman 

dkk., 2018). Penilaian literasi sains di dalamnya terdapat tiga aspek proses sains 

yang ditetapkan mengacu pada PISA yaitu mengidentifikasi pertanyaan ilmiah, 

menjelaskan fenomena secara ilmiah, dan menggunakan bukti ilmiah. Konteks 

literasi sains mencakup bidang-bidang aplikasi sains dalam kehidupan personal, 

sosial, dan global yang meliputi kesehatan, sumber daya alam, mutu lingkungan, 

bahaya, dan perkembangan mutakhir sains dan teknologi (Nadhifatuzzahro dkk., 

2015). 

 

Indikator Test of Scientific Literacy Skills (TOSLS) meliputi (1) mengidentifikasi 

argumen saintifik yang tepat, (2) menggunakan pencarian literatur yang efektif, 

(3) evaluasi dalam menggunakan informasi saintifik, (4) memahami elemen 

desain penelitian dan bagaimana dampaknya terhadap penemuan saintifik, (5) 

membuat grafik yang dapat merepresentasikan data, (6) membaca dan 
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menginterpretasikan data, (7) pemecahan masalah dengan menggunakan 

kemampuan kuantitatif termasuk statistik probabilitas, (8) memahami dan mampu 

menginterpretasikan statistik dasar, (9) menyuguhkan kesimpulan, prediksi 

berdasarkan data kuantitatif (Gormally et al., 2012). Adapun indikator dari literasi 

sains lainnya dikemukakan oleh OECD (2019), antara lain: (1) menjelaskan 

fenomena secara ilmiah, (2) mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, 

dan (3) menafsirkan data dan bukti secara ilmiah. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka asesmen literasi sains yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu asesmen yang digunakan untuk menilai kemampuan siswa 

dalam mengaplikasikan sains dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan 

instrumen asesmen autentik berbasis literasi sains perlu dikembangkan untuk 

dapat menilai proses dan hasil belajar siswa dan mendorong siswa untuk lebih 

memahami hakikat sains secara komprehensif. Instrumen asesmen dapat memacu 

seluruh siswa untuk aktif dalam semua proses pembelajaran (Astuti dkk., 2012). 

Adapun indikator literasi sains dalam penelitian ini yaitu menurut OECD (2019), 

yang meliputi: (1) menjelaskan fenomena secara ilmiah, (2) mengevaluasi dan 

merancang penyelidikan ilmiah, dan (3) menafsirkan data dan bukti secara ilmiah. 

 

2.4 Literasi Numerasi 

Salah satu kemampuan literasi yang wajib dimiliki pada Abad 21 adalah literasi 

numerasi. Lamada dkk. (2019) menyatakan bahwa perkembangan literasi menjadi 

penting untuk diperhatikan, karena literasi merupakan kemampuan awal yang 

harus dimiliki oleh setiap individu untuk menjalani kehidupan di masa depan. 

Ekowati dkk. (2019) menyatakan bahwa literasi numerasi diartikan sebagai 

kemampuan seseorang dalam menggunakan penalaran. Fokus dari kemampuan 

literasi numerasi ini adalah siswa dapat merumuskan, menerapkan, dan 

menginterpretasian matematika ke dalam berbagai konteks yang mencakup 

penalaran matematis dan menggunakan konsep matematika, prosedur, fakta, dan 

alat untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena/kejadian 

(OECD, 2014). 
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Literasi numerasi merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan 

berbagai macam angka dan simbol yang berkaitan dengan matematika dasar guna 

memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari lalu menganalisis 

informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk serta menginterpretasi hasil 

analisis untuk memprediksi dan mengambil keputusan (Kemendikbud, 2017). 

Kemampuan literasi numerasi ditunjukkan dengan adanya kenyamanan terhadap 

bilangan dan mampu menggunakan keterampilan matematika secara praktis dalam 

memenuhi tuntutan kehidupan. Kemampuan ini juga merujuk pada apresiasi dan 

pemahaman informasi yang dinyatakan secara matematis, misalnya grafik, bagan, 

dan tabel (Mahmud dkk., 2019). 

 

Literasi numerasi berarti pengetahuan dan kemampuan untuk memperoleh, 

menjelaskan, menggunakan, dan mengkomunikasikan berbagai jenis angka dan 

simbol matematika dalam memecahkan masalah, disajikan berbagai bentuk (tabel, 

diagram, bagan, dsb) untuk dianalisis informasinya sehingga dapat mengambil 

keputusan (Tyas dan Pangesti, 2018). Literasi numerasi adalah pengetahuan dan 

kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang 

terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam 

berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari, dan menganalisis informasi yang 

ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb) lalu menggunakan 

interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan 

(Rosalina dan Suhardi, 2020). 

 

Literasi numerasi sendiri terdiri atas tiga aspek berupa berhitung, relasi numerasi, 

dan operasi aritmatika (Purpura, 2009). Berhitung adalah kemampuan untuk 

menghitung suatu benda secara verbal dan kemampuan untuk mengidentifikasi 

jumlah dari benda. Relasi numerasi berkaitan dengan kemampuan untuk 

membedakan kuantitas suatu benda seperti lebih banyak, lebih sedikit, lebih 

tinggi, atau lebih pendek. Sementara itu, operasi aritmatika adalah kemampuan 

untuk mengerjakan operasi matematika dasar berupa penjumlahan dan 

pengurangan (Mahmud dkk., 2019). 
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Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa literasi numerasi 

merupakan salah satu kemampuan yang wajib dimiliki di Abad 21 ini. Literasi 

numerasi sendiri merupakan suatu kemampuan atau kecakapan menggunakan 

berbagai macam angka dan simbol yang berkaitan dengan matematika dasar guna 

memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator 

literasi numerasi pada penelitian ini yaitu:  

(1) Menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan 

matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam 

konteks kehidupan sehari-hari, (2) Menganalisis informasi yang ditampilkan 

dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, diagram, dsb.), (3) Menggunakan 

interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan 

(Kemendikbud, 2017). 

 

2.5 Pembelajaran Getaran Harmonis dengan Model PjBL 

Fisika merupakan ilmu alam yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Ilmu fisika adalah dasar dari ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana semestinya 

fisika sudah dipahami dan dimengerti, terutama bagi siswa. Menurut (Sasmita, 

2017), fisika merupakan satu dari sekian banyak pengetahuan tentang alam yang 

membutuhkan pemahaman tingkat tinggi yang komprehensif. Fisika adalah ilmu 

pengetahuan yang lebih banyak berkaitan dengan pemahaman daripada 

penghafalan, maka untuk meraih kesuksesan dalam mempelajari fisika yakni 

kemampuan dalam memakai tiga hal pokok fisika yaitu konsep, hukum atau asas, 

dan teori-teori (Sakti dkk., 2012). 

 

Tujuan pembelajaran fisika pada jenjang SMA salah satunya adalah siswa dapat 

menguasai konsep dengan baik (Sutopo, 2016). Kemampuan siswa dalam 

memaknai dan memahami konsep, baik konsep yang diperoleh secara teori 

maupun konsep yang telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari merupakan 

wujud dari siswa menguasai konsep dengan baik. Namun dalam penelitian 

Handhika dkk. (2017) menyimpulkan bahwa penguasaan konsep siswa SMA 
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cenderung rendah. Kecenderungan tersebut dikarenakan banyak siswa yang 

merasa kesulitan dalam memahami konsep dalam pembelajaran (Ozkan dkk., 

2016). Jumlah siswa yang merasa kesulitan dalam memahami konsep akan lebih 

banyak jika siswa mempunyai konsep yang berbeda tentang materi yang akan 

dipelajari (Miller dkk., 2013). Siswa juga cenderung menggunakan persamaan 

atau rumus-rumus dalam mendapatkan solusi kuantitatif dari permasalahan dan 

sering melupakan konsep yang ada. 

 

Materi fisika membutuhkan kemampuan memahami gagasan, melakukan 

penalaran, dan kemampuan memecahkan masalah yang cukup tinggi, oleh karena 

itu kebanyakan siswa beranggapan bahwa fisika adalah mata pelajaran yang sulit 

(Haryadi, 2016). Kemampuan memahami gagasan, melakukan penalaran, dan 

memecahkan masalah dapat dilakukan jika siswa mampu menganalisis isi dari 

materi pembelajaran. Menurut Anwarudin dan Admoko (2019), salah satu materi 

yang mengajarkan siswa untuk menganalisis adalah materi getaran harmonis. 

Pada kompetensi dasar materi getaran harmonis, yaitu menganalisis hubungan 

antara gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa siswa 

diajarkan untuk dapat menganalisis fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-

hari terkait dengan getaran harmonis, misalnya ayunan. 

 

Pemahaman yang baik atas konsep gerak harmonis dapat dijadikan dasar untuk 

mempelajari berbagai gerakan benda-benda yang diganggu dari posisi 

setimbangnya, fenomena gelombang makroskopis, dan fenomena kuantum 

(Serway and Jewett, 2014). Berdasarkan penelitian Sugara dkk. (2016) dalam 

Awalsyah (2018) menyatakan bahwa getaran harmonis sederhana erat kaitannya 

dengan fenomena sehari-hari. Meskipun erat dengan fenomena sehari-hari, tetapi 

masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep getaran 

harmonis sederhana dalam bentuk matematis serta kesulitan dalam menentukan 

parameter yang mempengaruhi besarnya periode pegas dan periode ayunan. 

 

Pembelajaran fisika pada materi getaran harmonis memerlukan model 

pembelajaran yang tepat. Salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan 
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permasalahan adalah model pembelajaran berbasis proyek (Project Based 

Learning). Project Based Learning merupakan salah satu upaya untuk mengubah 

pembelajaran yang selama ini berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang 

berpusat kepada siswa (Setiani dan Priansa, 2015). Penerapan model Project 

Based Learning (PjBL) meningkatkan prestasi belajar siswa dalam ketiga ranah 

yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik (Addiin dkk., 2014). Siswa 

menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja sendiri ataupun dalam 

kelompok kecil, mencari sumber informasi belajar secara mandiri, melakukan 

penelitian secara mandiri, dan mendapatkan umpan balik secara mandiri dalam 

PjBL (Margendoller dkk., 2005). 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditunjukkan bahwa model 

pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam mepelajari materi fisika, 

khususnya getaran harmonis yaitu menggunakan model pembelajaran berbasis 

proyek (PjBL). Model PjBL dianggap mampu membantu siswa tidak hanya dalam 

memahami konsep fisika yang dipelajari, tetapi juga mampu mengaplikasikan 

konsep tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan dalam 

proses PjBL siswa dituntut untuk dapat menyelesaikan sebuah proyek. 

 

2.6 Kaitan Model PjBL dengan Literasi Sains dan Numerasi 

Adapun kaitan antara langkah-langkah PjBL menurut Cameron and Carolyn 

(2014) dengan indikator literasi sains menurut OECD (2019) dan literasi numerasi 

menurut Kemendikbud (2017) ditunjukkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kaitan Model PjBL dengan Literasi Sains dan Numerasi 

No. 
Langkah-

langkah PjBL 

Indikator 

Literasi Sains 

Indikator Literasi Numerasi 

1. Pengenalan 

(Introduction) 

1. Menjelaskan 

fenomena secara 

ilmiah 

1. Menggunakan berbagai macam angka 

dan simbol yang terkait dengan 

matematika dasar untuk memecahkan 

masalah praktis dalam berbagai 

macam konteks kehidupan sehari-hari 
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No. 
Langkah-

langkah PjBL 

Indikator 

Literasi Sains 

Indikator Literasi Numerasi 

2. Pertanyaan 

Mendasar 

(Essential 

Question) 

1. Menjelaskan 

fenomena secara 

ilmiah 

2. Menafsirkan data 

dan bukti secara 

ilmiah 

1. Menggunakan berbagai macam angka 

dan simbol yang terkait dengan 

matematika dasar untuk memecahkan 

masalah praktis dalam berbagai 

macam konteks kehidupan sehari-hari  

3. Meneliti dan 

Menulis 

(Research and 

Write) 

1. Mengevaluasi 

dan merancang 

penyelidikan 

ilmiah 

2. Menafsirkan data 

dan bukti secara 

ilmiah 

1. Menggunakan berbagai macam angka 

dan simbol yang terkait dengan 

matematika dasar untuk memecahkan 

masalah praktis dalam berbagai 

macam konteks kehidupan sehari-hari  

2. Menganalisis informasi yang 

ditampilkan dalam berbagai bentuk 

(grafik, tabel, bagan, diagram, dsb) 

3. Menggunakan interpretasi hasil 

analisis tersebut untuk memprediksi 

dan mengambil keputusan 

4. Pembuatan 

Produk 

(Product 

Creation) 

1. Mengevaluasi 

dan merancang 

penyelidikan 

ilmiah 

2. Menafsirkan data 

dan bukti secara 

ilmiah 

1. Menggunakan berbagai macam angka 

dan simbol yang terkait dengan 

matematika dasar untuk memecahkan 

masalah praktis dalam berbagai 

macam konteks kehidupan sehari-hari 

2. Menggunakan interpretasi hasil 

analisis tersebut untuk memprediksi 

dan mengambil keputusan 

5. Presentasi 

(Presentation) 

1. Menafsirkan data 

dan bukti secara 

ilmiah 

I. Menganalisis informasi yang 

ditampilkan dalam berbagai bentuk 

(grafik, tabel, bagan, diagram, dsb) 

II. Menggunakan interpretasi hasil 

analisis tersebut untuk memprediksi 

dan mengambil keputusan 

6. Evaluasi dan 

Refleksi 

(Evaluation 

and Reflection) 

1. Menafsirkan data 

dan bukti secara 

ilmiah 

1. Menggunakan interpretasi hasil 

analisis tersebut untuk memprediksi 

dan mengambil keputusan 

 

2.7 Kerangka Berpikir 

Ditemukan fakta bahwa di SMA Negeri 1 Tumijajar dalam pembelajaran fisika 

guru belum menggunakan instrumen asesmen literasi sains dan numerasi yang 

terintegrasi dengan model pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran 

yang diperkirakan dan diharapkan mampu mengatasi permasalahan dalam 

pembelajaran fisika serta relevan dengan pengimplementasian kurikulum 2013 
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adalah model pembelajaran berbasis proyek. Project Based Learning (PjBL) 

merupakan model pembelajaran yang berpusat pada proses, berfokus pada 

masalah, relatif berjangka waktu, kesatuan pembelajaran dengan memadukan 

konsep-konsep dari beberapa komponen. 

 

Tahapan model PjBL yang digunakan pada penelitian pengembangan ini, yaitu: 

Pengenalan (Introduction), Pertanyaan Mendasar (Essential Question), Meneliti 

dan Menulis (Research and Write), Pembuatan Produk (Product Creation), 

Presentasi (Presentation), dan Evaluasi dan Refleksi (Evaluation and Reflection) 

(Cameron and Carolyn, 2014). Pada setiap tahap pembelajaran berbasis proyek 

dilaksanakan penilaian yang dihubungkan dengan masing-masing indikator 

kemampuan literasi sains siswa. 
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Kerangka berpikir penelitian tergambar secara rinci pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Alur Pengembangan Penelitian 

Pendidikan 

Pembelajaran Abad 21 

Instrumen Asesmen pada 

Pembelajaran berbasis Proyek 

untuk Mengukur Kemampuan 

Literasi Sains dan Numerasi 

pada Materi Getaran Harmonis 

Kondisi Nyata: 

Guru fisika sudah 

memiliki dan pernah 

membuat instrumen 

asesmen literasi sains 

dan numerasi. Namun, 

masih jarang digunakan 

dikarenakan guru 

mengalami kesulitan. 

Instrumen asesmen 

tersebut belum 

terintegrasi dengan 

model pembelajaran 

berbasis proyek 

Harapan: 

Pada pembelajaran 

fisika berbasis 

proyek guru dapat 

menerapkan asesmen 

literasi sains dan 

numerasi, sehingga 

akan memperoleh 

penilaian pada 

kemampuan tersebut 

menjadi lebih 

maksimal. 

Instrumen Asesmen untuk Mengukur Kemampuan Literasi Sains dan Numerasi 

Tahapan Project Based Learning (PjBL) 

Pengenalan 

(Introduction) 

Pertanyaan Mendasar 

(Essential Question) 

Meneliti dan Menulis 

(Research and Write) 

Pembuatan Produk 

(Product Creation) 

Presentasi 

(Presentation) 

Evaluasi dan Refleksi 

(Evaluation and 

Reflection) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(OECD, 2019) 

Literasi Sains: 

Menjelaskan 

fenomena secara 

ilmiah 

Mengevaluasi dan 

merancang 

penyelidikan 

ilmiah 

Menafsirkan data 

dan bukti secara 

ilmiah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kemendikbud, 2017) 

Literasi Numerasi: 

Menggunakan 

berbagai macam 

angka dan simbol 

yang terkait dengan 

matematika dasar 

untuk memecahkan 

masalah praktis dalam 

berbagai macam 

konteks kehidupan 

sehari-hari 

Menggunakan 

interpretasi hasil 

analisis tersebut untuk 

memprediksi dan 

mengambil keputusan 

Menganalisis 

informasi yang 

ditampilkan dalam 

berbagai bentuk 

(grafik, tabel, bagan, 

diagram, dsb) 
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2.8 Desain Hipotetik 

Proses pengembangan instrumen asesmen pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

2.8.1 Kisi-kisi Instrumen 

Kisi-kisi produk instrumen asesmen literasi sains melalui pembelajaran 

berbasis proyek pada materi getaran harmonis memuat beberapa indikator 

literasi sains dan literasi numerasi. Indikator literasi sains menurut OECD 

(2019) adalah sebagai berikut: 

I. Menjelaskan fenomena secara ilmiah  

II. Mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah 

III. Menafsirkan data dan bukti secara ilmiah. 

Indikator literasi numerasi menurut Kemendikbud (2017) adalah sebagai 

berikut: 

1. Menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan 

matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai 

macam konteks kehidupan sehari-hari 

2. Menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk 

(grafik, tabel, bagan, diagram, dsb) 

3. Menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi 

dan mengambil keputusan 

2.8.2 Task/Lembar Tugas Siswa 

Task instrumen berisi tugas proyek yang akan dilakukan siswa dalam 

mengases kemampuan literasi sains dan numerasi.  

2.8.3 Petunjuk Pengerjaan/Penyelesaian Instrumen 

Petunjuk pengerjaan/penyelesaian instrumen berisi petunjuk untuk 

menyelesaikan tugas proyek yang akan dilaksanakan siswa dalam 

mengases kemampuan literasi sains dan numerasi. 

2.8.4 Bentuk Instrumen 

Bentuk instrumen asesmen literasi sains yang dikembangkan merupakan 

penjabaran dari aspek dan indikator literasi sains dan numerasi dengan 
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menggunakan instrumen yang berbentuk lembar asesmen observasi yang 

diisi oleh guru. 

2.8.5 Rubrik Instrumen (Pedoman Penskoran) 

Rubrik instrumen asesmen literasi sains yang dikembangkan berisi tahapan 

model pembelajaran berbasis proyek, aspek dan indikator literasi sains dan 

numerasi, butir instrumen penilaian, beserta skala untuk pemberian nilai. 

Kriteria pemilihan skor bergantung pada aspek observasi, karena semua 

aspek adalah penyataan positif. Skor 4 menunjukkan bahwa siswa 

“selalu”, skor 3 menunjukkan “sering”, skor 2 menunjukkan “kadang-

kadang”, skor 1 menunjukkan “tidak pernah”. Kriteria setiap skor lebih 

lanjut diterjemahkan ke dalam aspek-aspek yang dapat dipenuhi siswa. 

2.8.6 Rekapitulasi Nilai Akhir 

Rekapitulasi nilai akhir memuat tabel untuk merekap nilai siswa yang 

diberikan guru. Rekapitulasi nilai akhir dilaksanakan dari per butir 

pernyataan pengamatan, pertahap pembelajaran, hingga diperoleh nilai 

akhir siswa. 
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Berikut ini desain hipotetik produk instrumen asesmen yang akan dikembangkan 

dijelaskan pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Desain Hipotetik Produk Instrumen Asesmen 

Instrumen Asesmen pada Pembelajaran berbasis Proyek 

untuk Mengukur Kemampuan Literasi Sains dan 

Numerasi 

Cover 

Prakata 

Daftar Isi 

Rasional 

Instrumen Literasi Sains 

1. Kisi-kisi instrumen 

asesmen literasi sains 

2. Lembar tugas instrumen 

asesmen literasi sains 

3. Petunjuk pengerjaan 

instrumen asesmen 

literasi sains 

4. Bentuk instrumen 

asesmen literasi sains 

5. Rubrik instrumen 

asesmen literasi sains 

6. Rekapitulasi nilai akhir 

instrumen asesmen 

literasi sains 

Instrumen Literasi Numerasi 

1. Kisi-kisi instrumen 

asesmen literasi numerasi 

2. Lembar tugas instrumen 

asesmen literasi numerasi 

3. Petunjuk pengerjaan 

instrumen asesmen 

literasi numerasi 

4. Bentuk instrumen 

asesmen literasi numerasi 

5. Rubrik instrumen 

asesmen literasi numerasi 

6. Rekapitulasi nilai akhir 

instrumen asesmen 

literasi numerasi 

Rekomendasi 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian Pengembangan 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau Research and 

Development (R&D). Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa 

instrumen asesmen pada pembelajaran berbasis proyek untuk mengukur 

kemampuan literasi sains dan numerasi pada materi getaran harmonis. 

Pengembangan instumen penilaian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan 

literasi sains dan numerasi siswa. Oleh karena itu, instrumen penilaian yang 

dikembangkan menggunakan assessment for learning yaitu penilaian yang 

dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Metode yang digunakan 

didasarkan pada model pengembangan Borg & Gall (1989). Model 

pengembangan Borg & Gall terdiri dari 10 langkah pengembangan. Namun, 

penelitian pengembangan ini hanya menggunakan 7 langkah saja, yaitu: (1) 

Penelitian dan pengumpulan informasi; (2) Perencanaan; (3) Pengembangan 

produk awal; (4) Uji coba lapangan awal; (5) Revisi hasil uji coba; (6) Uji coba 

lapangan; (7) Revisi produk operasional. Langkah uji lapangan operasional, revisi 

produk akhir, dan desiminasi pada model pengembangan Borg & Gall tidak 

dilaksanakan karena penelitian pengembangan ini dilakukan pada skala kecil. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Penelitian pengembangan ini menggunakan dua subjek, yaitu subjek penelitian 

dan subjek uji coba. Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu instrumen  

asesmen pada pembelajaran berbasis proyek untuk mengukur kemampuan literasi 

sains dan numerasi pada materi getaran harmonis. 
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Sedangkan, subjek uji coba pada penelitian ini terdiri dari tiga kelompok. 

Kelompok pertama merupakan subjek yang digunakan untuk melakukan analisis 

kebutuhan yaitu guru fisika. Kelompok kedua merupakan subjek yang digunakan 

untuk melakukan uji validitas terhadap produk yang akan dikembangkan yaitu 

dosen ahli dan guru. Selanjutnya, kelompok ketiga merupakan subjek uji coba 

untuk mengetahui kepraktisan dari produk tersebut yaitu guru fisika. 

 

3.3  Prosedur Pengembangan Produk 

Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian dan pengembangan instrumen 

penilaian menurut Borg & Gall (1989) yang secara rinci tahapan-tahapan 

pengembangannya dijabarkan sebagai berikut. 

3.3.1 Penelitian dan pengumpulan data (Research and information collection) 

Pada tahap penelitian dan pengumpulan data ini dilakukan berdasarkan 

analisis kebutuhan, studi literatur, dan hasil penelitian yang relevan. 

Informasi yang diperoleh yaitu perlu dikembangkannya instrumen 

asesmen pada pembelajaran berbasis proyek untuk mengukur kemampuan 

literasi sains dan numerasi. 

3.3.2 Perencanaan (Planning) 

Pada tahap perencanaan ini dilakukan dengan merumuskan desain produk 

pada bagian muatan awal, isi, dan akhir. Desain pada muatan awal terdiri 

dari cover, kata pengantar, daftar isi, ringkasan, penggunaan dan rasional. 

Desain pada muatan isi terdiri dari kisi–kisi, butir instrumen, rubrik, dan 

pedoman penskoran instrumen. Sedangkan, desain pada muatan akhir 

terdiri dari rekapitulasi nilai akhir, rekomendasi, dan daftar pustaka. 

3.3.3 Pengembangan produk awal (develop preliminary form of product) 

Pada tahap pengembangan produk awal ini yaitu berupa instrumen 

asesmen pada pembelajaran berbasis proyek untuk mengukur kemampuan 

literasi sains dan numerasi. Adapun tahapan dari pengembangan produk 

awal yang dilakukan peneliti sebagai berikut. 
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1. Penyusunan spesifikasi instrumen 

Penyusunan spesifikasi instrumen yang dikembangkan oleh peneliti 

memuat kisi–kisi, kisi-kisi instrumen, lembar task instrumen, petunjuk 

pengerjaan, bentuk instrumen, dan rubrik instrumen yang digunakan untuk 

memperoleh nilai akhir kemampuan literasi sains dan numerasi. Bentuk 

instrumen yang dipilih oleh peneliti adalah assessment for learning. 

Penilaian ini dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran yang 

digunakan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh siswa. 

Lembar penilaian pada instrumen memuat aspek-aspek pengamatan yang 

sesuai dengan indikator kemampuan yang terdapat pada kisi-kisi. Rubrik 

instrumen memuat skor-skor beserta kriteria aspek yang dipenuhi siswa.  

2. Penulisan instrumen 

Penulisan instrumen asesmen pada pembelajaran berbasis proyek untuk 

mengukur kemampuan literasi dan numerasi yang dimulai dengan 

penentuan tujuan pengukuran, kisi-kisi instrumen, bentuk dan format 

instrumen. 

a. Tujuan pengukuran 

Tujuan pengukuran dari instrumen yang dikembangkan adalah untuk 

mengukur kemampuan literasi sains dan numerasi siswa yang selama 

ini jarang dinilai saat pembelajaran. Kemampuan literasi sains dan 

numerasi siswa dapat dilihat pada proses pembelajaran menggunakan 

tahapan PjBL. Adapun tahapan pada PjBL, antara lain: Pengenalan 

(Introduction), Pertanyaan Mendasar (Essential Question), Meneliti 

dan Menulis (Research and Write), Pembuatan Produk (Product 

Creation), Presentasi (Presentation), dan Evaluasi dan Refleksi 

(Evaluation and Reflection) (Cameron and Carolyn, 2014). 

b. Kisi–kisi 

Kisi–kisi produk awal instrumen penilaian memuat indikator dari 

kemampuan yang akan diamati saat proses pembelajaran yaitu 

kemampuan literasi sains dan numerasi siswa. 
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c. Bentuk dan format instrumen  

Bentuk dan format instrumen yaitu lembar penilaian beserta 

rubriknya. Lembar penilaian memuat identitas siswa, KI, dan KD 

yang digunakan dalam pembelajaran, aspek pengamatan, kolom skor, 

serta catatan guru. 

3. Menentukan skala 

Skala yang digunakan peneliti dalam pengembangan instrumen asesmen 

literasi sains dan numerasi adalah rating scale dengan empat alternatif 

skor. Pilihan skornya adalah 4, 3, 2, 1. Peneliti lebih memilih rating scale 

karena menyesuaikan dengan bentuk instrumen yang dikembangkan dan 

juga didukung oleh pendapat Zainul (2001: 4) bahwa rating scale dapat 

mendeskripsikan instrumen pernyataan keterampilan yang diukur beserta 

kriteria pemenuhannya dimana hasil akhirnya dapat menunjukkan kualitas 

yang dimiliki. 

4. Menentukan pedoman penskoran 

Skor yang digunakan dalam instrumen penilaian yaitu skor penilaian 4, 3, 

2, 1 dimana kriteria pilihan skor tidak bergantung pada aspek pengamatan 

karena keseluruhan aspek merupakan pernyataan positif. Skor 4 

menunjukkan “selalu”. Skor 3 menunjukkan “sering”, skor 2 menunjukkan 

“kadang-kadang”. Skor 1 menunjukkan “tidak penah”. Kriteria dari setiap 

skor dijabarkan ke dalam aspek yang dapat dipenuhi oleh siswa. 

3.3.4 Uji coba lapangan awal (preliminary field testing) 

Pada tahap uji coba lapangan ini dilakukan dengan uji validasi ahli 

terhadap hasil rancangan instrumen penilaian yang dilihat dari substansi, 

bahasa, dan konstruk dengan tujuan untuk mengetahui letak kesalahan 

pada produk yang dibuat. Uji validasi ahli dalam penelitian pengembangan 

ini dilakukan oleh dua dosen ahli dan satu guru yang ahli dibidangnya. 

3.3.5 Revisi produk awal (main product revision) 

Pada tahap revisi produk awal ini dilakukan dengan melanjutkan uji 

validasi ahli. Berdasarkan hasil uji validasi ahli sebelumnya, maka tahapan 

indikator kemampuan dalam instrumen yang kurang baik akan direvisi 

kembali, sedangkan tahapan indikator yang tidak layak akan digantikan 
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dengan tahapan indikator yang baru. Hasil dari revisi tersebut akan 

menghasilkan tahapan yang layak dan instrumen asesmen pada 

pembelajaran berbasis proyek untuk mengukur kemampuan literasi sains 

dan numerasi yang valid dan reliabel. 

3.3.6 Uji coba lapangan (main field testing) 

Pada tahap uji coba lapangan ini dilakukan dengan merevisi instrumen 

penilaian yang telah dibuat. Selanjutnya, instrumen penilaian tersebut 

diujicobakan kepada 36 siswa yang berada di SMA Negeri 1 Tumijajar. 

Uji coba lapangan ini bertujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas 

instrumen asesmen literasi sains dan numerasi. 

3.3.7 Revisi produk operasional (operational product revision) 

Pada tahap revisi produk operasional ini dilakukan dengan 

menyempurnakan produk akhir yang sebelumnya telah diujicobakan 

kepada siswa. Penyempurnaan produk ini dapat menghasilkan instrumen 

asesmen literasi sains dan numerasi. Adapun prosedur pengembangan 

instrumen penilaian kemampuan literasi sains dan numerasi dijelaskan 

pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Prosedur Pengembangan Produk menurut Borg & Gall (1989)
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian pengembangan ini, adalah 

sebagai berikut. 

3.4.1 Data dari hasil pengumpulan informasi 

Data dari pengumpulan informasi ini berupa pengisian angket oleh guru 

mengenai aspek yang digunakan guru dalam melakukan asesmen literasi 

sains dan numerasi dalam pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran 

berbasis proyek, ketersediaan instrumen asesmen literasi sains dan numerasi 

pada pembelajaran berbasis proyek, dan kebutuhan pengembangan 

instrumen asesmen pada pembelajaran berbasis proyek untuk mengukur 

kemampuan literasi sains dan numerasi. 

3.4.2 Data dari hasil validasi ahli 

Data dari validasi ahli ini berupa penilaian terhadap instrumen yang 

dikembangkan. Data ini diperoleh dari pengisian angket kelayakan yang 

dilihat dari substansi, konstruksi, dan bahasa. Pengisian angket diberikan 

kepada dua dosen ahli dan satu guru yang ahli dibidangnya. 

3.4.3 Data dari hasil uji coba produk 

Data dari uji coba produk ini berupa hasil yang telah diujicobakan kepada 

siswa kemudian dianalisis menggunakan Rasch Model. Hal ini bertujuan 

untuk menghasilkan instrumen yang valid dan reliabel. Kemudian, uji 

kepraktisan dilakukan oleh guru fisika yang bertujuan untuk mengukur 

instrumen asesmen kemampuan literasi sains dan numerasi yang 

dikembangkan oleh peneliti. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Adapun teknik analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

3.5.1 Uji Validitas 

Pada penelitian ini dilakukan uji validitas dengan mencakup tiga aspek, 

yaitu: substansi, konstruk, dan bahasa. Hal ini sesuai dengan 

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian 
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Pendidikan bahwa instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan 

pendidikan dalam bentuk penilaian yang memenuhi persyaratan substansi, 

konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas. Uji validitas 

dilakukan oleh ahli materi dan ahli evaluasi. Uji validitas ini bertujuan 

untuk menilai layak atau tidaknya suatu produk yang dihasilkan guna 

menjadi pegangan guru dalam mengukur literasi sains dan numerasi siswa 

selama proses pembelajaran. Data yang diperoleh melalui uji validasi ini 

berupa data kuantitatif dengan menggunakan skor pada skala likert dengan 

tingkatan 1, 2, 3, dan 4. Hasil dari skor tersebut kemudian dianalisis 

dengan menggunakan perhitungan dimana : 

𝑃 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
𝑥 100% 

Keterangan : 

P = persentase kelayakan 

 

Perolehan nilai rata–rata validitas instrumen tes selanjutnya dikategorikan 

sesuai dengan kriteria hasil kelayakan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kriteria hasil persentase kelayakan 

Persentase  Kriteria 

25% – 43,75% Tidak valid 

43,76% –  62,50% Cukup valid 

62,51% – 81,25% Valid 

81,26% – 100% Sangat Valid 

(Octavia, 2017) 

Uji validitas empirik dalam penelitian ini menggunakan model Rasch 

dengan software Ministep 4.5.4 yang dikembangkan oleh Linacre tahun 

2006. Model Rasch ini mampu melihat interaksi antara responden dan item 

sekaligus. Adapun parameter yang digunakan untuk mengetahui ketepatan 

atau kesesuian responden dan butir pertanyaan, antara lain: 
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1. Nilai outfit mean square (MNSQ) yang diterima: 0,5 < MNSQ < 1,5 

2. Nilai outfit Z-standars (ZSTD) yang diterima: -2,0 < MNSQ < +2,0 

3. Nilai outfit Point Measure Correlation (Pt Mean Corr) yang diterima: 

0,4 < Pt Measure Corr < 0,85 

(Boone et al., 2014) 

Nilai outfit means-square, outfit z-standard, dan point measure correlation 

adalah kriteria yang digunakan untuk melihat tingkat kesesuaian butir 

pertanyaan (item fit). Jika butir pertanyaan pada ketiga kriteria tersebut 

tidak terpenuhi, dapat dipastikan bahwa butir pertanyaan kurang bagus 

sehingga perlu diperbaiki atau diganti. 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas ini menggunakan model Rasch dengan berbantuan software 

Ministep 4.5.4. Pada penelitian ini terdapat dua analisis reliabiltas, yaitu: 

item reliability dan person reliability. Untuk mengukur reliabilitas dengan 

model Rasch perlu menggunakan formula alpha Cronbach. Nilai alpha 

Cronbach digunakan untuk mengukur reliabilitas antara interaksi person 

dan butir-butir soal secara keseluruhan. Tabel 3 memuat kriteria alpha 

Cronbach, sedangkan Tabel 4 memuat kriteria item realibility dan person 

reliability nilai menurut Sumimonto dan Wudhiarso (2015). 

 

Tabel 3. Kriteria alpha Cronbach 

Nilai  Kriteria 

> 0,8 Bagus sekali 

0,7 – 0,8 Bagus 

0,6 – 0,7 Cukup 

0,5 – 0,6 Jelek 

< 0,5 Buruk 

(Sumintono dan Wudhiarso, 2015) 
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Tabel 4. Kriteria item realibility dan person reliability 

Skor yang diperoleh  Kriteria 

> 0,94 Istimewa 

0,91 – 0,94 Bagus sekali 

0,81 – 0,90 Bagus 

0,67 – 0,80 Cukup 

< 0,67 Lemah 

(Sumintono dan Wudhiarso, 2015) 

 

3.5.3 Uji Kepraktisan Produk 

Uji kepraktisan ini menggunakan angket yang diberikan kepada guru. 

Angket respon guru bertujuan untuk mengetahui tanggapan guru yang 

dapat dijadikan tolak ukur kualitas perangkat penilaian. Indikator 

kepraktisan instrumen penilaian yang digunakan yaitu aspek kesesuaian, 

kemudahan, dan kemanfaatan penggunaan instrumen (Noviana, dkk., 

2019). Pada angket respon ini terdapat empat pilihan jawaban dengan 

kriteria penilaian seperti pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Skala penilaian pernyataan 

Skor Pernyataan Positif Pernyataan 

4 Sangat setuju 

3 Setuju 

2 Tidak setuju 

1 Sangat tidak setuju 

 

Kepraktisan instrumen penilaian oleh guru (praktisi) dianalisis dengan 

melalui perhitungan dimana : 

𝑃 =  
𝑓

𝑁
 𝑥 100 

Keterangan:  

P = Nilai Akhir   

f = Perolehan Skor  

N = Skor Maksimum  
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Analisis kriteria kepraktisan dilakukan dengan langkah-langkah yang sama 

dengan analisis kevalidan. Interval kriteria kepraktisan ditinjau dari angket 

respon guru yang dijelaskan pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Kriteria kepraktisan perangkat pembelajaran 

Nilai  Kriteria 

81 – 100  Sangat tinggi 

60 – 80  Tinggi 

40 – 60  Cukup tinggi 

20 – 40  Rendah 

0 – 20  Rendah sekali 

(Riduwan, 2012) 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan yang telah dilakukan, diperoleh 

simpulan sebagai berikut.  

1. Instrumen asesmen pada pembelajaran berbasis proyek untuk mengukur 

kemampuan literasi sains dan numerasi siswa pada materi getaran 

harmonis yang telah dikembangkan memuat kisi-kisi instrumen, petunjuk 

pengerjaan instrumen, bentuk instrumen, rubrik instrumen, rekapitulasi 

nilai akhir instrumen, dan dilengkapi dengan lembar tugas siswa.  

2. Instrumen asesmen pada pembelajaran berbasis proyek untuk mengukur 

kemampuan literasi sains dan numerasi siswa pada materi getaran 

harmonis dinyatakan valid, reliabel, dan praktis untuk digunakan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dibuat, maka peneliti menyarankan 

beberapa hal berikut ini. 

1. Instrumen asesmen ini dikembangkan untuk penerapan kurikulum 2013 

dan belum dikembangkan untuk kurikulum terbaru (kurikulum merdeka), 

sehingga diperlukan penyesuaian lebih lanjut untuk menerapkannya di 

sekolah yang tidak menggunakan kurikulum 2013. 

2. Instrumen asesmen ini hanya difokuskan untuk mengidentifikasi 

kemampuan literasi sains dan numerasi siswa pada materi getaran 

harmonis dan belum dikembangkan untuk aspek asesmen lainnya, 
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sehingga diperlukan kreativitas guru untuk mengembangkan instrumen 

asesmen lain yang dapat mengukur kemampuan siswa yang 

dibutuhkan pada abad 21. 
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