
PENGEMBANGAN E-ASESMEN KOGNITIF BERBASIS LITERASI 

SAINS PADA MATERI IKATAN KIMIA 

 

 

 

(Skripsi) 

 

 

Oleh 

FRESTI HENDRIANI 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2022 

 



ABSTRAK 

 

 

PENGEMBANGAN E-ASESMEN KOGNITIF BERBASIS LITERASI 

SAINS PADA MATERI IKATAN KIMIA 

 

 

 

Oleh  

 

 

Fresti Hendriani 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan e-asesmen kognitif berbasis 

literasi sains pada materi ikatan kimia dan mendeskripsikan validitas, tanggapan 

guru, dan tanggapan siswa terhadap e-asesmen yang dikembangkan. Desain 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian dan 

pengembangan (R&D) menurut Borg dan Gall (2011) sampai tahap kelima dari 

sepuluh tahap, yaitu penelitian dan pengumpulan informasi, perencanaan produk, 

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

lapangan awal. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket 

validasi ahli, angket tanggapan guru, dan angket tanggapan siswa. Data yang 

diperoleh dari validator, guru, dan siswa yang kemudian dianalisis dengan metode 

analisis statistik deskriptif. 

 

E-asesmen kognitif berbasis literasi sains ini menggunakan 4 aspek literasi sains, 

yaitu aspek tentang pengetahuan yang dibutuhkan untuk partisipasi cerdas dalam 

masalah sosial berbasis sains, aspek tentang kemampuan berpikir kritis tentang 

sains dan menangani keahlian ilmiah, aspek tentang memahami sains dan aplikasi-

nya, dan aspek pengetahuan tentang risiko dan manfaat sains. E-asesmen ini di-

buat untuk mengukur literasi sains siswa. Hasil validasi ahli dan tanggapan guru 

pada aspek kesesuaian isi, aspek konstruksi, dan aspek keterbacaan menunjukkan 



kategori sangat layak. Hasil tanggapan siswa pada aspek konstruksi dan aspek 

keterbacaan menunjukkan kriteria sangat layak. Dengan demikian, E-asesmen 

kognitif berbasis literasi sains pada materi ikatan kimia yang dikembangkan dapat 

dikatakan valid dan layak digunakan. 

 

Kata kunci: e-asesmen kognitif, ikatan kimia, literasi sains.  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Di era digital, pendidikan harus mengintegrasikan TIK (Teknologi Informasi dan 

Komunikasi) dalam pembelajaran. Pembelajaran ini bersifat otentik dan berbasis 

individu sehingga peserta didik bisa belajar kapan saja dan dimana saja. Dimana, 

pembelajaran yang dulu dilakukan di kelas kini dapat digantikan dengan cara 

online. Menjawab tantangan di era digital maka guru dan peserta didik harus 

mampu berkomunikasi dan beradaptasi mengikuti perkembangan jaman. Maka, 

berbanding lurus juga dengan permasalahan-permasalahan dalam dunia pendidik-

an, salah satunya yaitu pandemi Covid-19.  

 

Dalam dunia pendidikan, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat 

banyak salah satunya seperti beberapa negara telah menutup sekolah dan me-

nyebabkan peserta didik di seluruh dunia menjadi terganggu aktivitas belajarnya 

(Mastura & Santaria, 2020). Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mem-

buat program pembelajaran secara online berdasarkan pada teknologi media 

digital yang bahan belajarnya dikirim secara elektronik atau dalam bentuk file ke 

peserta didik dari jarak jauh menggunakan jaringan internet. Tidak hanya pem-

belajaran yang dilakukan secara online, akan tetapi proses penilaian atau asesmen 

pun dapat dilaksanakan secara online. 

 

Penilaian atau asesmen dilakukan sebagai upaya untuk mengukur tingkat ke-

tercapaian indikator pembelajaran dan mengumpulkan informasi perkembangan 

belajar siswa pada berbagai aspek. Aspek yang diukur yaitu aspek kognitif yang 

ditunjukkan dengan adanya perubahan paradigma berpikir siswa, baik secara 

individu maupun kelompok. (Mueller, 2005) menjelaskan bahwa berbagai 
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metode asesmen harus mampu mengukur semua aspek yang siswa ketahui dan 

siswa lakukan. Asesmen autentik berbasis literasi sains merupakan bentuk 

asesmen yang nyata, bermakna bagi diri siswa, mampu mengembangkan ke-

mampuan berpikir tingkat tinggi dan mengandung dimensi literasi sains (konsep, 

proses, dan konteks). Pengembangan instrumen asesmen berbasis literasi sains 

memberikan pemahaman terhadap konsep dan metode sains, dampak teknologi 

dan sains bagi lingkungan (Chiu & Chang, 2005). 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa kini menuntut manusia untuk me-

mahami berbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang ber-

orientasi sains dan teknologi. Munculnya kesadaran masyarakat tentang arti dan 

nilai penting sains dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dapat meningkat-

kan literasi sains masyarakat itu sendiri. Dengan meleknya masyarakat terhadap 

literasi sains, dapat menjadi suatu langkah yang baik untuk dapat meningkatkan 

mutu pendidikan. Adapun hal yang dapat mencerminkan mutu pendidikan dapat 

dilihat dari evaluasi pendidikan yang dilakukan. 

 

Literasi sains merupakan aspek penting yang bisa dijadikan bekal bagi siswa 

untuk menghadapi perkembangan teknologi yang semakin canggih, terutama 

dalam hal mengakses informasi. Literasi sains tidak hanya tuntutan bagi 

ilmuwan, tetapi juga penting dimiliki oleh semua kalangan, termasuk siswa. 

Literasi sains harus dipupuk sedini mungkin dalam penerapannya (Bybee, 1997). 

Literasi sains yang diterapkan pada siswa-siswi mungkin dipengaruhi oleh 

semakin pentingnya teknologi digital (Leu et al., 2004) dan meningkatkan siswa-

siswi di media interaktif (Beschorner dan Hutchison, 2013). Hal tersebut meng-

akibatkan pembangunan literasi siswa-siswi yaitu membaca dan menulis harus 

diperluas melalui multimedia dan TI (teknologi informasi). Peserta didik harus 

mampu menghadapi tantangan di era global. Oleh karena itu, diperlukan cara 

pembelajaran yang dapat menyiapkan peserta didik yang baik dan melek sains 

serta teknologi, berpikir logis, kritiss, kreatif, serta mampu berargumentasi secara 

benar dan dapat berkolaborasi. 
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya literasi sains siswa. Menurut 

Anggraini (2014) dan Putra (2016) penyebab rendahnya literasi sains yaitu 

adanya kecenderungan bahwa proses pembelajaran yang tidak mendukung siswa 

dalam mengembangkan kemampuan literasi sains. Disamping itu, proses 

penilaian yang biasa dilakukan di sekolah juga menjadi penyebab rendahnya 

posisi Indonesia dalam studi PISA. 

 

Hasil PISA terhadap komponen literasi sains tahun 2015, Indonesia berada pada 

posisi 62 dari 70 negara dengan skor 403. Hasil capaian tersebut mengungkapkan 

bahwa rata-rata kemampuan sains peserta didik Indonesia hanya mampu me-

ngenali fakta dasar, mereka belum mampu untuk mengkomunikasikan dan me-

ngaitkan kemampuan tersebut dengan berbagai topik sains, apalagi sampai 

dengan menerapkan konsep-konsep (Toharudin et al, 2011). Hal ini menunjuk-

kan bahwa literasi sains anak Indonesia berada pada level rendah. Salah satu 

penyebabnya yaitu kurang terlatih dalam menyelesaikan soal-soal dengan 

karakteristik seperti soal-soal pada PISA.  

 

Manfaat dari proses integrasi literasi sains bagi guru mata pelajaran IPA ialah 

agar muatan materi IPA yang disajikan oleh guru dapat memunculkan aspek 

literasi dengan mengembangkan soal dengan karakteristik sains yang mencakup 

konten, proses, dan aplikasi. Berdasarkan kurikulum 2013, materi ikatan kimia 

merupakan materi dalam pembelajaran kelas X IPA di semester ganjil. 

Kompetensi dasar dari dimensi pengetahuan yaitu menganalisis ikatan ion dan 

kovalen sedangkan kompetensi dasar dari dimensi keterampilannya yaitu me-

rancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk 

menentukan jenis-jenis ikatan ion kovalen (Permendikbud No. 59 tahun 2014). 

Untuk menguasai kompetensi dasar inilah diperlukan kemampuan literasi sains 

siswa yang baik dalam pengaplikasian pembelajaran yang efektif. 

 

Ikatan kimia juga merupakan salah satu topik abstrak pada materi kimia. Sesuatu 

yang jauh dari pengalaman keseharian siswa sekolah menengah, yang mana siswa 

tidak bisa melihat atom, struktur atom, dan bagaimana atom-atom tersebut mem-
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bentuk suatu ikatan, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam me-

mahami konsep-konsep ikatan kimia.  

 

Pengembangan asesmen berbasis literasi sains pada materi ikatan ini sudah di-

lakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya yaitu: Pengembangan Instrumen 

Asesmen Kognitif Berbasis KPS pada Materi Sifat Koligatif Larutan Non-

elektrolit (Devi, 2016), Pengembangan Instrumen Soal Literasi Sains Berbasis 

Google Form untuk Siswa SMP pada Materi Kalor (Melisa, 2019), Perancangan 

Asesmen Literasi Kimia pada Materi Termokimia Kelas XI SMA/MA (Afifah 

dan Yusmaita, 2019). Akan tetapi, terdapat kelemahan dalam pengembangan 

asesmen tersebut yaitu masih dilakukan secara konvensional dengan mengguna-

kan kertas sebagai medianya dan masih sedikit peneliti yang mengembangkan 

asesmen pada materi ikatan kimia. Sampai saat ini belum ada peneliti yang me-

ngembangkan asesmen kognitif bentuk elektronik untuk mengukur literasi sains 

peserta didik pada materi ikatan kimia. 

 

Salah satu program yang dapat digunakan untuk membuat E-assessment yaitu 

iSpring Quizmaker. Program iSpring Quiz maker merupakan salah satu authoring 

tool yang bisa digunakan oleh guru untuk menunjang proses pembelajaran. 

Dengan menggunakan aplikasi ini guru dapat dengan mudah membuat berbagai 

pilihan pertanyaan dalam membuat soal interaktif, mulai dari jenis soal true-false, 

pilihan ganda hingga soal essay. Dalam hal pengolahan nilai pun dapat langsung 

ditampilkan ketika telah selesai menjawab seluruh pertanyaan yang telah diberi-

kan. Pada penelitian sebelumnya sudah banyak yang menggunakan program 

iSpring, penelitian pengembangan pada program iSpring banyak digunakan untuk 

membuat pengembangan multimedia interaktif, diantaranya: Pengembangan 

Multimedia Interaktif Menggunakan Software iSpring Suite 8 pada Sub Materi 

Zat Aditif Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMP Kelas VIII (Faiqotul, 

2017); Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis iSpring Presenter untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Materi Ikatan Kimia (Risna, 2020); 

Pengembangan Media Pembelajaran PowerPoint-iSpring Terintegrasi Pertanyaan 

Prompting pada Materi Sifat Keperiodikan Unsur Kelas X (Meilia, 2020) dan 

pada penelitian pengembangan alat evaluasi atau asesmen masi sedikit yang me-
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ngembangkan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dikembangkan 

penelitian yang berjudul “Pengembangan E- asesmen Kognitif Berbasis Literasi 

Sains pada Materi Ikatan Kimia”. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah karakteristik e-asesmen kognitif berbasis literasi sains pada 

materi ikatan kimia? 

2. Bagaimanakah respon guru terhadap e-asesmen kognitif berbasis literasi sains 

pada materi ikatan kimia? 

3. Bagaimanakah respon siswa terhadap e-asesmen kognitif berbasis literasi 

sains pada materi ikatan kimia? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan karakteristik dari e-asesmen kognitif berbasis literasi sains 

yang dikembangkan pada materi ikatan kimia. 

2. Mendeskripsikan tanggapan guru mengenai e-asesmen kognitif berbasis 

literasi sains pada materi ikatan kimia. 

3. Mendeskripsikan respon siswa mengenai e-asesmen kognitif berbasis literasi 

sains pada materi ikatan kimia. 

 

 

D. Manfaat Penelitian   

 

 

Manfaat dalam pengembangan e-asesmen kognitif berbasis literasi sains pada 

materi ikatan kimia ini adalah: 
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1. Bagi peserta didik 

Penggunaan instrumen e-asesmen berbasis literasi sains diharapkan menjadi 

referensi atau bahan latihan bagi peserta didik untuk membiasakan diri me-

mecahkan permasalahan dalam soal literasi sains, sehingga dapat membantu 

peserta didik dalam meningkatkan kemampuan literasi sains pada pembelajar-

an kimia, khususnya materi ikatan kimia. 

2. Bagi guru 

Pengembangan e-asesmen berbasis literasi sains ini dapat digunakan sebagai 

alat dalam penilaian belajar siswa pada pembelajaran online maupun offline. 

E-asesmen ini juga dapat dijadikan referensi guru dalam menyusun dan me-

ngembangkan asesmen yang lebih baik untuk penilaian pembelajaran kimia.  

3. Bagi sekolah 

Menjadi suatu sumbangan pemikiran dalam meningkatkan mutu pendidikan 

terutama dalam pembelajaran kimia di sekolah. Selain itu, dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi bagi sekolah dalam pengembangan asesmen yang 

lebih baik. 

 

 

4. Ruang Lingkup Penelitian  

 

 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah: 

1. Pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah 

ada sebelumnya yang dapat dipertanggungjawabkan (Sujadi, 2003). Dalam 

penelitian ini produk yang akan dikembangkan adalah e-assessment kognitif 

berbasis literasi sains pada materi ikatan kimia 

2. E-asesmen yang dikembangkan adalah instrumen e-assessment kognitif 

berbasis literasi sains yang dirancang untuk mengukur kemampuan literasi 

sains siswa. 

3. Indikator soal yang digunakan untuk mengukur literasi sains siswa dengan 

tingkatan kognitif dan empat aspek literasi (Norris & Phillips, 2003), yaitu 

memahami sains dan aplikasinya, pengetahuan yang dibutuhkan untuk 

partisipasi cerdas dalam isu-isu sosial berbasis sains, pengetahuan tentang 
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risiko dan manfaat sains, dan kemampuan untuk berpikir kritis tentang sains 

dan menangani keahlian ilmiah. 

4. Dalam penelitian ini e-asesmen dibuat dengan menggunakan program iSpring 

Quizmaker yang diproduksi iSpring Solution dan dirilis pada April 2018. 

5. Jenis instrumen asesmen yang dikembangkan adalah asesmen tes tertulis yang 

menyajikan bentuk soal multiple choice, essay dan select form lists untuk 

mengukur literasi sains pada siswa. 

6. Karakteristik e-asesmen kognitif yang dikembangkan meliputi validitas 

kesesuaian isi, konstruksi, dan keterbacaan. 



 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Penilaian (Asesmen) 

 

 

Istilah penilaian merupakan alih bahasa dan istilah assessment bukan evaluation. 

Menurut Arifin (2012), penilaian adalah suatu kegiatan yang sistematis dan ber-

kesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil siswa 

dalam rangka membuat keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan 

tertentu. Arikunto (2013) mengemukakan bahwa penilaian merupakan penafsiran 

hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian ini berasal 

dari proses pengukuran, dimana pengukuran adalah kegiatan yang sistematik 

untuk menentukan angka pada objek atau gejala. Sedangkan Evaluasi adalah 

kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncana-

kan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan dapat pula untuk melihat 

tingkat efisiensi pelaksanaannya. 

 

“Assessment is the process of collecting, interpreting, and synthesizing 

information to aid in decision making. Assessment synonymous with 

measurement plus observation. It concerns drawing inferences from these data 

sources. The primary purpose of assessment is to increase student’s learning and 

development rather than simply to grade or rank student performance” (Morgan 

& O’Reilly, 1999).  

 

Penilaian dapat dilakukan setelah akhir pembelajaran atau selama proses pem-

belajaran berlangsung. Penilaian siswa dapat menggunakan assessment bentuk tes 

maupun non tes. Tes adalah cara untuk mengevaluasi siswa dengan bentuk tugas 

yang dikerjakan siswa untuk mendapatkan skor yang digunakan dan mengetahui 

hasil belajar serta prestasi siswa. Non tes dapat digunakan untuk mengukur
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kompetensi secara mandiri dan dapat digunakan sebagai pelengkap alat lain 

dalam rangka mengungkapkan keterampilan, kebiasaan belajar, sikap, minat, 

motivasi, apresiasi, ataupun penyesuaian (Suharsono & Istiqomah, 2014). 

 

Dalam Kurikulum 2013, ada tiga ranah atau domain besar yang selanjutnya 

disebut taksonomi, yaitu ranah kognitif (cognitive domain), ranah afektif 

(affective domain) dan ranah psikomotor (psycomotor domain). Adapun 

taksonomi yang dimaksud menurut Mukhtar dalam Sudaryono (2012) adalah: 

a. Ranah kognitif (cognitive domain) menurut Bloom dan kawan-kawan men-

cakup: Pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan 

(application), analisis (analysis), sintesis (synthesis), dan evaluasi 

(evaluation). 

b. Ranah afektif (affective domain) menurut taksonomi Krathwohl, Bloom, dan 

kawan-kawan meliputi: penerimaan (receiving), partisipasi (responding), 

penilaian/penentuan sikap (valuing), organisasi (organization), pembentukan 

pola hidup (characterization by a value or value complex). 

c. Ranah psikomotorik (psychomotoric domain) menurut klasifikasi Simpson 

mencakup: persepsi (perception), kesiapan (set), gerakan terbimbing (guided 

response), gerakan yang terbiasa (mechanical response), gerakan yang 

kompleks (complex response), penyesuaian pola gerakan (adjustment) dan 

kreativitas (creativity). 

 

Menurut Chittenden dalam Majid (2005) mengemukakan tujuan penilaian 

hendaknya diarahkan pada empat hal berikut: (1) Penelusuran (keeping track), 

yaitu untuk menelusuri agar proses pembelajaran tetap sesuai dengan rencana, (2) 

Pengecekan (cheking-up), yaitu untuk mengecek adakah kelemahan-kelemahan 

yang dialami oleh siswa selama proses pembelajaran, (3) Pencarian (finding out), 

yaitu mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan 

dan kesalahan dalam proses pembelajaran, dan (4) Penyimpulan (summing-up), 

yaitu untuk menyimpulkan apakah siswa telah menguasai seluruh kompetensi 

yang ditetapkan dalam kurikulum atau belum. 
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B. Kemampuan Kognitif 

 

 

Aspek kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir termasuk di dalamnya 

kemampuan memahami, menghafal, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan 

kemampuan mengevaluasi. Menurut Taksonomi Bloom (Sax, 1980), kemampuan 

kognitif adalah kemampuan berfikir secara hirarki yang terdiri dari pengetahuan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Kemampuan kognitif di-

definisikan sebagai kemampuan mental umum yang melibatkan penalaran, pe-

mecahan masalah, perencanaan, pemikiran abstrak, pemahaman ide yang 

kompleks, dan belajar dari pengalaman (Gottfredson, 1997). 

 

Kemampuan kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat 

susunan saraf pada waktu manusia sedang berpikir. Menurut Abdurrahman 

(2012) kemampuan kognitif berkembang secara bertahap, sejalan dengan per-

kembangan fisik dan saraf-saraf yang berada di pusat susunan saraf. Salah satu 

teori yang berpengaruh dalam menjelaskan perkembangan kognitif ini adalah 

teori Piaget. Kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat 

susunan saraf pada waktu manusia sedang berpikir. Kemampuan kognitif ini ber-

kembang secara bertahap, sejalan dengan perkembangan fisik dan saraf-saraf 

yang berada di pusat susunan saraf.  

 

Sedangkan menurut Ahmad Susanto (2011) bahwa kognitif adalah suatu proses 

berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mem-

pertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Kemampuan kognitif merupakan 

dasar bagi kemampuan anak untuk berpikir. Jadi proses kognitif berhubungan 

dengan tingkat kecerdasan (intelegensi) yang menandai seseorang dengan ber-

bagai minat terutama sekali ditujukan kepada ide-ide belajar. 

 

Aspek kognitif terdiri atas enam tingkatan dengan aspek belajar yang berbeda-

beda. Keenam tingkat tersebut yaitu: 

1) Tingkat pengetahuan (knowledge), pada tahap ini menuntut siswa untuk 

mampu mengingat (recall) berbagai informasi yang telah diterima sebelum-
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nya, misalnya fakta, rumus, terminologi strategi problem solving dan lain 

sebagianya. 

2) Tingkat pemahaman (comprehension), pada tahap ini kategori pemahaman 

dihubungkan dengan kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan, informasi 

yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. Pada tahap ini peserta didik 

diharapkan menerjemahkan atau menyebutkan kembali yang telah didengar 

dengan kata-kata sendiri. 

3) Tingkat penerapan (application), penerapan merupakan kemampuan untuk 

menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam 

situasi yang baru, serta memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4) Tingkat analisis (analysis), analisis merupakan kemampuan mengidentifikasi, 

memisahkan dan membedakan komponen-komponen atau elemen suatu fakta, 

konsep, pendapat, asumsi, hipotesa atau kesimpulan, dan memeriksa setiap 

komponen tersebut untuk melihat ada atau tidaknya kontradiksi. Dalam 

tingkat ini peserta didik diharapkan menunjukkan hubungan di antara 

berbagai gagasan dengan cara membandingkan gagasan tersebut dengan 

standar, prinsip atau prosedur yang telah dipelajari. 

5) Tingkat sintesis (synthesis), sintesis merupakan kemampuan seseorang dalam 

mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang 

ada sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. 

6) Tingkat evaluasi (evaluation), evaluasi merupakan level tertinggi yang 

mengharapkan peserta didik mampu membuat penilaian dan keputusan 

tentang nilai suatu gagasan, metode, produk atau benda dengan menggunakan 

kriteria tertentu. 

 

 

C. Literasi Sains 

 

 

Literasi berasal dari kata literacy yang berarti melek huruf/gerakan pemberantas-

an buta huruf (Echols & Shadily, 2007). Sedangkan istilah sains berasal dari 

bahasa Inggris Science yang berarti ilmu pengetahuan. Sains berkaitan dengan 

cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga sains bukan hanya 
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penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan (Depdiknas, 

2007). 

 

Literasi sains merupakan pintu gerbang untuk mencapai kemajuan sains dan 

teknologi serta kelangsungan ekonomi dapat dicapai melalui pendidikan sains 

(Oludipe & Awokoy, 2010). Literasi sains seseorang akan terus meningkat secara 

berkelanjutan, sehingga penilaian terhadap kemampuan literasi sains siswa perlu 

dilakukan dalam kurun waktu tertentu (Shwartz, 2006). Dengan peranan guru 

yaitu menggunakan isu yang terkait di dalam masyarakat untuk mengajarkan 

siswa dalam mengatasi masalah sains (Lederman, 2014). 

 

Literasi sains dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk 

mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelas-

kan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasar fakta, memahami 

karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk 

lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli 

terhadap isu-isu yang terkait sains (OECD, 2016). National Research Council 

(2012) menyatakan bahwa rangkaian kompetensi ilmiah yang dibutuhkan pada 

literasi sains mencerminkan pandangan bahwa sains adalah ansambel dari praktik 

sosial dan epistemik yang umum pada semua ilmu pengetahuan, yang mem-

bingkai semua kompetensi sebagai tindakan. 

 

Literasi sains digunakan secara beragam dalam satu atau lebih cara seperti 

berikut: (a) Pengetahuan tentang konten substantive sains dan kemampuan untuk 

membedakan sains dari non sains; (b) Memahami sains dan aplikasinya; (c) 

Pengetahuan apa yang dianggap sebagai sains; (d) Kemandirian dalam belajar 

IPA; (e) Kemampuan berpikir ilmiah; (f) Kemampuan menggunakan 

pengetahuan ilmiah dalam pemecahan; (g) Pengetahuan yang dibutuhkan untuk 

partisipasi cerdas dalam isu-isu sosial berbasis sains; (h) Memahami hakikat 

sains, termasuk hubungannya dengan budaya; (i) Apresiasi dan kenyamanan 

dengan sains, termasuk keajaiban dan keingintahuannya; (j) Pengetahuan tentang 
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risiko dan manfaat sains; atau (k) Kemampuan untuk berpikir kritis tentang sains 

dan menangani keahlian ilmiah (Norris & Phillips, 2003). 

 

Literasi sains dinilai melalui sebuah studi Programme for International Student 

Assessment (PISA) dari Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD). Menurut OECD (2016a), definisi literasi sains PISA 2015 

terdiri dari empat aspek yang saling terkait, yaitu: 

1. Konteks 

Isu-isu personal, lokal/nasional maupun global, baik yang terjadi saat ini 

ataupun di masa lalu, yang menuntut pemahaman mengenai sains dan 

teknologi. 

2. Pengetahuan 

Pemahaman mengenai fakta, konsep, dan teori penjelasan utama yang 

membentuk dasar pengetahuan ilmiah. 

3. Kompetensi 

Kemampuan untuk menjelaskan fenomena secara ilmiah, mengevaluasi dan 

merancang penyelidikan ilmiah, dan menafsirkan data dan fakta secara 

ilmiah. 

4. Sikap 

Seperangkat sikap terhadap sains yang ditunjukkan dengan ketertarikan 

terhadap sains dan teknologi, menilai pendekatan ilmiah yang tepat untuk 

suatu penyelidikan, serta persepsi dan kesadaran terhadap masalah 

lingkungan.  

Hubungan keempat aspek di atas disajikan pada Gambar 1 di bawah ini. 
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Gambar 1. Hubungan Empat Aspek Literasi Sains pada PISA 2015 (OECD, 

 2016a) 

 

 

D. Analisis Konsep 

 

 

Analisis konsep merupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk menolong 

guru dalam merencanakan urutan-urutan pengajaran bagi pencapaian konsep. 

Teknik-teknik semacam ini telah dikembangkan oleh Klausmeier, Ghatala, dan 

Frayer (1974), dan oleh Markle dan Tiemann (1970), dan oleh beberapa orang 

lainnya. Walaupun prosedur-prosedur itu mempunyai beberapa perbedaan, 

beberapa langkah dimiliki oleh semua prosedur itu. 

 

Analisis konsep dilakukan melalui tujuh langkah, yaitu menentukan nama atau 

label konsep, definisi konsep, jenis konsep, atribut kritis, atribut variabel, posisi 

konsep, contoh, dan non contoh. Tabel analisis konsep larutan elektrolit dan non 

elektrolit dapat dilihat pada Tabel 1. sebagai berikut: 



 

15 

Tabel 1. Analisis konsep ikatan kimia 

 

No 
Label 

Konsep 

Definisi  

Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Konsep Posisi Konsep 

Contoh Non Contoh Kritis Variabel Super 

Ordinat 

Ordinat Sub Ordinat 

1.  Ikatan 

Kimia 

Ikatan kimia 

adalah 

interaksi antar 

atom 

membentuk 

senyawa kimia 

yang stabil 

Konsep 

berdasarkan 

prinsip 

 Interaksi 

antar atom 

 Stabil  

 Jumlah atom 

 Atom-atom 

yang berikatan  

Elektron 

valensi 

-  Ikatan ion 

 Ikatan 

kovalen 

 Ikatan 

koordinasi 

 Ikatan 

logam 

 NaCl, 

HCl, 

NH3 

 

Atom C, Atom 

Na, dan atom 

Al 

2.  Ikatan  

ion 

Ikatan ion 

adalah ikatan 

yang terbentuk 

karena adanya 

perpindahan 

elektron antara 

sebuah atom 

logam dan 

sebuah atom 

non logam.  

Konsep 

berdasarkan 

prinsip 

 Perpindahan 

elektron  

 Antara 

sebuah atom 

logam dan 

sebuah atom 

non logam 

 Jenis atom 

logam 

 Jenis atom non 

logam 

 Konfigurasi 

electron 

Ikatan 

kimia 
 Ikatan 

kovalen 

 Ikatan 

logam 

 Ikatan 

kovalen 

koordinasi 

 

- 

 

NaCl, 

LiF, KBr 

HCl, H2O 

3.  Ikatan 

kovalen  

Ikatan kovalen 

adalah ikatan 

yang terbentuk 

karena 

pemakaian 

bersama 

pasangan 

elektron oleh 

dua atom  

Konsep 

berdasarkan 

prinsip 

  Pemakaian 

bersama 

pasangan 

elektron 

  Oleh dua 

atom 

 

 Ikatan yang 

terjadi antara 

atom non 

logam  

  Jenis atom non 

logam 

 Konfigurasi 

electron 

Ikatan 

kimia 
 Ikatan ion 

 Ikatan 

logam 

 

 Ikatan 

kovalen 

tunggal 

 Ikatan 

kovalen 

rangkap dua 

 Ikatan 

kovalen 

rangkap 3 

HCl, N2 

NH3 

NaCl, KI, NaF 
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Lanjutan Tabel 1. Analisis konsep ikatan kimia 

 

No 
Label 

Konsep 

Definisi 

Konten 

Jenis 

Konsep 

Analisis Konsep Posisi Konsep 

Contoh  Non Contoh Kritis  Variable  
Super 

Ordinat 
Ordinat  Sub Ordinat 

    dengan atom 

non logam 

    Ikatan 

kovalen 

polar 

 Ikatan 

kovalen non 

polar 

  

4.  Ikatan 

kovalen 

tunggal 

Ikatan 

kovalen 

tunggal 

adalah 

ikatan 

kovalen 

yang 

terbentuk 

akibat 

adanya 

penggunaan 

bersama satu 

pasang 

elektron di 

antara atom-

atom 

Konsep 

berdasarkan 

prinsip 

 Penggunaan 

bersama satu 

pasang 

elektron  

 Ikatan yang 

terjadi antara 

atom non 

logam 

dengan atom 

non logam 

 Unsur yang 

terlibat 

 Elektron 

Ikatan 

Kovalen 
 Ikatan 

kovalen 

rangkap 

dua 

 Ikatan 

kovalen 

rangkap 

tiga 

 

 

- HCl 

 
H2O, 

 

NaCl,  

NH3 

  

C2H4 

 

5.  Ikatan 

kovalen 

rangkap 

dua 

 

Ikatan 

kovalen 

rangkap dua 

adalah 

ikatan  

Konsep 

berdasarkan 

prinsip 

 penggunaan 

dua pasang 

elektron 

 Ikatan yang 

terjadi  

 Unsur yang 

terlibat 

 Elektron 

Ikatan 

Kovalen 
 Ikatan 

kovalen 

tunggal 

 Ikatan 

kovalen  

- C2H4 

 
CO2,  

 

HBr,  

 
 

NaCl, 
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Lanjutan Tabel 1. Analisis konsep ikatan kimia 

 

No Label 

Konsep 

Definisi 

Konten 

Jenis 

Konsep 

Analisis Konsep Posisi Konsep 

Contoh  Non Contoh 
Kritis  Variable  

Super 

Ordinat 
Ordinat  Sub Ordinat 

  kovalen 

yang 

terbentuk 

akibat 

adanya 

penggunaan 

dua pasang 

elektron 

bersama di 

antara atom-

atom 

 antara atom 

non logam 

dengan atom 

non logam 

   rangkap 

tiga 

 

 O2 KI  

 

6.  Ikatan 

kovalen 

rangkap 

tiga 

Ikatan 

kovalen 

rangkap tiga 

adalah 

ikatan 

kovalen 

yang 

terbentuk 

akibat 

adanya 

penggunaan 

tiga pasang 

elektron 

bersama di 

antara atom-

atom 

Konsep 

berdasarkan 

prinsip 

 penggun

aan tiga 

pasang 

elektron 

bersama 

 Ikatan 

yang 

terjadi 

antara 

atom non 

logam 

dengan 

atom non 

logam 

 Unsur yang 

terlibat 

 Elektron 

Ikatan 

Kovalen 
 Ikatan 

kovalen 

tunggal 

 Ikatan 

kovalen 

rangkap 

dua 

 

- N2 

 

 

C3H4,  

 

C6H10. 

 

 

Cl2, O2, MgF2 
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Lanjutan Tabel 1. Analisis konsep ikatan kimia 

 

No Label 

Konsep 

Definisi 

Konten 

Jenis 

Konsep 

Analisis Konsep Posisi Konsep 

Contoh  Non Contoh 
Kritis  Variable  

Super 

Ordinat 
Ordinat  Sub Ordinat 

7. Ikatan 

kovalen 

polar 

Ikatan 

kovalen 

polar 

adalah 

ikatan yang 

terjadi jika 

pasangan 

elektron 

ikatan 

hanya 

tertarik ke 

salah satu 

atom saja 

(yang lebih 

elektronega

tif). 

Konsep 

berdasarkan 

prinsip 

 Perbedaan 

keelektroneg

atifan  

 Ikatan yang 

terjadi 

antara atom 

non logam 

dengan atom 

non logam 

 Bentuk 

molekul 

tidak 

simetris 

 Harga 

elektronegatifit

as 

 Jumlah 

pasangan 

electron ikatan 

 Jenis atom non 

logam 

 

Ikatan 

kovalen 

Ikatan 

kovalen 

non polar 

- PCl3, 

HCl, 

H2O  

CH4, 

O2,  

CO2 

 

8.  Ikatan 

kovalen 

nonpolar 

Ikatan 

kovalen 

nonpolar 

adalah 

ikatan  

yang 

terjadi jika 

pasangan 

electron 

ikatan 

tertarik 

sama kuat  

Konsep 

berdasarkan 

prinsip 

 Perbedaan 

keelektroneg

atifan 

 Ikatan yang 

terjadi antara 

atom non 

logam  

 Harga 

elektronegatifit

as  

 Jumlah 

pasangan 

electron ikatan 

 

Ikatan 

kovalen 
 Ikatan 

kovalen 

polar 

- O2 

N2  

F2 

HF H2O  
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Lanjutan Tabel 1. Analisis konsep ikatan kimia 

 

No Label 

Konsep 

Definisi 

Konten 

Jenis 

Konsep 

Analisis Konsep Posisi Konsep 

Contoh  Non Contoh 
Kritis  Variable  

Super 

Ordinat 
Ordinat  Sub Ordinat 

  

ke semua atom 

yang 

berikatan.  

 dengan atom 

non logam 

 Bentuk 

molekul 

simetris 

 Jenis atom 

non logam  

      

9.  Ikatan 

kovalen 

koordinasi 

Ikatan kovalen 

koordinasi 

adalah ikatan 

yang terbentuk 

saat hanya 

satu atom saja 

yang 

menyumbangk

an pasangan 

electron dan 

atom yang lain 

menyediakan 

orbital 

kosongnya. 

Konsep 

berdasarkan 

prinsip 

 Satu atom 

yang 

menyumbang

kan pasangan 

electron 

 Atom lain 

(yang tidak 

menyumbang 

pasangan 

electron) 

menyediakan 

orbital 

kosong. 

 Ikatan yang 

terjadi antara 

atom non 

logam dengan 

atom non 

logam 

 Jenis atom 

non logam  

 Jumlah 

pasangan 

electron 

Ikatan 

kovalen 
 Ikatan 

Kovalen 

Tunggal 

 Ikatan 

kovalen 

rangkap 

dua 

 Ikatan 

kovalen 

rangkap 

tiga 

 

 

H2SO4, 

NH3, 

PCl3 

 

 

H2, Cl2, O2 

10.  Ikatan 

Logam 

Ikatan logam 

adalah ikatan 

yang terbentuk 

akibat gaya  

Konsep  

kritis abstrak 
 Muatan 

positif/ inti 

atom 

 

 Jumlah 

muatan 

positif / 

inti atom 

 Ikatan 

kimia 

 Ikatan 

ion 

 

- Ikatan 

logam 

pada 

golongan  

KI 

NaBr 

café 
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Lanjutan Tabel 1. Analisis konsep ikatan kimia 

 

No Label 

Konsep 

Definisi 

Konten 

Jenis 

Konsep 

Analisis Konsep Posisi Konsep 

Contoh  Non Contoh 

Kritis  Variable  
Super 

Ordinat 
Ordinat  Sub Ordinat 

  tarik muatan 

positif atau 

inti atom 

dengan 

muatan negatif 

yang terbentuk 

dari elektron-

elektron 

valensi atom 

logam 

 elektron 

valensi 
 Jumlah 

electron 

valensi 

Jenis 

atom 

logam 

  Ikatan 

kovalen 

 

 alkali 

(Li, Na, 

K,Rb, 

Cs) dan 

seng. 

 

11.   Gaya antar 

molekul 

Gaya antar 

molekul 

adalah gaya 

aksi di antara 

molekul-

molekul yang 

menimbulkan 

tarikan antar 

molekul 

dengan 

berbagai 

tingkat 

kekuatan. 

Konsep 

abstrak 
 Tarikan antar 

molekul 

 Gaya Van 

Der Waals 

 Momen 

dipole 

 Gaya dipole 

terinduksi  

 Ikatan 

hidrogen 

Intensitas 

Tarikan 

antar 

molekul 

 Ikatan 

kimia 

 

 Ikatan ion 

 Ikatan 

kovalen 

Ikatan 

Logam 

Gaya Van 

Der Waals 
 Cl2 

 Br2 

 O2 

 

- Atom Fe 

- Atom Al 

- Cu 
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Lanjutan Tabel 1. Analisis konsep ikatan kimia 

No Label 

Konsep 

Definisi 

Konten 

Jenis 

Konsep 

Analisis Konsep Posisi Konsep 

Contoh  Non Contoh 
Kritis Variable Super 

Ordinat 
Ordinat Sub Ordinat 

12.  Gaya 

dipol-dipol 

Gaya dipol-

dipol adalah 

gaya yang 

bekerja antara 

molekul-

molekul polar 

Konsep 

abstrak 

Molekul Polar Jenis 

Molekul 

Polar 

Gaya van 

der walls 
 Gaya 

dipole 

terinduksi  

Gaya 

London   

- HBr, HF 

dan H2S 

 

 

 

 

 

NH3, MgF2, 

C6H6 

13.  Gaya 

dipole ter- 

Induksi 

Gaya dipol 

terinduksi 

adalah 

pemisahan 

muatan positif 

dan negatif 

dalam atom 

(atau molekul 

non-polar) 

akibat 

kedekatan 

dengan  

molekul polar. 

Konsep 

Abstrak 
 Pemisahan 

muatan 

 Jenis 

Molekul 

Polar. 

 Jumlah 

Muatan 

Positif/ 

Negatif 

dalam 

Atom. 

Gaya van 

der wals 
 Gaya 

dipol-

dipol 

 Gaya 

London   

           - HBr, HF 

dan H2S 

C6H6,  

MgF2, 

KI 

14.  Gaya 

London(di

spersi) 

Gaya London 

adalah gaya 

tarik menarik 

yang lemah 

akibat 

terbentuknya  

Konsep 

Abstrak 
 Hasil dipol-

dipol yang 

terinduksi 

sesaat 

 Gaya van 

der waals 
 Gaya 

dipol-

dipol 

 

          - Cl2,  

CCl4, 

BeF2 

H2S, MgF2, 

KI 
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Lanjutan Tabel 1. Analisis konsep ikatan kimia 

No Label 

Konsep 

Definisi 

Konten 

Jenis 

Konsep 

Analisis Konsep Posisi Konsep 

Contoh  Non Contoh 
Kritis  Variable  

Super 

Ordinat 
Ordinat  Sub Ordinat 

  

timbul sebagai 

hasil dipol- 

dipol yang 

terinduksi 

sesaat antar 

molekul non 

polar. 

    

 Gaya 

London   

   

15.  

 

Gaya van  

der waals 

Gaya van der 

walls  

adalah “gaya 

yang terjadi 

karena adanya 

gaya dipol-

dipol, dipol-

dipol 

terinduksi dan 

gaya London. 

Konsep 

Abstrak 
 Gaya London 

 Gaya dipol- 

dipol 

terinduksi 

 Gaya dipol-

dipol 

 Jenis 

gaya  

dipol-dipol 

Gaya antar  

Molekul 
 Momen 

dipole 

 Gaya 

dipole 

terinduksi 

 Gaya 

London(d

ispersi) 

 Ikatan 

hidrogen 

          - Molekul  

H2O, 

molekul 

CHCl3,, 

molekul 

C6H6. 

- KCl 

- Atom I 

- NaI 

 

16.  Ikatan 

hidrogen  

Ikatan 

hidrogen 

adalah gaya 

tarik antar 

molekul ketika 

atom H yang 

terikat secara 

kovalen 

dengan satu 

atom  

Konsep 

Abstrak 
 Antara atom 

H dengan 

atom non 

logam (F, O, 

dan N) 

 Jumlah 

atom H. 

 Jumlah 

atom 

non 

logam 

yang 

terikat. 

Ikatan 

Kimia 
 Gaya 

antar 

 molekul 

 Gaya Van 

der Walls 

 gaya dipol-

dipol 

 Gaya dipol 

terinduksi 

 Gaya 

London 

H2O, HF, 

dan NH3 

Cl2, MgF2, 

- KI. 
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Lanjutan Tabel 1. Analisis konsep ikatan kimia 

No Label 

Konsep 

Definisi 

Konten 

Jenis 

Konsep 

Analisis Konsep Posisi Konsep 

Contoh  Non Contoh 
Kritis  Variable  

Super 

Ordinat 
Ordinat  Sub Ordinat 

  nonlogam 

yang 

memiliki 

keelektroneg

atifan lebih 

tinggi (F,O, 

dan N) 
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E. Penelitian Relevan 

 

 

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini seperti yang 

disajikan pada Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2. Penelitian yang Relevan  

No. Peneliti/Judul Hasil 

1.  Firia dan Guspatni (2021) 

Validity of PowerPoint-

iSpring Learning Media 

Integrated Prompting 

Question on Acid-Base 

Titration 

Pengembangan media pembelajaran 

PowerPoint-iSpring terpadu pertanyaan 

tanya jawab titrasi asam basa 

merupakan suatu penelitian desain 

pendidikan penelitian menggunakan 

model pengembangan Polmp. Media 

dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan 

selama uji kepraktisan dan keefektifan. 

2.  Purnama dan Ridwan 

(2020) Interactive 

Multimedia Development 

using Ispring Suite 9 

Application in Natural 

Sciences Learning of IX 

Grade in Junior High 

School 

Hasil penelitian dan pengembangan 

menunjukkan bahwa validasi materi 

adalah 96%, yang menunjukkan kriteria 

sangat valid, media validasi adalah 

88%, yang menunjukkan sangat valid 

kriteria, dan validasi bahasa adalah 

82,5%, yang menunjukkan kriteria 

valid, dan validasi dengan ahli 

dikoreksi satu kali. kepraktisan siswa 

adalah 90%, yang menunjukkan sangat 

kriteria praktis dan kepraktisan guru 

adalah 95%, yang menunjukkan kriteria 

praktis setelah penilaian kepraktisan. 

Karena nilai signifikansi adalah 0,00 < 

0,05, maka dapat menyimpulkan bahwa 

ada perbedaan antara nilai pre-test dan 

post-test pada siswa. 
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Lanjutan Tabel 2.  Penelitian yang Relevan 

No. Peneliti/Judul Hasil 

3.  Fuzi dan Dwiningsih 

(2018) Developing Student 

Worksheet Oriented to 

Science Literacy in 

Chemical Bonding Matter 

to Train Student’s Science 

Literacy Ability in Senior 

High School 

Diperoleh hasil penelitian bahwa ilmu 

LKS literasi materi ikatan kimia dapat 

dinyatakan sah dan valid sesuai dengan 

kriteria. Validitas konstruk juga telah 

dikatakan sah dengan perolehan 

persentase hasil antara 73,33% sampai 

93,33% di valid dan sangat kategori 

yang valid. Siswa memberikan positif 

tanggapan terhadap lembar kerja yang 

berorientasi pada literasi sains di bahan 

ikatan kimia dengan hasil persentase 

tanggapan siswa yang berada di antara 

73% hingga 100% dalam menanggapi 

dan sangat menanggapi kategori. 

4.  Rusilowati (2019) 

Developing an instrument 

of scientific literacy 

assessment to measure 

natural science teacher 

candidates in force subject 

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa 

instrumen memenuhi isi, konstruk dan 

validitas konkuren dengan kategori 

sangat valid dan validitas kuat. Ciri-ciri 

dari 

pengembangan instrumen penilaian 

menunjukkan bahwa instrumen tersebut 

memiliki tingkat kesukaran yang 

proporsinya adalah 26,7%. Hasil 

analisis daya beda diperoleh 56,7% 

butir soal dengan 

kualitas baik.  

5.  Chadwick (2018) 

Development and 

Assessment of Scientific  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

PST berhasil menggabung-kan 

penyelidikan eksperimental dengan 

konteks SSI otentik dan dengan  
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Lanjutan Tabel 2.  Penelitian yang Relevan 

No. Peneliti/Judul Hasil 

 Literacy for Secondary 

Level Science Education 

demikian mengembangkan berbagai 

keterampilan dan pengetahuan sebagai 

pelajar. PST juga berkembang sebagai 

guru, dan ada bukti perubahan dalam 

pendekatan pedagogis, dari pendekatan 

inkuiri terstruktur ke pendekatan 

terbimbing.. 

6.  Rahmayani (2016) 

Pengembangan Instrumen 

Asesmen Kognitif Berbasis 

KPS pada Materi Sifat 

Koligatif Larutan Non-

elektrolit   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

asesmen kognitif berbasis keterampilan 

proses sains pada materi sifat koligatif 

larutan non-elektrolit yang 

dikembangkan sebanyak 5 soal. 

Asesmen kognitif berbasis KPS yang 

dikembangkan dapat menilai 

keterampilan proses sains, yaitu 

mengamati, memprediksi, 

menginferensi, dan mengomunikasikan. 

Asesmen kognitif berbasis KPS pada 

materi sifat koligatif larutan non-

elektrolit memiliki tingkat kesesuaian 

isi, keterbacaan, dan konstruksi yang 

sangat tinggi. 

7.  Afifah dan Yusmaita 

(2019) Perancangan 

Asesmen Literasi Kimia 

pada Materi Termokimia 

Kelas XI SMA/MA 

Hasil penelitian yang telah dilakukan 

diperoleh kesimpulan bahwa rancangan 

Asesmen Literasi Kimia memiliki 

tingkat validitas isi (konten) yaitu 0.85 

untuk seluruh item butir 

soal. Sedangkan untuk masing-masing 

item butir soal terdapat tiga soal yang 

memiliki tingkat validitas  
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Lanjutan Tabel 2.  Penelitian yang Relevan 

No. Peneliti/Judul Hasil 

  “sedang“dengan nilai V<0.80 dan 

sepuluh soal dengantingkat validitas 

“valid” dengan nilai V>0.80. 

8.  Asniati (2019) 

Pengembangan Instrumen 

Soal Literasi Sains 

Berbasis Google Form 

untuk Siswa SMP pada 

Materi Kalor 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

instrumen asesmen kognitif yang 

dikembangkan memiliki kriteria sangat 

tinggi pada aspek kesesuaian isi materi, 

keterbacaan, dan konstruksi dengan 

persentase secara berurutan sebesar 

89,2%, 88,5%, dan 90% menurut 

validator dan berdasarkan uji coba 

lapangan awal mengenai tanggapan 

guru terhadap produk asesmen yang 

dikembangakan memiliki aspek 

kesesuaian isi materi, keterbacaan, dan 

konstruksi dengan kriteria sangat tinggi 

sebesar 90%, 90,7%, dan 92%. 

Sehingga instrumen asesmen kognitif 

yang telah dikembangkan dapat 

dinyatakan valid. 



 

III. METODE PENELITIAN 

  

 

 

A. Metode Penelitian 

 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan menurut Borg 

dan Gall (2011) yang mengatakan bahwa Research and Development (R&D) 

adalah suatu proses untuk mengembangkan suatu produk baru atau me-

nyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Terdapat sepuluh langkah dalam pelaksanaan strategi penelitian dan pe-

ngembangan, yaitu 1) penelitian dan pengumpulan informasi (research and 

information); 2) perencanaan (planning); 3) pengembangan draft awal produk 

(develop preliminary form of product); 4) uji coba lapangan awal (preliminary 

field testing; 5) merevisi hasil uji coba (main product revision); 6) uji coba 

lapangan (main field testing); 7) penyempurnaan produk hasil uji lapangan 

(operational product revision); 8) uji pelaksanaan lapangan (operational field 

testing); 9) penyempurnaan produk akhir (final product revision); 10) diseminasi 

dan implementasi (dissemination and implementation).  

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian dan pengembangan ini hanya 

dilakukan sampai tahap kelima (tahap revisi hasil uji coba). Hal ini dikarenakan 

keterbatasan waktu dan keahlian peneliti yang masih kurang dalam melakukan 

tahapan selanjutnya. Produk yang dihasilkan dalam pengembangan ini adalah e-

asesmen kognitif berbasis literasi sains pada materi ikatan kimia. 

 

 

B. Subjek Penelitian 

 

 

Subjek penelitian menurut Suharsimi Arikunto tahun (2016) memberi batasan 

subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel
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penelitian melekat, dan yang di permasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek 

penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, 

itulah data tentang variabel yang penelitian amati. Subjek pada penelitian ini yaitu 

e-assessment kognitif berbasis literasi sains pada materi ikatan kimia 

 

 

C. Sumber Data 

 

 

Sumber data pada penelitian ini adalah guru mata pelajaran kimia dan peserta 

didik SMA Jurusan IPA yang sudah mendapatkan pokok bahasan ikatan kimia. 

Pada tahap penelitian pendahuluan, yang menjadi sumber data adalah 3 guru 

mata pelajaran kimia kelas X dan 72 orang peserta didik kelas X IPA dari 3 SMA 

Negeri di Bandarlampung yaitu SMAN 1, SMAN 5, dan SMAN 10 Bandar 

lampung dan data diperoleh dari pengisian angket analisis kebutuhan melalui 

google forms. Pada tahap pengembangan, data penelitian yang digunakan 

merupakan hasil validasi yang berasal dari 3 orang validator. Sedangkan untuk 

tahap uji coba lapangan awal, dilakukan kembali dengan pengisian angket 

tanggapan secara langsung beserta produk e-asesmen kepada 3 guru mata 

pelajaran kimia dan 16 peserta didik kelas XI MIPA 1 di SMAN 1 Bandar 

lampung. 

 

 

D. Instrumen Penelitian 

 

 

Terdapat tiga instrumen yang digunakan pada penelitian ini, yaitu instrumen pada 

studi pendahuluan, instrumen pada validasi ahli dan instrumen pada studi uji coba 

lapangan awal.  

 

1. Instrumen analisis kebutuhan  

Instrumen yang digunakan pada studi pendahuluan berupa lembar angket analisis 

kebutuhan guru dan siswa.  

a. Lembar angket analisis kebutuhan untuk guru  

Lembar angket guru digunakan untuk memperoleh informasi berupa fakta-fakta 

di lapangan terkait: (1) mengetahui kesulitan dalam melaksanakan evaluasi secara 
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online; (2) platform apa yang digunakan guru untuk penilaian; (3) asesmen dibuat 

sendiri oleh guru atau dari sumber lainnya; (4) mengetahui guru membuat kisi-

kisi soal atau tidak; (5) mengetahui soal yang dibuat sesuai dengan indikator atau 

tidak; (6) asesmen yang digunakan mengukur literasi sains peserta didik atau 

tidak. 

b. Lembar angket analisis kebutuhan untuk siswa 

Lembar angket untuk siswa digunakan untuk memperoleh informasi berupa 

fakta-fakta di lapangan terkait: (1) penggunaan evaluasi secara online atau tidak; 

(2) asesmen yang diberikan secara berkala atau tidak; (3) mengetahui platform 

apa yang digunakan guru dalam melakukan evaluasi; (4) asesmen yang dibuat 

sudah interaktif atau belum.  

 

2. Instrumen validasi ahli  

Instrumen validasi ahli yang digunakan berupa instrumen validasi aspek 

kesesuaian isi, konstruksi, dan keterbacaan.  

 

3. Instrumen pada uji coba lapangan awal  

Pada tahap uji coba lapangan awal digunakan instrumen berupa angket tanggapan 

guru dan peserta didik. Berikut penjelasan mengenai angket tanggapan guru dan 

peserta didik:  

a. Angket tanggapan guru  

Angket tanggapan guru terdiri atas aspek kesesuaian isi, konstruksi, dan ke-

terbacaan. Aspek-aspek tersebut sesuai dengan yang tertuang di dalam instrumen 

validasi ahli.  

b. Angket tanggapan peserta didik  

Angket tanggapan peserta didik terdiri atas aspek konstruksi dan keterbacaan. 

Aspek-aspek tersebut sesuai dengan yang tertuang di dalam instrumen validasi 

ahli.  

 

 

E. Alur Penelitian 

 

 

Alur penelitian ini mengikuti prosedur penelitian dan pengembangan menurut 

Borg dan Gall (1989). Peneliti mengambil lima dari sepuluh tahap, yaitu:  
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1. Penelitian dan pengumpulan data 

 

Tahap penelitian ini dimulai dengan studi pendahuluan yang bertujuan untuk 

memperoleh data dan informasi awal tentang kebutuhan, situasi dan kondisi yang 

ada di lapangan sebagai acuan dalam mengembangkan produk. Teknik pe-

ngumpulan data pada studi pendahuluan menggunakan angket analisis kebutuhan 

secara online melalui google form.  

 

 

2. Perancangan produk 

 

Penyusunan e-asesmen kognitif berbasis literasi sains pada materi larutan ikatan 

kimia diawali dengan melakukan perancangan produk pembuatan e-asesmen 

kognitif yaitu dengan analisis indikator-indikator berbasis literasi sains pada KD 

3.5 untuk materi ikatan kimia. Pembuatan indikator-indikator berbasis literasi 

sains pada materi ikatan kimia sesuai dengan kata kerja operasional menurut 

revisi Taksonomi Bloom yaitu menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan meng-

kreasi (C6). Kemudian, setelah membuat indikator dalam penyusunan instrumen 

asesmen perlu membuat kisi-kisi soal berbasis literasi sains. Indikator ini meng-

acu pada aspek literasi sains menurut Norris & Philips yaitu memahami sains dan 

aplikasinya, pengetahuan yang dibutuhkan untuk partisipasi cerdas dalam isu-isu 

sosial berbasis sains, pengetahuan tentang risiko dan manfaat sains, dan ke-

mampuan untuk berpikir kritis tentang sains dan menangani keahlian ilmiah. 

 

Kisi-kisi soal berbasis literasi sains terdiri dari KI (kompetensi inti) dan KD 

(kompetensi dasar), indikator soal, konteks, aspek literasi sains, dan penskoran 

soal. Jenis asesmen yang dikembangkan adalah e-asesmen kategori tes tertulis 

dengan bentuk multiple choice, essay dan select form lists. Tahap selanjutnya 

adalah membuat rubrik soal berbasis literasi sains terdiri dari soal, uraian 

jawaban, dan penskoran. 

 

 

3. Pengembangan produk 

 

Pada tahap pengembangan produk merupakan proses realisasi produk. Pembuatan 

produk didasari dengan desain yang sudah dirancang terdiri dari cover, halaman 
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 login, petunjuk pengerjaan, wacana, pertanyaan/soal, dan halaman penutup. 

 

E-asesmen kognitif berbasis literasi sains yang telah disusun kemudian divalidasi 

oleh pembimbing. Validasi produk dilakukan dengan cara menghadirkan 

beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk 

baru yang telah dirancang tersebut. Pada proses validasi, akan diketahui hal-hal 

yang perlu dikurangi dan ditambahkan dalam rancangan produk yang harus 

diperbaiki sebelum dilanjutkan ke dalam tahap uji coba lapangan awal. 

 

 

4. Uji coba lapangan awal 

 

Tahap selanjutnya yaitu uji coba lapangan awal. Setelah rancangan e-asesmen 

kognitif berbasis literasi sains divalidasi, maka dilakukan penilaian oleh siswa 

dan guru. Penilaian untuk guru ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan pada 

aspek kesesuaian isi, konstruksi, dan keterbacaan pada materi ikatan kimia dan 

penilaian untuk siswa dilakukan untuk mengetahui tanggapan siswa pada aspek 

konstruksi dan keterbacaan. Penilaian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Bandar 

lampung dengan jumlah 15 siswa kelas XI MIPA dan 3 guru mata pelajaran 

kimia kelas X dan XI. Penilaian yang dilakukan siswa hanya mencakup aspek 

keterbacaan, sedangkan penilaian oleh guru mencakup aspek keterbacaan, 

konstruksi dan kesesuaian isi pada materi ikatan kimia. 

 

 

5. Revisi hasil uji coba 

 

Tahap revisi produk dilakukan berdasarkan penilaian yang dilakukan, peneliti 

melakukan perbaikan produk yang dikembangkan sesuai dengan saran dan 

masukan dari validator apabila terdapat kekurangan dan menambahkan hal-hal 

yang perlu, sehingga diperoleh produk yang lebih baik. 

 

Tahapan dari pengembangan e-assessment kognitif berbasis literasi sains dapat 

dilihat pada Gambar 2 di bawah ini: 
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Gambar 2. Alur instrumen asesmen dalam pengembangan  

(Sukmadinata, 2011)  

 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

 

Adapun teknik analisis data angket kesesuaian isi dan keterbacaan e-asesmen 

kognitif berbasis literasi sains pada materi ikatan kimia dilakukan dengan cara: 

Penelitian dan Pengumpulan Data 

Studi Literatur Studi Lapangan 

- Analisis KI dan KD 

- Silabus 

- RPP 

- Kisi-kisi soal 

- Rubrik penilaian 

- Penyebaran angket secara online 

untuk guru dan siswa dari 3 

SMA/MA Bandar Lampung 

mengenai pengembangan e-asesmen 

kognitif berbasis literasi sains pada 

materi ikatan kimia 

Pengembangan e-asesmen kognitif berbasis literasi sains 

Penyusunan rancangan e-asesmen kognitif berbasis 

literasi sains pada materi ikatan kimia 

 
Validasi ahli 

Revisi e-asesmen hasil 

validasi 

Rancangan e-asesmen kognitif berbasis literasi sains hasil revisi 

Uji coba Lapangan Awal 

(Oleh Guru dan Siswa) 

Produk e-asesmen kognitif berbasis literasi sians hasil revisi 

Revisi e-asesmen kognitif berbasis literasi sians hasil uji 

coba terbatas 
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1. Teknik analisis data angket analisis kebutuhan  

Setelah dilakukannya studi pendahuluan dengan penyebaran angket/kuesioner 

analisis kebutuhan. Hasil jawaban pada angket tersebut akan dianalisis untuk 

menyusun latar belakang dan mengetahui tingkat kebutuhan program pe-

ngembangan. Data hasil identifikasi kebutuhan ini kemudian dilengkapi dengan 

data hasil identifikasi sumber daya digunakan untuk menentukan spesifikasi e-

assessment kognitif  berbasis literasi sains pada materi ikatan kimia yang akan 

dikembangkan. Adapun tahapan teknik analisis data angket analisis kebutuhan 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Mengklasifikasi data dengan tujuan untuk mengelompokkan jawaban 

berdasarkan tiap butir pertanyaan pada angket. 

b. Menghitung frekuensi jawaban yang bertujuan untuk memberikan informasi 

tentang kecenderungan jawaban yang banyak dipilih siswa dan guru dalam 

setiap butir pertanyaan pada angket. 

c. Menghitung persentase jawaban guru dan siswa yang bertujuan untuk melihat 

besarnya persentase setiap jawaban. Untuk menghitung persentase jawaban 

responden (guru dan siswa) untuk setiap pertanyaan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

%𝐽𝑖𝑛 =
∑ 𝐽𝑖

𝑁
𝑥 100% 

Dimana: 

%𝐽𝑖𝑛 : persentase pilihan jawaban setiap butir pertanyaan pada angket 

∑ 𝐽𝑖  : jumlah responden yang menjawab jawaban-i 

N  : jumlah seluruh responden  

(Sudjana, 2005)   

 

2. Teknik analisis data angket validasi ahli 

Nilai akhir suatu butir merupakan persentase nilai rata-rata per-indikator dari 

seluruh jawaban validator. Dari perhitungan skor masing-masing pernyataan, 

dicari presentasi jawaban keseluruhan responden dengan rumus
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Keterangan: 

p : persentase 

∑x : jumlah jawaban responden dalam satu item 

∑xi : jumlah nilai ideal dalam item 

 

Kemudian dicari persentase kriteria validasi. Adapun kriteria validasi menurut 

Suharsimi Arikunto (2006) dapat dilihat pada Tabel 3 berikut: 

 

Tabel 3. Kriteria Interpretasi Kelayakan  

Interval Kriteria 

76-100% Sangat Layak 

56% - 75% Layak 

40% - 55% Cukup Layak 

0% - 39% Tidak Layak 

 

Pada tabel diatas, semakin tinggi nilai interpretasi maka kelayakan e-asesmen 

kognitif berbasis literasi sains semakin tinggi. 

 

3. Teknik analisis data angket tanggapan 

a. Analisis angket tanggapan guru 

Adapun teknik analisis angket pada aspek kesesuaian isi materi, dan keterbacaan 

e-asesmen kognitif  berbasis literasi sains pada materi ikatan kimia sebagai 

berikut: 

1) Memberi skor jawaban responden. Penskoran jawaban responden dalam 

tanggapan aspek aspek kesesuaian isi materi, dan keterbacaan e-asesmen 

kognitif  berbasis literasi sains pada materi ikatan kimia berdasarkan skala 

Likert pada Tabel 4. 

  

Tabel 4. Penskoran skala Likert. 

No Pilihan Jawaban Skor 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Kurang Setuju (KS) 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 

5 Sangat tidak setuju (STS) 1 
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2) Menghitung jumlah skor jawaban responden secara keseluruhan 

3) Menghitung persentase jumlah skor jawaban responden pada angket dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

∑ %𝑋𝑖𝑛 =
∑ 𝑆

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠
𝑥 100%  (Sudjana, 2015) 

Keterangan : 

%𝑋𝑖𝑛 = Persentase skor jawaban pada angket e-asesmen kognitif  berbasis 

literasi sains pada materi ikatan kimia 

∑ 𝑆 =  Jumlah skor jawaban 

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = Skor maksimum yang diharapkan 

4) Menafsirkan persentase skor jawaban pada angket secara keseluruhan dengan 

menggunakan tafsiran Arikunto yang ditunjukan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Tafsiran Arikunto 

Persentase Kriteria 

80,1% - 100% Sangat Baik 

60,1% - 80% Baik 

40,1% - 60% Sedang 

20,1% - 40% Kurang 

0% - 20% Sangat kurang 

(Arikunto, 1997) 

 

b. Analisis angket tanggapan siswa 

Adapun teknik analisis angket tanggapan siswa pada aspek keterbacaan, dan 

kesesuaian isi e-asesmen kognitif  berbasis literasi sains pada materi ikatan kimia 

sebagai berikut: 

1) Mengkode atau mengklasifikasi data dengan tujuan untuk mengelompokkan 

jawaban berdasarkan pertanyaan angket. 

2) Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang telah dibuat dengan 

tujuan untuk memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap 

jawaban berdasarkan pertanyaan angket dan banyaknya responden. 

3) Memberi skor jawaban responden, untuk penskoran jawaban responden 

dalam uji keterbacaan e-asesmen kognitif  berbasis literasi sains pada materi 

ikatan kimia interaktif berdasarkan pada skala Likert dalam tabel 2. 

4) Mengolah jumlah skor jawaban responden 

Pengolahan jumlah skor (∑ 𝑆) jawaban responden pada angket sebagai 
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 berikut: 

a) Skor untuk pernyataan Sangat Setuju (SS) 

Skor = 5 x jumlah responden 

b) Skor untuk pernyataan Setuju (S) 

Skor = 4 x jumlah responden 

c) Skor untuk pernyataan Kurang Setuju (KS) 

Skor = 3 x jumlah responden 

d) Skor untuk pernyataan Tidak Setuju (TS) 

Skor = 2 x jumlah responden 

e) Skor untuk pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS) 

Skor = 1 x jumlah responden 

5) Menghitung persentase skor jawaban responden pada angket dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

∑ %𝑋𝑖𝑛 =
∑ 𝑆

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠
𝑥 100%  (Sudjana, 2005) 

Keterangan : 

%𝑋𝑖𝑛 = Persentase skor jawaban pada angket e-asesmen kognitif  berbasis 

literasi sains pada materi ikatan kimia 

∑ 𝑆 =  Jumlah skor jawaban 

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = Skor maksimum yang diharapkan 

6) Menghitung rata-rata persentase skor jawaban responden pada angket untuk 

mengetahui tingkat keterbacaan dengan rumus sebagai berikut: 

%𝑋𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ =  

∑ %𝑋𝑖𝑛

𝑛
   (Sudjana, 2005) 

Keterangan : 

%𝑋𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅  = Rata-rata persentase pernyataan pada angket e-asesmen kognitif 

berbasis literasi sains pada materi ikatan kimia 

∑ %𝑋𝑖𝑛 = Jumlah persentase jawaban responden pada angket e-asesmen 

kognitif berbasis literasi sains pada materi ikatan kimia 

𝑛 = Jumlah Pernyataan 

7) Menafsirkan persentase skor jawaban responden pada angket secara 

keseluruhan dengan menggunakan tafsiran Arikunto pada Tabel 5. 



 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan  

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Karakteristik e-asesmen kognitif berbasis literasi sains pada materi ikatan 

kimia, yaitu e-asesmen kognitif berbasis literasi sains pada materi ikatan 

kimia ini terdiri dari 2 soal multiple choice, 7 soal essay dan 1 soal select 

form lists. Soal yang dikembangkan tersebut menggunakan indikator soal 

yang mengukur 4 aspek literasi sains. Pada aspek kesesuaian isi e-asesmen 

kognitif berbasis literasi sains pada materi ikatan kimia yang dikembangkan 

ini memiliki Persentase 79,8% yang dikategorikan sangat layak. Pada aspek 

konstruksi e-asesmen kognitif berbasis literasi sains pada materi ikatan kimia 

yang dikembangkan ini memiliki Persentase 77,4% yang dikategorikan sangat 

layak. Pada aspek keterbacaan e-asesmen kognitif berbasis literasi sains pada 

materi ikatan kimia yang dikembangkan ini memiliki Persentase 79,8% yang 

dikategorikan sangat layak. 

 

2. Respon guru terhadap e-asesmen kognitif berbasis literasi sains pada materi 

ikatan kimia adalah sudah baik. Hal ini ditunjukkan oleh hasil tanggapan guru 

terhadap e-asesmen kognitif yang dikembangkan memiliki Persentase 78,67% 

yang dikategorikan baik. 

 

3. Respon siswa terhadap e-asesmen kognitif berbasis literasi sains pada materi 

ikatan kimia adalah sudah baik. Hal ini ditunjukkan oleh hasil tanggapan 

siswa terhadap e-asesmen kognitif yang dikembangkan memiliki Persentase 

93,05% yang dikategorikan sangat baik. 
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B. Saran 

 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat dijadikan sebagai 

bahan masukkan untuk penelitian yang selanjutnya, yaitu: 

1. Penelitian pengembangan e-asesmen kognitif berbasis literasi sains pada 

materi ikatan kimia hanya dilakukan sampai dengan tahap pengaplikasian 

asesmen dan revisi setelah uji coba lapangan awal, sehingga diperlukan 

penelitian lebih lanjut untuk menguji efektifitasnya secara luas pada tahapan 

penelitian berikutnya. 
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