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ABSTRAK
PENGEMBANGAN ELECTRONIC BLOOM CARD RANAH KOGNITIF
TERINTEGRASI WEB SEKOLAH BERBASIS BERPIKIR
KRITIS DAN ANALISIS UNTUK KELAS XI
SMA AL-AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG
Oleh :
Meisya Asyifa Fajri

Secara umum dalam kegiatan evaluasi di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung
masih menggunakan alat evaluasi konvensional yaitu dengan menggunakan pensil
dan kertas. Berdasarkan wawancara oleh guru biologi, masih banyak kendala dalam
kegiatan evaluasi menggunakan pensil dan kertas seperti masih banyaknya peserta
didik yang melakukan kecurangan pada saat kegiatan evaluasi, proses penilaian oleh
guru membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, soal evaluasi yang dibuat oleh guru
belum melatih kemampuan berpikir kritis dan analisis pada peserta didik. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu alat evaluasi digital terintegrasi
web sekolah yang berbasis berpikir kritis dan analisis.
Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development (R&D)
dengan menggunakan prosedur Borg dan Gall. Subyek uji coba dalam penelitian ini
merupakan peserta didik kelas XI SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Uji coba
dilakukan sebanyak dua tahap yaitu uji coba skala terbatas dengan 15 peserta didik,
dan uji coba skala luas dengan 30 peserta didik. Analisis data yang digunakan yaitu
mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif dari ahli soal evaluasi, ahli materi, ahli
media, ahli produk, guru biologi dan peserta didik.
Kualitas Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi web sekolah
berbasis berpikir kritis dan analisis adalah sangat baik dengan persentase 85%
berdasarkan penilaian ahli evaluasi, 83% penilaian ahli materi, 96% berdasarkan
penilaian ahli media dan 94% berdasarkan penilaian ahli produk. Sedangkan
tanggapan guru biologi dengan persentase 94% dengan kriteria sangat baik, dan
tanggapan peserta didik kelas XI IPA SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dalam
kriteria sangat baik dengan persentase 96%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
Electronic Bloom Card layak digunakan dalam kegiatan evaluasi di sekolah.
Kata Kunci : Electronic Bloom Card Ranah Kognitif, Berbasis Berpikir Kritis dan
Analisis, Alat evaluasi digital.

MOTTO

           
             
      

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapanglapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah,
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orangorang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui
apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Mujaadilah ayat 11)1
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Kehadiran teknologi informasi mempunyai pengaruh yang sangat besar pada
kehidupan manusia. Perkembangan teknologi dan informasi berkembang dengan
sangat pesat bahkan hampir semua aspek kehidupan sudah dipengaruhi oleh
teknologi dan informasi, salah satu diantaranya adalah dunia pendidikan.
Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam membangun peradaban
manusia. Kualitas pendidikan harus senantiasa ditingkatkan agar dapat mencetak
sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mengetahui tingkatan ketercapaian
kualitas pendidikan yang diharapkan, diperlukan adanya proses evaluasi. 2 Evaluasi
merupakan proses yang sistematis dalam rangka mengumpulkan, menganalisis,
menginterpretasikan informasi, dan menentukan tingkat keberhasilan peserta didik
terhadap tujuan pembelajaran.3
Tuntutan penilaian berdasarkan Permendikbud No.66 Tahun 2013 tentang
Standar Penilaian adalah penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan
penilaian otentik (authentic assesment) yang menilai kesiapan peserta didik,

2

Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi), (Jakarta: Bumi
Aksara, 2009), h. 34
3
Ibid, h. 36

proses, dan hasil belajar secara utuh.4 Penilaian otentik merupakan penilaian yang
dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses,
dan keluaran (output) pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan dalam pembelajaran
bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan
pembelajaran. Guru memerlukan alat evaluasi yang baik agar fungsi evaluasi dapat
berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Arifin, alat evaluasi yang baik adalah
alat evaluasi yang memenuhi syarat-syarat atau kaidah-kaidah tertentu, dapat
memberikan data yang akurat sesuai dengan fungsinya. Karakteristik alat evaluasi
yang baik yaitu: valid, reliabel, relevan, representatif, praktis, deskriminatif,
spesifik, dan proporsional.5
Bentuk-bentuk alat evaluasi dalam beberapa dekade ini telah berkembang
seiring perkembangan teknologi yaitu dengan munculnya tes berbantukan
komputer. Bagi dunia pendidikan perkembangan teknologi merupakan suatu
inovasi yang mampu menawarkan keefektifan dalam proses evaluasi yang
terimplementasi dalam suatu alat evaluasi berbantukan komputer, website maupun
multimedia.6 Instrumen tes berbasis komputer menurut Martin menawarkan
potensi yang tinggi serta nilai tambah dibandingkan dengan tes berbasis pensil dan
kertas.7 Teknologi sangat berpotensi untuk membantu tercapainya tujuan-tujuan

4

Kemendikbud, Pengembangan Kurikulum 2013, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 20013)
5
Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 69
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Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 35
7
Martin, R, “New Possibilities and Challenges for Assessment through the Use of
Technology”, Journal JRC Scientific and Technical Reports, (Maret 2008), h. 5

evaluasi salah satunya dengan mengembangkan alat evaluasi digital yaitu
Electronic Bloom Card (EBC) ranah kognitif terintegrasi web sekolah berbasis
berpikir kritis dan analisis.
Alat evaluasi Electronic Bloom Card terintegrasi web sekolah memiliki
beberapa keunggulan seperti hasil penilaian diberikan secara langsung,
memungkinkan peserta didik mengerjakan tes dengan jujur karena alokasi waktu
untuk mengerjakan soal terbatas, dapat menyertakan format soal yang inovatif, dan
mengurangi biaya produksi tes. 8 Dalam penilaian sering kali terjadi kesalahan
yang bersumber pada alat ukur dan subyek yang melakukan penilaian. Teknologi
sangat berpotensi untuk membantu tercapainya tujuan-tujuan evaluasi salah
satunya dengan mengembangkan alat evaluasi digital yaitu Electronic Bloom Card
(EBC) ranah kognitif terintegrasi web sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis.
Kesalahan yang bersumber pada orang yang melakukan penilaian sering
dipengaruhi oleh subyektifitas dan kesalahan menjumlahkan angka hasil penilaian.
Hal ini dapat diperbaiki dengan suatu alat evaluasi digital yang terintegrasi dengan
website yang secara otomatis dapat mengolah dan menghitung skor hasil belajar
peserta didik.9
Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan, bahwa di SMA AlAzhar 3 Bandar Lampung telah memiliki laboratorium komputer yang lengkap

8

Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran (Landasan & Aplikasinya), (Jakarta: Rineka
Cipta, 2008), h. 149
9
Munir, Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Bandung: Alfabeta,
2008), h. 44

dengan fasilitas wifi. Hampir setiap hari peserta didik menggunakan laptop dan
perangkat teknologi lainnya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Namun, pada
kenyataannya di sekolah belum ada guru yang menggunakan alat evaluasi yang
memanfaatkan teknologi berbantukan komputer dan internet. Dengan kata lain
guru masih masih menggunakan alat evaluasi konvensional yaitu berbasis paper
and pencil test.
Guru biologi SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung menyampaikan, masih
banyaknya kendala pada saat menggunakan alat evaluasi berbasis paper and pencil
test. Masih banyak kecurangan pada saat mengerjakan tes tertulis, serta kendala
dalam proses pengoreksian jawaban membutuhkan waktu yang lama. Dalam
firman Allah, berikut ini dijelaskan bahwa perilaku jujur sangatlah penting bagi
setiap umat manusia:
ٓا
٣٣ َل ۡد ِ َو َ َّ َ ِۦٓاِ أُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ۡدٱل ُ َّ ُىو
َوٱلَّ ِذي َ ٓا َ ٱل ِ ِّص
Artinya: “Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan orang yang
membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa” (QS. Az-Zumar:33)10
Maksud dari ayat tersebut adalah orang yang membawa kebenaran adalah
orang yang selalu jujur dalam perkataan, perbuatan dan keadaannya. Dalam
pelaksanaan pendidikan terukur dan berkualitasnya pendidikan nasional tidak
terlepas dari nilai kejujuran. Oleh karena itu, nilai kejujuran harus dibangun dan
dibudayakan oleh peserta didik. Karena nilai kejujuran sangat penting bagi

10

Departemen Agama RI, Al-qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, (Semarang: CV.Asy Syifa,
2008), h. 369

kemajuan dunia pendidikan nasional untuk menghasilkan generasi yang bertakwa.
Tanpa nilai kejujuran dalam sistem pendidikan nasional akan menjadikan
pendidikan di Indonesia semakin tertinggal dengan negara lain.
Saat ini hampir setiap lembaga pendidikan memiliki website resmi tersendiri.
Website sekolah digunakan untuk promosi, berisi informasi dan kegiatan sekolah
yang dapat diakses secara online. Perkembangan jaringan internet kemudian
berkembang menjadi sebuah layanan penyimpanan yang bisa memuat data dan
dapat dipublikasikan kepada umum. Alat evaluasi digital dalam bentuk teks, audio,
video kini dapat dilakukan secara online salah satunya melalui website yang
dihosting pada sebuah server yang terintegrasi dengan web sekolah.11
Mata pelajaran biologi seharusnya diajarkan melalui kemampuan berfikir
kritis dan analisis untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan
sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran IPA SMA yang
tercantum dalam Permen Diknas No.22 (2006) yaitu untuk memperoleh
kompetensi lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir
ilmiah secara kritis, analitis, kreatif dan mandiri.12
Kenyataan yang terdapat di lapangan memperlihatkan bahwa dalam
melakukan evaluasi guru menggunakan soal yang sudah ada, dan soal yang
digunakan belum dapat melatih kemampuan berpikir kritis dan analisis peserta
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didik. Oleh karena itu, peserta didik perlu dilatih dalam kegiatan evaluasi dengan
soal kemampuan berpikir kritis dan analisis. Didukung berdasarkan hasil
wawancara yang telah dilakukan dengan guru biologi kelas XI SMA Al-Azhar 3
Bandar Lampung menyampaikan guru jarang memberikan soal kemampuan dalam
berpikir kritis dan analisis, padahal dalam pembelajaran peserta didik sudah
menunjukan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Hal tersebut dilihat dari
peserta didik yang bertanya dan mengungkapkan pendapat pada proses
pembelajaran. Selain itu, guru terbiasa membuat soal tes yang sifatnya praktis dan
ekonomis. Disebabkan karena kesibukan dan referensi yang tersedia di sekolah
kurang

mendukung.

Kurangnya

referensi

membuat

guru

kesulitan

mengembangkan soal evaluasi yang mendukung pelaksanaan penilaian berbasis
berpikir kritis dan analisis. Kondisi lain yang sering terjadi adalah tuntutan guru
yang memegang banyak kelas menjadi faktor penyebab kurang optimalnya dalam
penilaian.
Salah satu upaya dalam bidang pendidikan yang dapat dilakukan untuk
mencetak sumber daya manusia yang berkualitas yaitu dengan membiasakan
budaya berpikir kritis dan analisis pada peserta didik. Upaya menciptakan kegiatan
evaluasi yang bernuansa berpikir tingkat tinggi juga diharapkan dapat
memperbaiki mutu proses evaluasi biologi di sekolah. Tujuan melatihkan
kemampuan berpikir kritis dan analisis adalah untuk menyiapkan peserta didik
agar mampu memecahkan masalah, sehingga mereka dapat menghadapi kehidupan
yang akan datang, mengatasi setiap masalah yang dihadapi, dan membuat

keputusan dengan tepat dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan temuan
studi pendahuluan bahwa guru biologi di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung
bahwa guru belum membiasakan peserta didik dengan soal berbasis berpikir kritis
dan analisis pada kegiatan evaluasi di sekolah.
Alat evaluasi Electronic Bloom Card terintegrasi web sekolah sebagai produk
dari kemajuan teknologi diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi hambatanhambatan dalam melaksanakan kegiatan evaluasi biologi. Permasalahan yang
berkaitan dengan waktu yang kurang efisien dalam pengoreksian jawaban oleh
guru, serta adanya kecurangan yang masih terjadi pada saat kegiatan evaluasi
dapat diatasi dengan adanya alat evaluasi digital Electronic Bloom Card.
Menurut Jovanovska, et al. penggunaan alat evaluasi digital memiliki
kelebihan-kelebihan antara lain : (1) hasil penilaian diberikan secara langsung, (2)
memungkinkan peserta didik mengerjakan tes dengan jujur karena alokasi waktu
untuk mengerjakan soal terbatas, (3) memberikan variasi dalam proses evaluasi
sehingga peserta didik tidak merasa jenuh dan semangat dalam melaksanakan
evaluasi biologi, (4) dapat memberikan feedback secara langsung pada peserta
didik, (5) mengurangi biaya produksi tes, (6) bersifat dinamis sehingga mudah
digunakan oleh guru dan peserta didik.13 Sejalan dengan penelitian Oduntan O.E.
et.al. yang berjudul A Comparative Analysis of Student Performance in Paper
13
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Pencil Test (PPT) and Computer Based Test (CBT) Examination System dalam
Research Journal of Educational Studies and Review.14 membuktikan bahwa
kinerja peserta didik ketika menggunakan sistem penilaian berbasis komputer atau
Computer Base Test (CBT) semakin baik dibandingkan kinerja dari peserta didik
ketika menggunakan sistem penilaian berbasis kertas.
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat penelitian dengan
judul Pengembangan Electronic Bloom Card Ranah Kognitif Terintegrasi Web
Sekolah Berbasis Berpikir Kritis dan Analisis Untuk Kelas XI SMA Al-Azhar
3 Bandar Lampung.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi adanya
beberapa masalah, antara lain:
1. Belum adanya alat evaluasi digital Electronic Bloom Card ranah kognitif
terintegrasi web sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis untuk kelas XI di
SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung.
2. Masih banyak peserta didik yang tidak jujur dalam proses evaluasi di sekolah.
3. Electronic Bloom Card memudahkan guru dalam melakukan pengoreksian
jawaban.
4. Belum adanya umpan balik (feedback) secara langsung terhadap peserta didik.
14
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5. Soal yang dibuat guru belum melatih kemampuan berpikir kritis dan analisis.
C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka pembatasan masalah dalam
penelitian ini adalah:
1. Pengembangan Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi web sekolah
berbasis berpikir kritis dan analisis untuk kelas XI SMA Al-Azhar 3 Bandar
Lampung.
2. Electronic Bloom Card memudahkan guru dalam melakukan pengoreksian
jawaban.
3. Soal yang digunakan untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan analisis.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pengembangan Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi
web sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis untuk kelas XI SMA Al-Azhar
3 Bandar Lampung?
2. Bagaimana kelayakan alat evaluasi Electronic Bloom Card ranah kognitif
terintegrasi web sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis untuk kelas XI
SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung?
3. Bagaimana respon peserta didik terhadap alat evaluasi Electronic Bloom Card
ranah kognitif terintegrasi web sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis
untuk kelas XI SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian Pengembangan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:
1. Mengetahui pengembangan Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi
web sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis untuk kelas XI SMA Al-Azhar
3 Bandar Lampung.
2. Mengetahui kelayakan alat evaluasi Electronic Bloom Card ranah kognitif
terintegrasi web sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis untuk kelas XI
SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung.
3. Mengetahui respon peserta didik terhadap alat evaluasi Electronic Bloom Card
ranah kognitif terintegrasi web sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis
untuk kelas XI SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung.
F. Manfaat Penelitian
1. Bagi peneliti : Dapat menambah wawasan serta memperbanyak khasanah
pendidikan dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan biologi dan teknologi.
2. Bagi peserta didik : Meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan
menambah pengalaman peserta didik dalam melaksanakan tes menggunakan
Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi web sekolah berbasis berpikir
kritis dan analisis.
3. Bagi sekolah : Sebagai referensi bagi sekolah contoh pengembangan alat
evaluasi hasil belajar online.

G. Definisi Istilah
1. Electronic Bloom Card (EBC) ranah kognitif adalah alat evaluasi digital yang
butir soalnya mengacu pada taksonomi bloom ranah kogntif.15
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Electronic Bloom Card (EBC) Ranah Kognitif
1. Pengertian Electronic Bloom Card
Electronic Bloom Card ranah kognitif adalah alat evaluasi digital yang butir
soalnya mengacu pada taksonomi bloom ranah kogntif.16 Alat evaluasi
Electronic Bloom Card dilengkapai teks, gambar, grafik, video, suara, animasi
yang menunjang komposisi soal sehingga peserta didik akan memperoleh
pengetahuan sekaligus pengalaman yang konkrit pada saat mengerjakan soal
evaluasi yang terdapat pada Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi
web sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis. Peserta didik dapat melihat
nilai yang dicapai secara langsung, sebagai indikator untuk mengukur tingkat
keberhasilan memecahkan soal-soal yang diberikan.
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Komputer memiliki tujuan kognitif yaitu dapat mengajarkan konsep-konsep
aturan, prinsip, langkah-langkah, proses dan kalkulasi yang kompleks.
Komputer juga dapat menjelaskan konsep tersebut secara sederhana dengan
penggabungan visual dan audio yang dianimasikan, sehingga dapat digunakan
sebagai alat evaluasi.17
Ukuran tingkat kebaikan suatu tes dapat dilihat dari kemampuannya dalam
memberikan gambaran secara jelas tingkat keberhasilan alat evaluasi dan tujuan
pembelajaran. Supaya tujuan mudah dievaluasi keberhasilannya, maka tujuan
harus bersifat operasional, tujuan tersebut harus diklasifikasikan dalam bentuk
yang lebih rinci. Bloom telah membagi domain tujuan pembelajaran ini terdiri
dari enam tahap yang tersusun mulai yang paling sederhana menuju
kemampuan yang paling kompleks.18
Taksonomi belajar dalam domain kognitif yang paling umum dikenal adalah
taksonomi Bloom. Benjamin S. Bloom membagi taksonomi hasil belajar dalam
enam kategori, yaitu: 1) pengetahuan (knowledge); 2) pemahaman
(comprehension); 3) penerapan (aplication); 4) analisis; 5) sintesis; 6)
evaluasi.19
a. Menghafal (Remember): menarik kembali informasi yang tersimpan dalam
memori jangka panjang. Mengingat merupakan proses kognitif yang paling
rendah tingkatannya. Untuk mengkondisikan agar “mengingat” bisa menjadi
17
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bagian belajar bermakna, tugas mengingat hendaknya selalu dikaitkan
dengan aspek pengetahuan yang lebih luas. Kategori ini mencakup dua
macam proses kognitif: mengenali (recognizing) dan mengingat (recalling).
1) Mengenali (recognizing): mencakup proses kognitif untuk menarik
kembali informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang yang
identik atau sama dengan informasi yang baru.
2) Mengingat (recalling): menarik kembali informasi yang tersimpan dalam
memori jangka panjang apabila ada petunjuk (tanda) untuk melakukan hal
tersebut. Tanda disini seringkali berupa pertanyaan. Istilah lain untuk
mengingat adalah menarik (retrieving).
b. Pemahaman (Comprehension): mengkonstruk makna atau pengertian
berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki, mengaitkan informasi yang
baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki, atau mengintegrasikan
pengetahuan yang baru ke dalam skema yang telah ada dalam pemikiran
peserta didik. Karena penyusun skema adalah konsep, maka pengetahuan
konseptual merupakan dasar pemahaman. Kategori memahami mencakup
tujuh proses kognitif: menafsirkan (interpreting), memberikan contoh
(exemplifying), mengklasifikasikan (classifying), meringkas (summarizing),

menarik inferensi (inferring), membandingkan (comparing), dan
menjelaskan (explaining). 20
1) Menafsirkan (interpreting): mengubah dari satu bentuk informasi ke
bentuk informasi yang lainnya, misalnya dari dari kata-kata ke grafik atau
gambar, atau sebaliknya, dari kata-kata ke angka, atau sebaliknya,
maupun dari kata-kata ke kata-kata, misalnya meringkas. Istilah lain
untuk menafsirkan adalah mengklarifikasi (clarifying), menerjemahkan
(translating), dan menyajikan kembali (representing).
2) Memberikan contoh (exemplifying): memberikan contoh dari suatu
konsep atau prinsip yang bersifat umum. Memberikan contoh menuntut
kemampuan mengidentifikasi ciri khas suatu konsep dan selanjutnya
menggunakan ciri tersebut untuk membuat contoh. Istilah lain untuk
memberikan contoh adalah memberikan ilustrasi (illustrating) dan
mencontohkan (instantiating).
3) Mengklasifikasikan (classifying): mengenali bahwa sesuatu (benda atau
fenomena) masuk dalam kategori tertentu. Termasuk dalam kemampuan
mengklasifikasikan adalah mengenali ciri-ciri yang dimiliki suatu benda
atau fenomena. Istilah lain untuk mengklasifikasikan adalah
mengkategorisasikan (categorising).
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4) Meringkas (summarising): membuat suatu pernyataan yang mewakili
seluruh informasi atau membuat suatu abstrak dari sebuah tulisan.
Meringkas menuntut peserta didik untuk memilih inti dari suatu informasi
dan meringkasnya. Istilah lain untuk meringkas adalah membuat
generalisasi (generalising) dan mengabstraksi (abstracting).
5) Menarik inferensi (inferring): menemukan suatu pola dari sederetan
contoh atau fakta. Untuk dapat melakukan inferensi peserta didik harus
terlebih dapat menarik abstraksi suatu konsep/prinsip berdasarkan
sejumlah contoh yang ada. Istilah lain untuk menarik inferensi adalah
mengekstrapolasi (extrapolating), memprediksi (predicting), dan menarik
kesimpulan (concluding).
6) Membandingkan (comparing): mendeteksi persamaan dan perbedaan
yang dimiliki dua objek, ide, ataupun situasi. Membandingkan mencakup
juga menemukan kaitan antara unsur-unsur satu objek atau keadaan
dengan unsur yang dimiliki objek atau keadaan lain. Istilah lain untuk
membandingkan adalah mengkontraskan (contrasting), mencocokkan
(matching), dan memetakan (mapping).
7) Menjelaskan (explaining): mengkonstruk dan menggunakan model sebabakibat dalam suatu system. Termasuk dalam menjelaskan adalah
menggunakan model tersebut untuk mengetahui apa yang terjadi apabila

salah satu bagian sistem tersebut diubah. Istilah lain untuk menjelaskan
adalah mengkonstruksi model (constructing a model). 21
c. Penerapan (applying): mencakup penggunaan suatu prosedur guna
menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. Oleh karena itu
mengaplikasikan berkaitan erat dengan pengetahuan prosedural. Namun
tidak berarti bahwa kategori ini hanya sesuai untuk pengetahuan prosedural
saja. Kategori ini mencakup dua macam proses kognitif: menjalankan
(executing) dan mengimplementasikan (implementing).
1) Menjalankan (executing): menjalankan suatu prosedur rutin yang telah
dipelajari sebelumnya. Langkah-langkah yang diperlukan sudah benar
dan dalam urutan tertentu. Istilah lain untuk menjalankan adalah
melakukan (carrying out).
2) Mengimplementasikan (implementing): memilih dan menggunakan
prosedur yang sesuai untuk menyelesaikan tugas yang baru. Karena
diperlukan kemampuan memilih, peserta didik dituntut untuk memiliki
pemahaman tentang permasalahan yang akan dipecahkannya, dan juga
prosedur-prosedur yang mungkin digunakannya. Apabila prosedur yang
tersedia ternyata tidak tepat benar, peserta didik dituntut untuk bisa
memodifikasinya sesuai keadaan yang dihadapi. Istilah lain untuk
mengimplementasikan adalah menggunakan (using).
21
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d. Menganalisis (analyzing): menguraikan suatu permasalahan atau obyek ke
unsur-unsurnya dan menentukan bagaimana saling keterkaitan antar unsurunsur tersebut dan struktur besarnya. Ada tiga macam proses kognitif yang
tercakup dalam menganalisis: membedakan (differentiating),
mengorganisir (organizing), dan menemukan pesan tersirat (attributting).22
1) Membedakan (differentiating): membedakan bagian-bagian yang
menyusun suatu struktur berdasarkan relevansi, fungsi dan penting
tidaknya. Oleh karena itu membedakan (differentiating) berbeda dari
membandingkan (comparing). Membedakan menuntut adanya
kemampuan untuk menentukan mana yang relevan/esensial dari suatu
perbedaan terkait dengan struktur yang lebih besar.
2) Mengorganisir (organizing): mengidentifikasi unsur-unsur suatu keadaan
dan mengenali bagaimana unsur-unsur tersebut terkait satu sama lain
untuk membentuk suatu struktur yang padu.
3) Menemukan pesan tersirat (attributting): menemukan sudut pandang,
bias, dan tujuan dari suatu bentuk komunikasi.
e. Sintesis: menghasilkan produk, menggabungkan beberapa bagian dari
pengalaman atau bahan/informasi baru untuk menghasilkan sesuatu yang
baru.
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f. Mengevaluasi (Evaluation): membuat suatu pertimbangan berdasarkan
kriteria dan standar yang ada. Ada dua macam proses kognitif yang
tercakup dalam kategori ini: memeriksa (checking) dan mengritik
(critiquing).
1) Memeriksa (checking): menguji konsistensi atau kekurangan suatu karya
berdasarkan kriteria internal (kriteria yang melekat dengan sifat produk
tersebut).
2) Mengritik (critiquing): menilai suatu karya baik kelebihan maupun
kekurangannya, berdasarkan kriteria eksternal. Contoh: menilai apakah
rumusan hipotesis sesuai atau tidak (sesuai atau tidaknya rumusan
hipotesis dipengaruhi oleh pengetahuan dan cara pandang penilai).

2. Manfaat Electronic Bloom Card (EBC)
Electronic Bloom Card memiliki beberapa manfaat sebagai alat evaluasi
digital yaitu:23
1. Memberikan format soal yang inovatif.
23
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2. Memberikan pengetahuan sekaligus pengalaman yang konkrit saat
mengerjakan soal pada peserta didik.
3. Secara otomatis dapat mengolah dan menghitung skor hasi belajar peserta
didik.
4. Pemanfaatan waktu menjadi lebih efektif.
5. Bersifat dinamis sehingga memudahkan guru dalam menggunakan dan
mengolah soal.
6. Mengurangi biaya produksi cetak soal.
3. Pengembangan Tes Electronic Bloom Card (EBC)
Tes yang baik harus memenuhi beberapa syarat. Ada sembilan langkah yang
perlu ditempuh dalam mengembangkan soal evaluasi, yaitu :24
a. Menyusun Spesifikasi Tes
Langkah awal dalam mengembangkan tes adalah menetapkan spesifikasi
tes, yaitu yang berisi tentang uraian yang menunjukan keseluruhan
karakteristik yang harus dimiliki suatu tes. Meliputi tujuan tes, menyusun
kisi-kisi tes, memilih bentuk tes dan menentukan panjang waktu tes.
b. Menulis Soal Tes
Penulisan soal merupakan langkah menjabarkan inidkator menjadi
pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan perincian pada
kisi-kisi yang telah dibuat.
c. Menelaah Soal Tes
24
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Menelaah soal perlu dilakukan untuk memperbaiki soal jika ternyata
dalam pembuatannya masih ditemukan kekurangan dan kesalahan.
d. Melakukan Ujicoba Tes
Sebelum soal digunakan dalam tes yang sesungguhnya, uji coba perlu
dilakukan untuk memperbaiki kualitas soal.
e. Menganalisis Butir Soal
Melalui analisis butir soal dapat diketahui antara lain: Tingkat kesukaran
butir soal, daya pembeda, dan juga efektivitas pengecoh.
f. Memperbaiki Tes
Perbaikan tentang bagian soal yang masih belum sesuai dengan yang
diharapkan. Langkah ini biasanya dilakukan atas butir soal, yaitu
memperbaiki masing-masing butir soal yang tenyata masih belum baik.
g. Menyusun Soal Tes
Menyusun butir-butir soal tersebut menjadi satu kesatuan tes.
Keseluruhan butir perlu disusun secara tepat menjadi kesatuan soal yang
terpadu.

h. Melaksanakan Tes
Pelaksanaan tes dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan.
i. Menafsirkan Hasil Tes

Hasil tes menghasilkan data kuantitatif yang berupa skor. Skor ini
kemudian ditafsirkan sehingga menjadi nilai, yaitu rendah, menengah atau
tinggi.
4. Kelebihan dan Kekurangan Electronic Bloom Card
Alat evaluasi digital lebih menguntungkan dari pada tes berbasis kertas,
karena peserta didik akan memperoleh pengetahuan sekaligus pengalaman
yang konkrit pada saat mengerjakan soal-soal yang terdapat pada Electronic
Bloom Card. Alat evaluasi digital memiliki beberapa keunggulan, yaitu:
1) Kesempatan untuk menyertakan format item inovatif yang dimungkinkan
oleh penggunaan teknologi25
2) Hasil penilaian diberikan secara langsung
3) Dapat mendorong peserta didik untuk lebih aktif dan mandiri dalam
pelaksanaan tes
4) Soal-soal dapat diperbaharui dengan mudah26
5) Mengurangi biaya produksi tes, administrasi produksi, dan penilaian
Disamping kelebihan dari alat evaluasi digital, terdapat juga
kekurangannya yaitu :27
1) Hanya akan berfungsi untuk hal-hal yang telah diprogramkan.
2) Tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer .
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3) Perlu persyaratan minimal prosesor, memori, kartu grafis dan monitor.
4) Pengembangannya memerlukan adanya tim yang profesional.
B. Website Dalam Dunia Pendidikan
1. Pengertian Website
Website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dari sebuah
domain yang di dalamnya mengandung informasi. Sebuah website biasanya
dibangun atas banyak halaman web yang saling berhubungan. Hubungan
antara satu halaman web dengan halaman web lain disebut hyperlink. Sebuah
web dapat diakses melalui browser yaitu, software untuk mengakses halamanhalaman web seperti internet explorer, mozila firefox, Google Chrome, dll.28
Website memanfaatkan fasilitas aplikasi berupa World Wide Web (www).
World Wide Web (www) merupakan kumpulan tentang dokumentasi yang
tersimpan dalam berbagai server hingga ke seluruh dunia, dan dokumentasi
tersebut dikembangkan dalam format hypertext dan hypermedia dengan
menggunakan Hypertext Markup Language (HTML) yang memungkinan
terjadinya koneksi atau yang disebut link dokumen yang satu dengan dokumen
yang lain baik dalam bentuk teks, visual, dan lain-lain. World Wide Web
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(www) bersifat multimedia karena merupakan kombinasi dari teks, foto,
grafik, audio, dan video.29
2. Manfaat Webisite dalam Dunia Pendidikan
Web mempunyai banyak manfaat dalam dunia pendidikan, karena
kemampuannya dalam menyampaikan informasi maupun kemampuan dalam
menjalankan aplikasi. Beberapa manfaat web dalam dunia pendidikan, yaitu:30
1) Website digunakan sebagai media untuk menampilkan profil sekolah,
sehingga website dimanfaatkan sebagai media promosi untuk mengenal
sekolah secara lebih baik tanpa harus datang ke sekolah.
2) Website digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasiinformasi resmi dari sekolah.
3) Website digunakan sebagai media untuk mendukung proses evaluasi hasil
belajar secara online.
4) Website digunakan sebagai media untuk menjalin komunikasi.
5) Website digunakan guru untuk saling berbagi ilmu.
3. Pengintegrasian Website Dalam Dunia Pendidikan
Alat evaluasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan sangat
beragam, mulai dari multimedia offline hingga online. Pengemasan soal dalam
bentuk teks, gambar, audio, maupun gabungan ketiganya dengan kemajuan
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ilmu pengetahuan dan teknologi kini dapat dilakukan secara online ke dunia
maya.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam jaringan sekolah, seperti mengemas
sebuah model atau desain alat evaluasi hasil belajar dengan terintegrasi web
yang di hosting pada sebuah server, halaman web sekolah yang berisi
informasi dan profil tentang sekolah serta di dalamnya terdapat alat evaluasi
hasil belajar peserta didik.
4. Kelebihan dan Kekurangan Website
Alat evaluasi hasil belajar terintegrasi web mempunyai keunggulan dalam
kegiatan evaluasi di sekolah, yaitu :
1. Mendorong peserta didik untuk mandiri.31
2. Hasil penilaian diberikan secara otomatis dan langsung.
3. Waktu dalam pelaksanaan tes lebih efisien.
4. Menampilkan visualisasi soal yang baik seperti teks, grafis, gambar, dan
audio. Sehingga mengurangi bentuk soal yang tidak jelas. 32
5. Mengurangi biaya produksi tes.
Adapun kekurangan dalam peggunaan website sebagai alat evaluasi digital
yaitu:
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1. Pengetahuan yang lebih luas diperlukan untuk mengaplikasikan teknologi
komputer.33
2. Hanya akan berfungsi untuk hal-hal yang telah diprogramkan.
3. Perlu didukung dengan jaringan internet yang kuat
C. Berpikir Kritis
Berpikir (thinking) adalah proses mental peserta didik yang lebih dari sekedar
mengingat (remembering), dan memahami. Keterampilan berpikir kritis adalah
keterampilan berpikir dan bernalar yang difokuskan untuk memutuskan hal-hal
yang diyakini dan dilakukan. Selain itu keterampilan berpikir kritis adalah
keterampilan yang berpikir terarah pada tujuan, yaitu menghubungkan kognitif
dengan dunia luar sehingga mampu membuat keputusan, pertimbangan, tindakan
dan keyakinan.34
Berpikir kritis adalah deskripsi yang lebih rinci dari sejumlah karakteristik
yang berhubungan, yang meliputi analisis, inferensi, eksplanasi, evaluasi,
pengaturan diri dan interpretasi. Oleh karena itu berpikir kritis sangatlah penting
dalam pendidikan, karena berpikir kritis mencakup seluruh proses mendapatkan,
membandingkan, menganalisis, mengevaluasi, internalisasi, dan bertindak
melampaui ilmu pengetahuan dan nilai-nilai.
Ennis membagi indikator keterampilan berpikir kritis menjadi lima kelompok
yaitu:
33
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1) Memberikan penjelasan sederhana (elementary clarification)
2) Membangun keterampilan dasar (basic support)
3) Membuat inferensi (inferring)
4) Membuat Penjelasan lebih lanjut (advaced clarification)
5) Mengatur strategi dan taktik (strategies and tactis)
Tabel 2.1 Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 35
Sub
Keterampilan
Keterampilan
Penjelasan
Berpikir Kritis
Berikir Kritis
Memberikan
a. Memfokuskan 1) Mengidentifikasi atau
Penjelasan
pertanyaan
Merumuskan
Sederhana
pertanyaan
(elementary
2) Mengidentifikasi
clarification)
kriteria-kriteria untuk
mempertimbangkan
jawaban yang unik
3) Menjaga
kondisi
pikiran
b. Menganalisis
1) Mengidentifikasi
Argumen
Kesimpulan
2) Mengidentifikasi alasan
3) Mengidentifikasi alasan
yang tidak dinyatakan
4) Mengidentifikasi
Ketidak relevanan dan
kerelevanan
5) Mencari persamaan dan
perbedaan
6) Merangkum
c. Bertanya
1) Mengapa
dan
2) Apa intinya
menjawab
3) Apa contohnya
pertanyaan
4) Bagaimana
menerapkannya dalam
kasus tersebut

No
1
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2.
Membangun
keterampilan dasar
(Basic Support)

3.

4.

5.

Menyimpulkan
(inferring)

a. Mempertimb
angkan
kredibilitas
suatu sumber

1) Mempertimbangkan
keahlian
2) Mempertimbangkan
kemenarikan konflik
3) Menggunakan prosedur
yang ada

b. Mengobser
vasi
dan
mempertim
bangkan
hasil
observasi

1) Ikut terlibat dalam
menyimpilkan
2) Dilaporkan
oleh
pengamat sendiri
3) Mencatat hal-ha yang
diinginkan

a. Membuat
deduksi
dan
mempertim
bangkan
hasil
induksi
b. Membuat
induksi
dan
mempertimba
ngkan induksi

1) Kelompok yang logis
2) Kondisi yang logis

c. Membuat dan
mempertimba
ngkan
nilai
keputusan

1) Latar belakang fakta
2) Penerapan
prinsipprinsip
3) Memikirkan alternatif

1) Membuat generalisasi
2) Membuat kesimpulan
dan hipotesis

Membuat
Penjelasan Lebih
Lanjut (advaced
clarification)

a. Mengidentifika 1) Penawaran
si asumsi
implisit
2) Asumsi
diperlukan

Mengatur strategi
dan Taktik
(strategies and
tactis)

a. Memutuskan
suatu tindakan

secara
yang

1) Mengidentifikasi
masalah
2) Merumuskan alternatif
yang memungkinkan
3) Memutuskan
hal-hal
yang akan dilakukan

secara tentatif

Berpikir kritis ini sama halnya dengan keterampilan motorik, keduanya harus
memerlukan latihan. Keterampilan berpikir adalah memberikan pertanyaanpertanyaan sambil membimbing peserta didik dan mengaitkannya dengan konsep
yang telah dimilikinya. Pendekatan ini dikenal dalam dunia pendidikan sebagai
pendekatan kontruktivisme.36
D. Bepikir Analisis
Kemampuan analisis menurut Wina sanjaya adalah kemampuan menguraikan
atau memecah suatu bahan pelajaran ke dalam bagian-bagiannya yang merupakan
tujuan pembelajaran yang kompleks yang hanya mungkin dipahami oleh peserta
didik yang telah dapat menguasai kemampuan memahami dan menerapkan.37
Dengan kata lain, kemampuan berpikir analisis membutuhkan Hal serupa juga
dikemukakan oleh Benyamin S. Bloom mengelompokkan kemampuan kognitif ke
dalam 6 aspek (kelompok) besar yang tersusun secara hirarki (terurut menurut
kesukarannya), yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan
evaluasi, ketiga aspek terakhir kemampuan peserta didik yang mempunyai level
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kognitif tingkat atas, termasuk untuk mengukur kemampuan pemecahan
masalah.38
Menurut Ruseffendi, menganalisis adalah kemampuan memisahkan materi
(informasi) ke dalam bagian-bagian yang perlu, mencari hubungan antara bagianbagiannya, dan mengamati sistem bagian-bagiannya, menemukan hubungan,
membuktikan, merumuskan serta menunjukkan benarnya suatu generalisasi.39
Salah satu tujuan pembelajaran dari banyak bidang studi adalah meningkatkan
kemampuan peserta didik dalam menganalisis materi pelajaran. Peserta didik
mempunyai daya kemampuan berpikir analisis yang baik apabila mereka dapat
membedakan, mengorganisasikan, dan mengatribusikan suatu permasalahan
pembelajaran dalam proses kognitifnya.
Penggunaan pemikiran analisis adalah dalam mengambil keputusan,
memecahkan masalah, menganalisis serta menilai situasi. Berpikir analisis adalah
kemampuan berpikir peserta didik untuk menguraikan, memperinci, dan
menganalisis informasi-informasi yang digunkan untuk memahami suatu
pengetahuan dengan menggunakan akar dan pikiran yang logis, untuk dapat
berpikir analisis diperlukan kemampuan berpikir logis dalam mengambil
kesimpulan terhadap suatu situasi. Berpikir logis dapat diartikan sebagai
kemampuan berpikir peserta didik untuk menarik kesimpulan dan dapat
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membuktikan bahwa kesimpulan itu benar (valid) sesuai dengan pengetahuanpengetahuan yang sudah diketahui.
Untuk mengukur kemampuan analisis peserta didik diperlukan indikator
sebagai acuannya. Menurut Krathwohl (2002) dalam Lewy (2009) dan Ruseffendi
mengungkapkan beberapa indikator kemampuan analisis, yaitu :

1) Memberikan informasi dan gagasan
2) Mengevaluasi pendapat
3) Menyusun pendapat untuk mendukung sebuah kesimpulan
4) Mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman
5) Mengumpulkan dan menilai informasi dari sumber tertulis, elektronik dan
observasi
6) Menyusun dan mendukung hipotesis.
Anderson dan Krathwohl membagi aspek dalam kemampuan berfikir analisis
disajikan dalam tabel 2.2
Tabel 2.2 Aspek Kemampuan Berpikir Analisis

No
1.

2.

Aspek Kemampuan Berpikir Analisis
Kemampuan
Deskripsi
Membedakan
Kemampuan proses memilah-milah
bagian-bagian yang relevan atau penting
dari sebuah struktur (menyendirikan,
memfokuskan dan memilih)
Mengorganisasi
Kemampuan proses mengidentifikasi
elemen komunikasi atau situasi dan
proses mengenali bagaimana elemen ini
membentuk sebuah struktur yang

3.

Mengatribusikan

koheren (menstrukturkan, memadukan,
membuat garis besar, dan
mendeskripsikan).
Kemampuan proses dekontruksi, peserta
didik dapat menentukan sudut pandang,
pendapat, nilai, atau tujuan.

E. Spesifikasi Produk
Produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan ini adalah sebagai
berikut :
1. Merupakan alat evaluasi Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi web
sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis untuk kelas XI SMA Al-Azhar 3
Bandar Lampung.
2. Alat evaluasi Electronic Bloom Card memuat konten soal dalam bentuk teks,
gambar, audio, animasi.
3. Soal evaluasi diharapkan dapat melatih berpikir kritis dan analisis peserta didik.
4. Program ini mudah digunakan oleh peserta didik sebagai alat evaluasi digital
karena telah dilengkapi cara penggunaannya.
5. Alat evaluasi Electronic Bloom Card dikembangkan dengan Code Igniter, Web
Framework dan Java Script serta menggunakan teknologi Responsive Website
karena memungkinkan aplikasi dapat diakses melalui berbagai perangkat
seperti PC (Personal Computer) dan Android.

6. Alat evaluasi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah berbentuk HTML
sehingga penggunaanya sebagai alat evaluasi hasil belajar memerlukan
komputer dengan spesifikasi minimal:
a. Menggunakan minimal Procesor Intel Celeron 2,16 GHz atau yang terbaru.
b. Menggunakan RAM minimal 2 GB
c. Terpasang koneksi internet
d. Terinstal web browser seperti: Mozilla firefox, Google Chrome,Microsoft
Edge dll.
F. Asumsi Keterbatasan
Beberapa asumsi dari penelitian yang dikembangkan adalah:
1. Electronic Bloom Card (EBC) dapat diakses secara online melalui web sekolah
SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung.
2. Electronic Bloom Card (EBC) mengurangi kendala yang terjadi pada saat
kegiatan evaluasi di sekolah.
3. Electronic Bloom Card (EBC) dapat menjadi referensi alat evaluasi di sekolah.
Beberapa keterbatasan dari penelitian yang dikembangkan adalah:
1. Electronic Bloom Card (EBC) hanya dapat digunakan pada komputer yang
terkoneksi internet.
2. Alat evaluasi Electronic Bloom Card hanya dapat menggunakan soal pilihan
ganda dan hanya mampu mengakomodasi domain kognitif saja.

3. Alat evaluasi Electronic Bloom Card (EBC) hanya dapat diakses pada web
sekolah yang terdapat aplikasi Electronic Bloom Card (EBC) di dalamnya.
G. Kerangka Berfikir
Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan di SMA Al-Azhar 3
Bandar Lampung, bahwa di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung telah memiliki
laboratorium komputer yang lengkap dengan fasilitas wifi. Hampir setiap hari
peserta didik menggunakan laptop dan perangkat teknologi lainnya dalam kegiatan
pembelajarannya. Namun, pada kenyataannya di sekolah belum ada guru yang
menggunakan alat evaluasi yang memanfaatkan teknologi berbantukan komputer
dan internet. Dengan kata lain guru masih masih menggunakan alat evaluasi
konvensional berbasis paper and pencil test.
Permasalahan yang ada di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung masih
banyaknya kendala pada saat tes tertulis yaitu peserta didik tidak jujur pada saat
mengerjakan tes, pada proses pengoreksian masih dilakukan dengan cara manual
oleh guru bidang studi biologi. Selain itu soal-soal yang digunakan pada saat tes
belum mampu menumbuhkan dan melatih kemampuan berpikir kritis dan analisis
peserta didik. Karakter berpikir kritis dan analisis penting dimiliki oleh peserta
didik untuk menjadi manusia yang mandiri dalam kehidupan masa depan yang
kompetitif. Berdasarkan permasalahan yang ada, perlu dikembangkan alat evaluasi
hasil belajar Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi web sekolah
berbasis berpikir kritis dan analisis. Pengembangan alat evaluasi hasil belajar ini

diharapkan dapat mengukur kemampuan berpikir kritis dan analisis peserta didik
di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung.
H. Hasil Penelitian yang Relevan
Hasil penelitian yang relevan di bawah ini adalah jurnal dan penelitian yang
berkaitan dengan pengembangan tes. Penelitian pertama dengan judul
“Pengembangan Tes Formatif Berbasis Website Sebagai Alat Evaluasi Belajar
Pada Materi Jamur Kelas X SMA” oleh Eka Novitasari, Endang Susantini, Gatot
Suparno dengan kesimpulan hasil yaitu tes formatif berbasis website pada materi
Jamur yang telah dikembangkan secara teoritik termasuk kategori sangat baik,
ditandai dengan hasil telaah oleh 3 penelaah yaitu ahli evaluasi, ahli materi dan
ahli media denga rata-rata untuk seluruh aspek sebesar 8,71 dengan kategori
sangat baik. Penelaah I sebesar (8,39), Penelaah II sebesar (8,37), Penelaah II
sebesar (8,53) dengan kategori sangat baik. Dari kategori sangat baik pada hasil
telaah dosen dan guru biologi serta analisis butir soal dengan kategori sangat layak
maka pengembangan tes formatif berbasis website pada materi jamur sangat layak.
Hal ini dibuktikan dengan 100% peserta didik menyatakan tes formatif berbasis
website membuat peserta didik termotivasi untuk lebih giat belajar.
Penelitian kedua adalah jurnal pendidikan dengan judul “ Pengembangan
Instrumen Bloom Digital Assesment (BDA) Pada Materi Pokok Lingkaran Kelas
VIII” oleh Azhar Syarifuddin, Rini Setianingsih dengan kesimpulan hasil yang
didapat yaitu Instrumen Bloom Digital Assessment (BDA) dinyatakan layak oleh

ahli dengan rata-rata total validitas yaitu 3,16 dan hasil uji coba memberikan nilai
reliabilitas tinggi yaitu dengan koefisien reliabilitas 0,69 serta memperoleh respons
siswa sangat positif dengan nilai rata-rata respons siswa 91,4% sehingga bisa
dikatakan praktis. Sehingga bisa diakatakan BDA sebagai instrumen yang valid,
reliabel, dan praktis.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian pengembangan Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi
web sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis untuk kelas XI dilaksanakan di
SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada semester
ganjil tahun ajaran 2017/2018.
2. Waktu Penelitian
Waktu penelitian pengembangan Electronic Bloom Card ranah kognitif
terintegrasi web sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis untuk kelas XI
SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dilaksanakan dari tahap persiapan sampai
tahap pelaksanaan yaitu Januari 2017 sampai dengan September 2017.
B. Model Penelitian Pengembangan
Jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and
Development), adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan
produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut.40 Tujuan utama metode
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penelitian pengembangan ini untuk menghasilkan produk tertentu dan mengetahui
kelayakan produk yang dikembangkan.41
Penelitian ini disebut R&D karena mengembangkan produk alat evaluasi
Electronic Bloom Card (EBC) ranah kognitif terintegrasi web sekolah berbasis
berpikir kritis dan analisis, dimana pada saat kegiatan evaluasi menggunakan alat
evaluasi konvensional berbasis paper pencil test masih ditemukan banyak kendala
seperti pengoreksian jawaban masih dilakukan secara manual oleh guru bidang
studi biologi, selain itu soal tes yang dibuat guru belum melatih kemampuan
berpikir kritis dan analisis pada peserta didik, maka peneliti mengembangkannya
menjadi sebuah alat evaluasi berbentuk digital untuk menutup kekurangan dari alat
evaluasi konvensional, yaitu memudahkan guru dalam proses pengoreksian,
mengefektifkan waktu peserta didik dalam mengerjakan soal, proses penilaian dan
feedback terhadap peserta didik dapat diberikan secara cepat. Selain itu, juga
mudah diakses karena terintegrasi dengan web sekolah.
C. Prosedur Pengembangan
Prosedur penelitian pengembangan berpedoman pada desain penelitian dan
pengembangan bahan instruksional oleh Borg and Gall. Produk yang dihasilkan
berupa alat evaluasi digital terintegrasi web sekolah berisikan soal-soal
berdasarkan urutan taksonomi bloom ranah kognitif berbasis berpikir kritis dan
analisis yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan peserta didik dalam kegiatan
evaluasi di sekolah.
41
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Langkah-langkah

penelitian

dibatasi

menjadi

tujuh

langkah

karena

keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Hal ini didukung berdasarkan pernyataan
Arikunto bahwa penelitian dapat dibatasi karena pertimbangan tertentu yaitu
keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil penelitian
yang lebih besar dan jauh.42
Tujuh langkah tersebut yaitu (1) Potensi dan masalah, (2) Pengumpulan data,
(3) Desain Produk, (4) Validasi desain, (5) Revisi produk utama, (6) Uji coba
produk, (7) Revisi produk. Adapun langkah-langkah penelitian dan pengembangan
alat evaluasi Electronic Bloom Card dapat dijelaskan melalui bagan dibawah ini :
Potensi dan
Masalah

Pengumpulan
Data

Uji coba alat
evaluasi
Electronic
Bloom Card

Revisi Produk
awal alat
evaluasi EBC

Desain Electronic Bloom
Card terintegrasi web
sekolah berbasis berpikir
kritis dan analisis untuk
kelas XI

Validasi alat evaluasi EBC
ke beberapa dosen ahli
yaitu ahli evaluasi, ahli
materi, ahli media dan ahli
produk

Revisi produk alat
evaluasi Electronic
Bloom Card
Gambar 3.1 Prosedur Pengembangan Produk43
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Metode ini memiliki tahap-tahap pengembangan yang sesuai dengan
penelitian pengembangan pendidikan yaitu penelitian yang menghasilkan atau
mengembangkan produk tertentu dengan melakukan beberapa validasi ahli seperti
ahli evaluasi, ahli materi, ahli media, ahli produk, dan uji coba produk di lapangan
untuk

menguji

kebermanfaatan

suatu

produk.

Prosedur

penelitian

dan

pengembangan Electronic Bloom Card ranah kogntif terintegrasi web sekolah
berbasis berpikir kritis dan analisis untuk kelas XI SMA Al-Azhar 3 Bandar
Lampung yang mengacu pada Borg and Gall diuraikan sebagai berikut:
1. Potensi dan Masalah
Potensi masalah dilakukan dengan analisis kebutuhan di sekolah. Pada tahap
ini dilakukan observasi pada tempat yang akan diteliti, analisis peserta didik, dan
wawancara dengan guru bidang studi biologi SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung.
Berdasarkan hasil wawancara kepada guru bidang studi biologi SMA Al-Azhar 3
Bandar Lampung masih banyak kendala dalam pelaksanaan evaluasi yaitu, masih
banyak peserta didik yang tidak jujur pada saat mengerjakan soal evaluasi dan
dalam pengoreksian jawaban masih dilakukan dengan cara manual oleh guru.
Guru belum memberikan feedback secara langsung pada peserta didik, serta soal
yang dibuat guru belum melatih berpikir kritis dan analisis pada peserta didik.
2. Pengumpulan Data
Setelah mengetahui potensi dan masalah dalam penelitian pengembangan,
langkah berikutnya yaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan informasi

digunakan sebagai bahan perencanaan meliputi menentukan subyek penelitian,
waktu dan tempat pelaksanaan uji coba lapangan.
3. Desain Produk
Setelah mengumpulkan informasi data, selanjutnya peneliti membuat produk
awal Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi web sekolah berbasis
berpikir kritis dan analisis. Produk Electronic Bloom Card diharapkan dapat
dimanfaatkan dan menjadi penunjang dalam proses evaluasi di sekolah. Produk
yang berkualitas, menarik, praktis dan mudah diakses dimanapun dan kapanpun.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan alat evaluasi
Electronic Bloom Card adalah sebagai berikut :
a. Menentukan aplikasi yang digunakan
b. Membuat rancangan media
c. Membuat desain menu (halaman sebagai peserta didik dan halaman
sebagai guru)
d. Menentukan tampilan aplikasi (tampilan pembuka, isi, penutup)
e. Membuat kisi-kisi soal tes kognitif materi sistem gerak pada manusia
berbasis berpikir kritis dan analisis sesuai dengan Kompetensi Inti,
Kompetensi Dasar, dan indikator yang disesuaikan dengan silabus
kurikulum 2013.
f. Meng-input soal ke dalam aplikasi yang terintegrasi web sekolah.

Bagian Pendahuluan

Bagian Isi

Bagian Pendahuluan berisi :
Login peserta didik, Petunjuk
pengerjaan soal, Deskripsi singkat
tentang Electronic Bloom Card.

Bagian isi berupa 30 soal pilihan ganda
materi sistem gerak pada manusia
berbasis berpikir kritis dan analisis.

Penyusunan
soal
sesuai
Kompetensi Inti, Kopetensi Dasar,
dan indikator pencapaian berpikir
kritis dan analisis.

Alat evaluasi dilengkapi dengan
gambar berkualitas HD (High
Definition) sebagai penunjang soal.

Alat evaluasi menggunakan
alokasi waktu 45 Menit.

Bagian Penutup

Hasil nilai tes dan feedback
terhadap peserta didik.
Gambar 3.2 Desain Produk

4. Validasi Desain
Produk awal berupa draft 1 yang akan divalidasi untuk mengetahui kelayakan
produk sebelum uji coba lapangan terbatas. Validasi dilakukan oleh 4 dosen ahli
yaitu dosen ahli evaluasi, dosen ahli materi, dosen ahli media, dan dosen ahli
produk. Validasi ahli evaluasi bertujuan untuk mendapatkan data penilaian, kritik
dan saran terhadap ketepatan dan kesesuaian soal evaluasi dengan kisi-kisi soal,
kesesuaian soal evaluasi berdasarkan indikator berpikir kritis dan analisis serta
urutan taksonomi bloom dan kebahasaan. Validasi ahli materi bertujuan untuk
mendapatkan data penilaian, kritik dan saran terhadap ketepatan dan kesesuaian
materi dengan soal. Validasi media bertujuan untuk mendapatkan data penilaian,
kritik dan saran terhadap desain dan keterbacaan alat evaluasi Electronic Bloom
Card. Validasi produk bertujuan untuk mendapatkan data penilaian, pendapat dan
saran terhadap keseluruhan produk.
5. Revisi Produk Pertama
Setelah desain produk divalidasi berdasarkan kritik dan saran melalui diskusi
dengan dosen ahli evaluasi , ahli materi, ahli media, dan ahli produk maka akan
dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dianalisis dengan
cara memperbaiki desain untuk menghasilkan produk yang lebih menarik.
6. Uji Coba Produk
Produk yang telah selesai dibuat, selanjutnya diuji coba dalam kegiatan
evaluasi di sekolah. Uji coba ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi

apakah Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi web sekolah berbasis
berpikir kritis dan analisis sudah sesuai dengan karakteristik. Untuk uji coba
produk dilakukan dengan dua tahap yaitu, uji coba skala terbatas dan uji skala
luas.44
a. Uji Coba Skala Terbatas
Pada uji kelompok skala terbatas menggunakan 15 peserta didik kelas XI
SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan guru sebagai responden. Pada uji coba
ini masing-masing responden diberikan angket yang terdiri dari 15 kriteria
pertanyaan. Prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut :
1) Mejelaskan kepada peserta didik tentang penggunaan alat evaluasi
Electronic Bloom Card yang dirancang dan ingin mengetahui bagaimana
respon peserta didik terhadap alat evaluasi yang dikembangkan
2) Mengusahakan agar peserta didik bersikap rileks dan bebas mengemukakan
pendapatnya mengenai alat evaluasi Electronic Bloom Card
3) Memberikan angket uji skala terbatas yang berisi tentang komponen alat
evaluasi yang dikembangkan
4) Merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil uji skala terbatas
5) Mengkonsultasikan hasil rekomendasi perbaikan yang telah diperbaiki
kepada pembimbing.
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Arif .S. Sadiman, dkk, “Media Pendidikan (Pengertian, pengembangan, dan
pemanfaatanya)”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 183

Setelah mengkonsultasikan hasil rekomendasi perbaikan yang telah diperbaiki
kepada pembimbing, maka peneliti akan melakukan uji coba selanjutnya yaitu uji
coba skala luas, uji coba ini merupakan uji coba terakhir sebelum mendapatkan
produk akhir.
b. Uji Coba Skala Luas
Uji coba skala luas akan dilakukan pada 30 peserta didik SMA Al-Azhar 3
Bandar Lampung. Data hasil penelitian dikumpulkan melalui angket yang
dianalisis dan selanjutnya data hasil ketercapaian peserta didik pada uji coba
skala luas digunakan untuk hasil analisis butir soal berdasarkan data yang
diperoleh untuk mengetahui hasil uji empirik soal, berupa data hasil uji
validitas, reliabilitas, taraf kesukaran dan daya pembeda
Pada uji coba ini masing-masing responden diberikan angket yang terdiri
dari 15 kriteria pertanyaan. Prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut :
1) Mejelaskan kepada peserta didik tentang penggunaan alat evaluasi
Electronic Bloom Card yang dirancang dan ingin mengetahui bagaimana
respon peserta didik terhadap alat evaluasi yang dikembangkan
2) Mengusahakan agar peserta didik bersikap rileks dan bebas mengemukakan
pendapatnya mengenai alat evaluasi Electronic Bloom Card
3) Memberikan angket uji skala terbatas yang berisi tentang komponen alat
evaluasi yang dikembangkan
4) Merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil uji skala luas

7. Revisi Produk
Dari uji coba produk, apabila tanggapan responden mengatakan produk
Electronic Bloom Card baik dan menarik, maka dapat dikatakan bahwa alat
evaluasi Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi web sekolah berbasis
berpikir kritis dan analisis untuk kelas XI SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung telah
selesai dikembangkan sehingga menghasilkan produk akhir. Namun apabila
produk belum sempurna maka hasil dari uji coba ini dijadikan bahan perbaikan
dan penyempurnaan alat evaluasi Electronic Bloom Card yang dikembangkan,
sehingga dapat menghasilkan produk akhir yang siap digunakan.
D. Jenis Data
Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data analisis
deskriptif kualitatif berupa pendapat, kritik dan saran yang diberikan oleh dosen
ahli evaluasi, ahli materi, ahli media, ahli produk, guru dan peserta didik kelas XI
SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Data kuantitatif berupa nilai penskoran yang
dianalisis secara kuantitatif yaitu berupa skor persentase.
E. Instrumen Penelitian
Pengambilan data penelitian yang akurat dikumpulkan melalui pengembangan
instrumen penelitian. Tabel 3.1 di bawah ini mencantumkan jenis-jenis instrumen
yang disesuaikan dengan data yang diperoleh berdasarkan kebutuhan penilaian :

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian
No.

Data

1

Sumber Data

Penilaian ahli/validasi

Ahli evaluasi

Instrumen Penelitian
Lembar

angket

validasi

angket

validasi

angket

validasi

lembar

validasi

evaluasi
2

Penilaian ahli/validasi

Ahli materi

Lembar
materi

3

Penilaian ahli/validasi

Ahli media

Lembar
media

4

Penilaian ahli/validasi

Ahli produk

Angket
produk

5

Tanggapan guru

Guru biologi

Lembar

terhadap produk

angket

guru

biologi

Electronic Bloom
Card
6

Tanggapan

peserta

Peserta

didik Lembar

didik terhadap produk

kelas

XI

Electronic Bloom Card

SMA Al-Azhar 3

angket

respon

IPA peserta didik

F. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
Wawancara adalah proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara
pewawancara (interviewer) dengan responden untuk memperoleh informasi
yang dibutuhkan peneliti.45 Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada
guru biologi kelas XI SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung untuk mengetahui
45
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bagaimana proses evaluasi biologi yang dilaksanakan di sekolah dan data yang
diperoleh digunakan sebagai data awal analisis kebutuhan produk.
2. Observasi
Observasi merupakan suatu aktivitas yang meliputi kegiatan pemusatan
perhatian kepada suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.46
Observasi dilakukan secara non-sistematis mengenai fasilitas sekolah, alat
evaluasi yang digunakan di sekolah serta kegiatan pembelajaran di kelas.
3. Angket
Angket (kuisioner) adalah suatu alat pengumpulan data yang berisi sejumlah
pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui jawaban responden terhadap produk
yang dikembangkan.47
a. Angket Validasi
Angket diberikan kepada 4 dosen ahli, yaitu angket ahli evaluasi, angket
ahli materi, angket ahli media, angket ahli produk. Metode angket
digunakan untuk mengukur indikator program yang berkaitan dengan isi
program Electronic Bloom Card, tampilan program, dan kualitas teknis
program. Angket validasi bersifat kuantitatif data dapat diperoleh secara
penyajian persentase dengan menggunakan skala likert sebagai skala
pengukuran.
b. Angket tanggapan guru dan peserta didik setelah dilakukan uji coba produk
46
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Cipta, 2010), h. 194
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Angket ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai tanggapan guru
dan peserta didik terhadap produk Electronic Bloom Card yang
dikembangkan. Angket tanggapan bersifat kuantitatif data dapat diperoleh
secara penyajian persentase dengan menggunakan skala likert sebagai skala
pengukuran.
4. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.48 Dokumentasi
dalam penelitian ini berupa foto saat berlangsungnya uji coba produk.
G. Teknik Analisis Data
Analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis
deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif pada penelitian ini diperoleh
dari masukan validator pada tahap validasi, masukan dari dosen ahli evaluasi,
dosen ahli materi, dosen ahli media, dan dosen ahli produk. Sedangkan kuantitatif
adalah data yang memaparkan hasil pengembangan produk yang berupa alat
evaluasi hasil belajar Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi web
sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis. Data yang diperoleh melalui
instrumen penilaian pada saat uji coba dianalisis dengan menggunakan statistik.
Angket tanggapan bersifat kuantitatif data dapat diolah secara penyajian
persentase dengan menggunakan skala Likert sebagai skala pengukuran. Skala ini
disusun dalam bentuk suatu pernyataan dan diikuti dengan lima respon pilihan
jawaban. Hasil analisis data digunakan sebagai dasar untuk merevisi produk yang
48
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dikembangkan. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban disusun pada
tabel klasifikasi sikap responden terhadap produk hasil dari pengembangan dan
penelitian sebagai berikut :
Tabel 3.2 Skor Penilaian Terhadap Pilihan Jawaban 49
Pilihan Jawaban

Skor

Sangat Menarik

5

Menarik

4

Cukup Menarik

3

Kurang Menarik

2

Tidak Menarik

1

Sumber : Riduwan (2012 : 15)
Hasil analisis data digunakan sebagai dasar untuk merevisi produk yang
dikembangkan. Data interval tersebut dapat dianalisis dengan menghitung rata-rata
jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden.50

Persentase jawaban responden =

49

Jumlah skor yang diperoleh
×100%
Jumlah skor tertinggi

Riduwan, “Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian” . (Bandung: Alfabeta, 2012, h.
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Hasil dari skor penilaian tersebut kemudian dicari rata-ratanya dari sejumlah
subyek sampel uji coba dan dikonversikan kepernyataan penilaian untuk
menentukan kualitas dan tingkat kemanfaatan produk yang dihasilkan berdasarkan
pendapat pengguna. Skala kriteria penilaian kualitas produk dapat dilihat dalam
tabel 3.3
Tabel 3.3 Skala Kriteria Penilaian Kualitas Produk51
Rata-Rata Skor

Klasifikasi

81% - 100%

Sangat Baik

61% -80%

Baik

41% - 60%

Cukup Baik

21% - 40%

Kurang Baik

0 - 20%

Sangat Kurang

Sumber : Riduwan (2012)
Berdasarkan data tabel di atas, maka produk pengembangan akan berakhir saat
penilaian skor terhadap alat evaluasi Electronic Bloom Card telah memenuhi
syarat kelayakan dengan memenuhi tingkat kesesuaian alat evaluasi Electronic
Bloom Card, dari validasi dosen ahli soal evaluasi, dosen ahli materi, dosen ahli
media dan dosen ahli produk serta dari tanggapan guru dan peserta didik yang
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telah menggunakan alat evaluasi Electronic Bloom Card dengan ditandai
pengisian angket tanggapan yang sesuai kriteria yang diinginkan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
Hasil penelitian pengembangan Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi
web sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis untuk kelas XI SMA Al-Azhar 3
Bandar Lampung secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut.
1. Potensi dan Masalah
Pada tahap potensi dan masalah perlu dilakukan studi lapangan dan studi
pustaka sebelum pembuatan produk Electronic Bloom Card ranah kognitif
terintegrasi web sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis untuk kelas XI
SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung untuk mengetahui kebutuhan awal produk
yang dikembangkan, yaitu sebagai berikut:
a. Studi Lapangan
Studi lapangan digunakan untuk mengetahui permasalahan yang ada sebagai
dasar untuk merumuskan kebutuhan terkait pengembangan Electronic Bloom
Card terintegrasi web sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis untuk
kelas XI SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Studi lapangan meliputi

kegiatan : wawancara kepada guru, dan observasi kegiatan pembelajaran di
kelas.

a. Hasil wawancara dengan guru
Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran biologi kelas XI SMA AlAzhar 3 Bandar Lampung menyatakan bahwa alat evaluasi yang digunakan
disekolah adalah berbasis papper pencil test, guru belum melatih ragam
alternatif alat evaluasi lain yang terkait dengan proses evaluasi. Guru masih
menemui beberapa permasalahan dalam proses evaluasi. Masalah
keterbatasan waktu dalam proses pengoreksian jawaban, masih banyak
kecurangan pada saat kegiatan evaluasi menggunakan pensil dan kertas dan
soal evaluasi belum memfasilitasi peserta didik dalam kemampuan berpikir
kritis dan analisis karena menggunakan soal tes yang diambil dari modul
dan LKS sekolah.
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti
perlu mengembangkan alat evaluasi belajar yang menarik, mudah
digunakan dan soal evaluasi dapat melatih kemampuan berpikir kritis dan
analisis sesuai dengan Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Indikator
yang ditetapkan berdasarkan Kurikulum 2013, serta dapat melatih
kemandirian peserta didik dan memberikan pengalaman langsung pada
peserta didik saat kegiatan evaluasi, dan dapat membantu guru dalam
proses pengoreksian jawaban.

b. Hasil Observasi Kegiatan Pembelajaran Di Kelas
Hasil observasi yang telah dilakukan menunjukan bahwa dalam kegiatan
pembelajaran di SMA Al-Azhar 3 telah lama diterapkan pemanfaatan alat
teknologi seperti laptop, LCD dan perangkat teknologi lainnya dalam
kegiatan belajar mengajarnya, oleh karena itu untuk mendukung informasi
yang diperlukan, perlu adanya pengembangan alat evaluasi Electronic
Bloom Card yang terintegrasi dengan web sekolah agar proses evaluasi
lebih menarik dan tidak membosankan bagi peserta didik.
b. Studi Pustaka
Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data referensi mengenai
materi yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan Electronic
Bloom Card ranah kognitif terinegrasi web sekolah berbasis berpikir kritis
dan analisis yang didapatkan dari berbagai sumber yang relevan.
2. Pengumpulan Data
Setelah tahap potensi dan masalah, penulis mengumpulkan data mengenai
subjek penelitian, tempat penelitian dan alat evaluasi yang digunakan oleh guru
biologi di sekolah. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan digunakan
untuk mengembangkan alat evaluasi Electronic Bloom Card yang dapat
digunakan dalam proses evaluasi pada materi sistem gerak manusia dengan
perencanaan dan pengembangan yang disusun oleh penulis untuk

mengembangkan Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi web
sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis.
3. Desain Produk
Pengembangan produk awal alat evaluasi digital Electronic Bloom Card
dilakukan berdasarkan perencanaan tujuan, menentukan materi, menyusun kisikisi soal berpikir kritis dan analisis serta jawaban soal yang akan dimuat dalam
Electronic Bloom Card sesuai dengan Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan
indikator sesuai dengan kurikulum 2013. Setiap butir soal dirancang
berdasarkan ranah kognitif Bloom C4-C6 yaitu menganalisis, mengevaluasi dan
mencipta.
Pada tahap selanjutnya adalah proses desain software. Desain software
merupakan langkah dalam pengembangan Electronic Bloom Card ranah
kognitif terintegrasi web sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis. Produk
alat evaluasi Electronic Bloom Card menampilkan menu dan fungsi yang
berbeda meliputi pengguna sebagai guru dan pengguna sebagai peserta didik.
Berikut adalah visualisasi alat evaluasi Electronic Bloom Card:
1) Pengguna Sebagai Peserta Didik
a. Halaman Awal

Gambar 4.1
Tampilan halaman awal
b. Petunjuk Penggunaan

Gambar 4.2
Petunjuk penggunaan Electronic Bloom Card
c. Deskripsi singkat

Gambar 4.3
Deskripsi singkat mengenai Electronic Bloom Card

d. Menu login peserta didik

Gambar 4.4

Menu login untuk peserta didik
e. Halaman untuk mengerjakan soal

Gambar 4.5
Halaman untuk mengerjakan soal

f. Halaman submit hasil ujian

Gambar 4.6

Halaman submit hasil ujian
g. Halaman untuk melihat hasil dan feedback

Gambar 4.7
Halaman untuk melihat hasil dan feedback

2) Pengguna Sebagai Guru
a. Menu login guru

Gambar 4.8
Menu login sebagai guru
b. Halaman awal guru

Gambar 4.9
Gambar halaman awal sebagai guru

c. Halaman untuk menambah soal

Gambar 4.10

Halaman untuk menambah soal
d. Halaman daftar peserta didik dan password

Gambar 4.11
Halaman daftar peserta didik dan password

e. Daftar nilai peserta didik

Gambar 4.12
Daftar nilai peserta didik

4. Validasi Desain
Hasil pengembangan berupa alat evaluasi Electronic Bloom Card ranah kognitif
terintegrasi web sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis kelas XI SMA AlAzhar 3 Bandar Lampung. Alat evaluasi kemudian divalidasi oleh ahli evaluasi,
ahli materi, ahli media dan ahli produk. Validasi bertujuan untuk mengetahui
penilaian para ahli terhadap produk yang dikembangkan dan untuk mengetahui
kelayakan alat evaluasi untuk diuji ketahap berikutnya.
a. Validasi Ahli Evaluasi
Penilaian terhadap Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi web
sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis kelas XI SMA Al-Azhar 3 Bandar
Lampung dianalisis dalam rentang nilai terendah 1 dan tertinggi 5. Hasil
validasi ahli evaluasi secara lengkap divisualisasikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Hasil Validasi Ahli Evaluasi Tahap I
Jumlah tiap
aspek

Skor
maksimal

Persentase

Kriteria

Aspek Isi

25

35

71%

Baik

Aspek Penyajian

16

20

80%

Baik

Aspek Bahasa

16

20

80%

Baik

Aspek yang dinilai

JUMLAH

57

SKOR MAKSIMAL

75

PERSENTASE

76%

KRITERIA

Baik

Tabel 4.2
Hasil Validasi Ahli Evaluasi Tahap II
Jumlah tiap
aspek

Skor
maksimal

Persentase

Kriteria

Aspek Isi

28

35

80%

Baik

Aspek Penyajian

16

20

80%

Baik

Aspek Bahasa

20

20

100%

Sangat Baik

Aspek yang dinilai

JUMLAH

64

SKOR MAKSIMAL

75
85%

PERSENTASE
KRITERIA

Sangat Baik

Grafik Validasi Ahli Evaluasi Tahap I dan II
90%

85%

85%
80%
75%
70%

b. Validasi Ahli Materi

Validasi Awal
76%

Validasi Akhir

Penilaian terhadap Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi web
sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis kelas XI SMA Al-Azhar 3 Bandar
Lampung dianalisis dalam rentang nilai terendah 1 dan tertinggi 5. Hasil
validasi ahli materi secara lengkap divisualisasikan pada tabel berikut ini:
Tabel 4.3
Hasil Validasi Ahli Materi Tahap I
Jumlah tiap
aspek

Skor
maksimal

Persentase

Kriteria

Aspek Isi

23

35

66%

Baik

Aspek Penyajian

15

20

75%

Baik

Aspek Bahasa

12

20

60%

Baik

Aspek yang dinilai

JUMLAH

50

SKOR MAKSIMAL

75

PERSENTASE

67%

KRITERIA

Baik

Tabel 4.4
Hasil Validasi Ahli Materi Tahap II
Jumlah tiap
aspek

Skor
maksimal

Persentase

Kriteria

Aspek Isi

28

35

80%

Baik

Aspek Penyajian

18

20

90%

Sangat Baik

Aspek Bahasa

16

20

80%

Baik

Aspek yang dinilai

JUMLAH

62

SKOR MAKSIMAL

75
83%

PERSENTASE
KRITERIA

Sangat Baik

Grafik Validasi Ahli Materi Tahap I dan II

100%

83%

80%

67%

60%

Validasi Awal

40%

Validasi Akhir

20%
0%

c. Validasi Ahli Media
Validasi ahli media dilakukan oleh dosen yang bidang kajiannya berkaitan
dengan pengembangan multimedia pembelajaran. Aspek penilaian meliputi
aspek grafika, penyajian dan bahasa. Penilaian alat evaluasi Electronic Bloom
Card dianalisis dalam rentang nilai terendah 1 dan tertinggi 5. Hasil validasi
oleh ahli media dapat disajiakan pada tabel berikut ini:
Tabel 4.5
Hasil Validasi Ahli Media Tahap I

Aspek yang dinilai

Jumlah tiap
aspek

Skor
maksimal

Persentase

Kriteria

Aspek Kualitas

12

15

80%

Baik

Aspek Efektivitas

17

20

85%

Sangat Baik

Aspek Penyajian

14

20

70%

Baik

Aspek Bahasa

16

20

80%

Baik

JUMLAH

59

SKOR MAKSIMAL

75

PERSENTASE

79%

KRITERIA

Baik

Tabel 4.6
Hasil Validasi Ahli Media Tahap II
Jumlah tiap
aspek

Skor
maksimal

Persentase

Kriteria

Aspek Kualitas

15

15

100%

Sangat Baik

Aspek Efektivitas

19

20

95%

Sangat Baik

Aspek Penyajian

18

20

90%

Sangat Baik

Aspek Bahasa

20

20

100%

Sangat Baik

Aspek yang dinilai

JUMLAH

72

SKOR MAKSIMAL

75

PERSENTASE
KRITERIA

96%
Sangat Baik

Grafik Validasi Ahli Media Tahap I dan II
120%
96%

100%
79%

80%

Validasi Awal

60%

Validasi Akhir

40%
20%
0%

d. Validasi Ahli Produk
Penialain alat evaluasi Electronic Bloom Card dianalisis dalam rentang nilai
terendah 1 dan tertinggi 5. Aspek yang dinilai oleh ahli produk meliputi aspek
grafika, aspek isi, aspek keterbacaan Hasil validasi oleh ahli media dapat
disajiakan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Hasil Validasi Ahli Produk
Aspek yang dinilai

Jumlah Tiap
Aspek

Skor
Maksimal

Persentase

Kriteria

Aspek Kualitas

15

15

100%

Sangat Baik

Aspek Efektivitas

20

20

100%

Sangat Baik

Aspek Isi

30

35

86%

Sangat Baik

Aspek Penyajian

18

20

90%

Sangat Baik

Aspek Bahasa

20

20

100%

Sangat Baik

JUMLAH TOTAL

103

SKOR MAKSIMAL

110

PERSENTASE

94%

KRITERIA

Sangat Baik

Grafik Validasi Ahli Produk
100%

94%

80%
60%
Validasi Produk
40%
20%
0%

5. Revisi Produk Pertama
Revisi produk dilakukan untuk memperbaiki produk awal alat evaluasi
Electronic Bloom Card berdasarkan saran dari validtor ahli soal evaluasi, ahli
materi, ahli media dan ahli produk. Hasil revisi dari ahli soal evaluasi adalah
sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Revisi Ahli Soal Evaluasi
Saran
Tindak Lanjut
Soal diurutkan pada
taksonomi bloom C4-C6

tingkatan Mengurutkan soal pada tingkatan
taksonomi bloom C1-C6

Penulisan
gambar

sumber

pada

setiap Menuliskan
gambar

sumber

pada

setiap

Instruksi pada beberapa stem soal Memperjelas instruksi pada beberapa
lebih jelas
stem soal
Terdapat bahasa yang digunakan Bahasa yang digunakan disesuaikan
pada soal masih rancu dan belum menurut EYD
sesuai dengan EYD

Tabel 4.9 Hasil Revisi Ahli Materi
Saran

Tindak Lanjut

Materi pada soal disajikan lebih Materi pada soal telah disajikan lebih
rinci
rinci
Perhatikan kesesuaian gambar Gambar sudah disesuaikan dengan soal
dengan soal

Tabel 4.10 Hasil Revisi Ahli Media
Saran

Tindak Lanjut

Gunakan warna yang kontras antara Sudah menggunakan warna yang
warna huruf dengan background kontras antara warna huruf dengan
halaman awal
background halaman awal
Penggunaan ukuran font yang masih Menggunakan ukuran font standar
terlalu kecil
Gambar
yang
digunakan
untuk Menggunakan gambar berkualitas
menunjang soal sebaiknya menggunakan HD (High Definition)
gambar
berkualitas
HD
(High
Definition)

Penambahan
halaman
pendukung Menambahkan informasi tentang
tentang informasi software yang softwere yang dikembangkan
dikembangkan.
6. Hasil Uji Coba Produk
Uji coba produk dilakukan oleh validasi guru mata pelajaran dan uji peserta
didik dilapangan untuk mengetahui kelayakan dari pengembangan Electronic
Bloom Card ranah kognitif terintegrasi web sekolah berbasis berpikir kritis dan
analisis untuk SMA kelas XI.
a. Hasil Validasi Guru Mata Pelajaran
Validasi guru mata pelajaran dilakukan oleh dua guru biologi SMA AlAzhar 3 Bandar Lampung untuk memperoleh informasi tanggapan guru mata
pelajaran terhadap alat evaluasi Electronic Bloom Card yang dikembangkan.
Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan angket untuk
memperoleh informasi tanggapan guru mata pelajaran dari aspek tampilan
alat evaluasi, aspek pengorganisasian materi, aspek soal evaluasi dan aspek
keterbacaan alat evaluasi.
Tabel 4.11
Hasil Validasi Produk Oleh Guru
Jumlah
tiap aspek

Skor
maksimal

Persentase

Kriteria

Aspek Soal Evaluasi

55

60

92%

Sangat Baik

Aspek Kebahasaan

48

50

96%

Sangat Baik

Aspek yang dinilai

Aspek Penyajian

28

30

93%

Sangat Baik

Aspek Komunikasi Visual

56

60

93%

Sangat Baik

Jumlah Total

187

Skor Maksimal

200

Persentase

94%

Kriteria

Sangat Baik

Hasil Penilaian Guru
96%
97%
96%
95%
94%
93%
92%
91%
90%
89%

93%

93%

92%

Aspek Soal Evaluasi

Aspek Kebahasaan

Aspek Penyajian

Aspek Komunikasi Visual

b. Hasil Uji Coba Peserta Didik
Uji coba peserta didik dilakukan dengan jumlah keseluruhan 30 peserta didik
kelas XI IPA 1 SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Uji coba produk
dilakukan secara dua tahap yaitu uji coba skala terbatas dan uji coba skala

luas. Data yang diperoleh adalah tanggapan peserta didik terhadap alat
evaluasi Electronic Bloom Card meliputi keseluruhan aspek.

Tabel 4.12
Hasil Penilaian Produk Oleh Peserta Didik Uji Skala Kecil
Skor
Persentase
Maksimal

No.

Kode

Jumlah

Kriteria

1

R-1

70

75

93%

Sangat Baik

2

R-2

68

75

91%

Sangat Baik

3

R-3

71

75

95%

Sangat Baik

4

R-4

69

75

92%

Sangat Baik

5

R-5

70

75

93%

Sangat Baik

6

R-6

64

75

85%

Sangat Baik

7

R-7

73

75

97%

Sangat Baik

8

R-8

68

75

91%

Sangat Baik

9

R-9

68

75

91%

Sangat Baik

10

R-10

70

75

93%

Sangat Baik

11

R-11

71

75

95%

Sangat Baik

12

R-12

66

75

88%

Sangat Baik

13

R-13

63

75

84%

Sangat Baik

14

R-13

70

75

93%

Sangat Baik

15

R-14

69

75

92%

Sangat Baik

Jumlah

1030

Skor Maksimal Pernyataan

1125

Persentase

92%

Kriteria

Sangat Baik

Tabel 4.13
Hasil Penilaian Produk Oleh Peserta Didik Uji Skala Luas
No.

Kode

f

N

P

Kriteria

1-30

R1 – R30

2153

2250

96%

Sangat Baik

Hasil Respon Peserta Didik
96%

96%
94%

Uji Coba Skala Terbatas
92%

92%

90%
88%

7. Revisi Produk

Uji Coba Skala Luas

Hasil uji coba produk berupa respon peserta didik terhadap alat evaluasi
Electronic Bloom Card menyatakan bahwa produk yang dikembangkan sangat
menarik, kemudian dari segi kelayakan menunjukan bahwa alat evaluasi
Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi web sekolah berbasis berpikir
kritis dan analisis layak digunakan dalam proses evaluasi dan alat evaluasi
Electronic Bloom Card dapat memfasilitasi kemampuan berpikir kritis dan
analisis pada peserta didik. Dari penilaian tersebut, maka dapat disimpulkan alat
evaluasi digital Electronic Bloom Card telah selesai dikembangkan sehingga
menghasilkan produk akhir. Namun apabila produk belum sempurna maka hasil
uji coba ini dijadikan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan, sehingga
dapat menghasilkan produk akhir yang dapat digunakan oleh peserta didik.

B. Pembahasan
Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan yang
dilaksanakan dengan menggunakan prosedur penelitian dan pengembangan Borg
and Gall yang memiliki sepuluh tahapan pengembangan, tetapi tahapan
pengembangan yang digunakan peneliti hanya sampai pada tahapan ketujuh
dikarenakan tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui kelayakan alat evaluasi
Electronic Bloom Card yang dikembangkan selain itu juga karena keterbatasan

waktu, tenaga dan biaya. Menurut Borg and Gall dalam Wina Sanjaya tahapan
yang ideal tersebut dapat disederhanakan tanpa mengurangi nilai penelitian dan
pengembangan itu sendiri.52 Hasil dari penelitian dan pengembangan ini berupa
alat evaluasi Electronic Bloom Card yang berisikan soal evaluasi materi sistem
gerak pada manusia, yang terintegrasi dengan web sekolah berbasis berpikir kritis
dan analisis. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk Electronic Bloom
Card ranah kognitif terintegrasi web sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis
untuk kelas XI SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung serta mengetahui kelayakan
dan respon peserta didik terhadap alat evaluasi Electronic Bloom Card.
Electronic Bloom Card merupakan software yang dapat diakses secara online
yang dikembangkan menggunakan aplikasi Code Igneter dan Java Script yang
bersifat dinamis sehingga memudahkan guru dan peserta didik dalam
menggunakannya. Perkembangan teknologi komputer terutama dalam bidang
perangkat lunak mendukung dalam penerapannya sebagai alat evaluasi
pembelajaran. Menurut Widi Puji Astuti dkk evaluasi dilakukan sebagai upaya
untuk mengukur tingkat ketercapaian indikator pembelajaran dan mengumpulkan
informasi perkembangan belajar peserta didik pada berbagai aspek. 53 Dengan
menggunakan komputer dapat disajikan alat evaluasi pembelajaran secara tekstual,
audio maupun visual. Untuk mengaplikasikannya salah satu teknologi dalam
52

Wina Sanjaya, “Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur”, (Jakarta: Prenada
Media Group, 2013), h. 135
53
Widi Puji Astuti, Andreas Priyono, Enni Suwarsi Rahayu, “Pengembangan Instrumen
Assesmen Autentik Berbasis Literasi Sains Pada Materi Sistem Ekskresi”, Jurnal Universitas Negeri
Semarang, Vol. 41 No. 1, ISSN: 0216-0847, (Februari 2012), h. 40

internet adalah dengan menggunakan software yang terintegrasi dengan web
sekolah.
Proses pengembangan alat evaluasi digital dikembangkan menggunakan
metode penelitian dan pengembangan, untuk menghasilkan suatu produk.
Penelitian dilakukan hanya sampai pada tujuh tahapan, yaitu potensi dan masalah,
pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi produk utama, uji coba
produk, serta revisi produk operasional. Seharusnya, penelitian dan pengembangan
menurut teori Borg and Gall dilakukan dalam sepuluh tahapan, tetapi dalam
penelitian ini hanya dilakukan sampai pada tahap ketujuh, karena pada penelitian
ini hanya mencari respon terhadap kelayakan produk yang dikembangkan. Hal ini
serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggun Budi Kesuma. 54
Pengembangan alat evaluasi Electronic Bloom Card dimulai dari tahap
potensi dan masalah. Tahapan ini dilakukan dengan observasi langsung untuk
mengetahui kelengkapan sarana dan prasarana di sekolah yang dapat menunjang
kegiatan evaluasi pembelajaran, peneliti juga melakukan wawancara sebagai
analisis kebutuhan. Pada tahap observasi diketahui bahwa sarana dan prasarana
yang ada di sekolah sudah mumpuni untuk menunjang kegiatan evaluasi
pembelajaran digital seperti laboratorium komputer, dan fasilitas wifi. Menurut
hasil wawancara dengan guru mata pelajaran biologi dalam kegiatan pembelajaran
54

Anggun Budi Kesuma, “Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Matematika
Menggunakan Model Kooperatif Learning” Jurnal Sains, Vol. 5 No. 1, ISSN: 2066-7719, (Mei 2014),
h. 29

di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung sudah lama diterapkan pemanfaatan
teknologi dalam kegiatan pembelajaran, meskipun begitu, dalam kegiatan evaluasi
pembelajaran

masih

menggunakan

metode

konvensional

yaitu

masih

menggunakan pencil and paper test. Penggunaan alat evaluasi konvensional masih
ditemukan banyak kendala seperti banyak kecurangan pada saat proses evaluasi,
terdapat gambar pada soal yang sulit dipahami, peserta didik tidak bisa melihat
secara langsung nilai yang diperoleh setelah menyelesaikan soal evaluasi dan
proses pengoreksian jawaban oleh guru membutuhkan waktu yang lama.
Pengembangan alat evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk memudahkan
guru dalam proses pengoreksian jawaban, dan mampu mengemas soal menjadi
lebih efektif sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang
digunakan dalam menyusun indikator-indikator yang diadopsi dari silabus
kurikulum 2013. Dengan menggunakan komputer dapat disajikan alat evaluasi
yang memuat soal evaluasi secara tekstual, audio maupun visual. Menurut
Darmono dikembangkannya alat evaluasi digital memudahkan guru dalam
memberikan evaluasi kepada peserta didik dengan memanfaatkan jaringan
internet.55 Hasil dari studi lapangan digunakan untuk mengidentifikasi masalah
dan kebutuhan peserta didik dalam kegiatan evaluasi. Hal ini juga sesuai dengan

55

Emi Budi Susilowati, Ahmad Ashari, “Pengembangan Sistem Evaluasi Kegiatan Belajar
Mengajar Berbasis Web Studi Kasus SMAN 1 Surakarta”, IJCCS, Vol.7 No.2, ISSN: 1978-1520 (July
2013), h. 200

yang dilakukan oleh peneliti Fauzi Bakria, Handjoko Permana, Betty Zelda
Siahaan yaitu melakukan studi lapangan untuk mengidentifikasi masalah.56
Hasil dari studi lapangan dikembangkan berdasarkan hasil observasi dan
wawancara. Berdasarkan wawancara dengan guru bidang studi biologi, guru
jarang menggunakan soal kemampuan berpikir kritis dan analisis, disamping
karena kesibukan, alasan lain adalah referensi yang tersedia disekolah relatif
kurang mendukung. Sependapat dengan penelitian Ni Made Tuti Widyastini yang
menyatakan bahwa, kemampuan berpikir kritis perlu dikembangkan dalam diri
peserta didik, agar peserta didik lebih mudah memahami konsep dan peka akan
masalah yang terjadi. Berpikir kritis tidak hanya dikembangkan dalam
pembelajaran saja, tetapi juga harus didukung dengan alat tes yang mencerminkan
berpikir kritis.57 Setelah melakukan analisis observasi dan wawancara didapatkan
bahwa perlu adanya alat evaluasi Electronic Bloom Card ranah kognitf terintegrasi
web sekolah yang sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang
dapat melatih peserta didik berpikir kritis dan analisis. Sependapat dengan
penelitian yang dilakukan oleh Emi Rofiah, Nonoh Siti Aminah, Elvin Yusliana
Ekawati bahwa Instrumen penilaian selain digunakan untuk mengetahui profil
kemampuan peserta didik, juga dapat digunakan sebagai sarana melatih

56

Fauzi Bakria, Handjoko Permana, Betty Zelda Siahaan, “Pengembangan Modul Digital
Fisika Berbasis Discovery Learning Pada Pembelajaran Fisika SMA”, Jurnal Fisika, ISSN: 2477-0477
(November 2016), h. 229
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Ni Made Tuti Widyastini, “Pengembangan Tes Berpikir Kritis IPA Untuk Semester Gasal
Kelas VI SD”, e-Journal PGSD, Vol.5 No.3 (Mei 2017), h. 3

kemampuan peserta didik untuk berfikir pada tingkat yang lebih tinggi. 58
Berdasarkan firman Allah SWT :
ك ۡدٱۡلَمۡد ثَ ُل نَ ۡد
٤٣ َس َو َم يَ ۡدع ِلُهَ ٓا إِ ََّّل ۡدٱل َعلِ ُ ىو
َ َوتِ ۡدل
ِ ِۖ َّض ِر ُ َه لِلن
Artinya : Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada
yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu (QS. Al-Ankabut:43). 59
Maksud ayat diatas adalah Allah menjelaskan faedah dibuatnya perumpamaanperumpamaan bagi manusia untuk mendekatkan pemahaman mereka kepada apa
yang sulit untuk mereka pahami, dan untuk memperjelas apa yang perkaranya terasa
sulit oleh mereka.
Tahap kedua penelitian ini adalah pengumpulan data. Tahap ini dilakukan untuk
mengumpulkan data-data sebagai penunjang proses pengembangan alat evaluasi
Electronic Bloom Card yang akan dikembangkan. Pada tahap ini peneliti melakukan
tinjauan terhadap Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang digunakan dalam
menyusun indikator-indikator yang diadopsi dari silabus kurikulum 2013. Selain itu,
pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data referensi atau studi literatur
mengenai materi yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan alat
evaluasi digital yang didapatkan dari berbagai sumber yang relevan.
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Berpikir Tingkat Tinggi Fisika Pada Siswa SMP”, Jurnal Pendidikan Fisika, Vol. 1 No.2, ISSN: 23380691, (September 2013), h. 18
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: PT.Syamil Cipta Media,
2005), h. 634

Setelah tahap pengumpulan data kemudian dilanjutkan dengan tahap desain
produk. Desain produk dibutuhkan agar penelitian dapat terlaksana dengan
terencana dan sistematis. Pada tahap desain produk secara konseptual teknologi
pendidikan didefinisikan sebagai teori dan praktik dalam desain, pengembangan,
pemanfaatan, pengelolaan, penilaian, dan penelitian proses, sumber dan sistem
yang digunakan dalam kegiatan evaluasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang
terdapat pada jurnal Alfian Erwinsyah bahwa teknologi pendidikan merupakan
kajian dan praktik untuk membantu kegiatan evaluasi dan meningkatkan kinerja
dengan membuat, menggunakan, dan mengelola proses.60 Untuk itu perlu
dilakukan pengembangan terhadap teknologi pendidikan, salah satunya yaitu
dengan mengembangkan alat evaluasi digital. Pengembangan desain alat evaluasi
Electronic Bloom Card didasarkan dari hasil analisis kebutuhan, sama halnya
seperti yang dilakukan oleh peneliti Arif Wahyu Wirawan, Cicilia Dyah
Sulistyaningrum Indrawati, Andre N. Rahmanto.61 Dalam tahap pengembangan
alat evaluasi Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi web sekolah
berbasis berpikir kritis dan analisis peneliti mengunakan Code Igneter dan Java
Script.
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Alfian Erwinsyah, “Pemahaman Mengenai Teknologi Pendidikan dan Teknologi
Pembelajaran”, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 3 No. 1, ISSN 2338-6673 E-ISSN 24428280, (Februari 2015), h. 17
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SMKN 3 Surakarta”, Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol.7 No.1 (Februari 2017), h. 80

Pada tahap desain produk langkah pertama yaitu pengembangan produk awal
alat evaluasi Electronic Bloom Card dilakukan berdasarkan perencanaan tujuan,
menentukan cakupan materi, menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan Kompetensi
Inti, Kompetensi Dasar dan indikator sehingga dihasilkan kisi-kisi soal yang di
dalamnya terdapat KI dan KD dan disesuaikan dengan kurikulum 2013, aktivitas
kemampuan berpikir kritis dan analisis, Setiap butir soal dirancang berdasarkan
ranah kognitif Bloom C4-C6 yaitu menganalisis, mengevaluasi dan mencipta.
Kemudian agar butir soal yang ditulis dapat menuntut berpikir kritis dan analisis,
maka setiap butir soal selalu diberikan dasar pertanyaan (stimulus). Menentukan
jumlah soal dan tipe soal yang akan digunakan, berdasarkan kisi-kisi soal terdapat
30 butir soal pilihan ganda. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh
Budi Manfaat dkk yang menyatakan bahwa bentuk soal pilihan ganda dapat
melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi karena bentuk soal pilihan ganda
memiliki variasi tingkat penguasaan yang paling luas, mulai dari yang sederhana
sampai tingkat yang paling tinggi. 62 Pada soal evaluasi terdapat komponen yang
dianalisis, dievaluasi, atau dicipta. Menurut Winarno dkk, komponen di dalam soal
dikenal dengan istilah stimulus. Dalam pembelajaran IPA stimulus dalam bentuk
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Budi Manfaat dan Siti Nuhairiyah, “Pengembangan Instrumen Test Mengukur Kemampuan
Penalaran Statistik Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika” Jurnal Pendidikan Matematika IAIN
Syekh Nurjati Cirebon, Vol. 07 No. 05, (2015), h. 4

data percobaan, grafik, gambar suatu fenomena atau deskripsi singkat digunakan
untuk membantu peserta didik melakukan proses berpikir.63
Peneliti menggunakan silabus guna menentukan Kompetensi Inti, Kompetensi
Dasar dan indikator yang berlaku. Peneliti menyesuaikan bentuk dan jenis tes
evaluasi dengan materi pembelajaran yang akan digunakan. Materi yang
digunakan dalam alat evaluasi Electronic Bloom Card adalah sistem gerak pada
manusia menggunakan KD 3.5 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan
penyusun organ pada sistem gerak dan mengaitkan dengan bioprosesnya sehingga
dapat menjelaskan mekanisme gerak serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi
pada sistem gerak manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan
simulasi .
Tindak lanjut atas perancangan dalam tahap desain maka dilakukan tahap
pengembangan pengkajian butir soal dalam alat evaluasi Electronic Bloom Card
terintegrasi web sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis. Pada tahap ini
dilakukan dengan mengupulkan sumber dan referensi butir soal, gambar, yang
berhubungan dengan materi sistem gerak pada manuasia dari dokumen pribadi
peneliti ataupun internet. Gambar dan ilustrasi bertujuan untuk menunjang butir
soal pada alat evaluasi Electronic Bloom Card serta gambar yang ditampilkan
harus berkualitas HD (High Definition) sehingga dapat dipahami dengan mudah
oleh peserta didik. Pada tahap selanjutnya yaitu menyusun konsep alat evaluasi
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Electronic Bloom Card. Tahapan selanjutnya adalah implementasi kajian yang
dirumuskan dalam suatu pengembangan aplikasi Electronic Bloom Card. Pada
tahapan ini peneliti merancang aplikasi yang dibuat agar dapat merealisasikan
kegiatan evaluasi dengan menggunakan Electronic Bloom card sebagai berikut:
a. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi berbasis web (web-based application).
b. Bahasa pemrograman pada server yang digunakan adalah PHP dan Perl.
c. Framework yang digunakan untuk pemrograman pada server adalah Code
Igniter dengan tambahan Data Mapper sebagai ORM (Object Relational Mapper).
d. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Javascript. Untuk javascript
digunakan library ExtJs4.
e. Database yang digunakan adalah MySQL.
f. Server web yang digunakan adalah XAMPP terdiri atas program apache HTTP
server.
Program ini tersedia dalam GNU General Public License dan bebas, merupakan
web server yang mudah digunakan dan dapat melayani tampilan halaman web
yang dinamis. XAMPP yang digunakan pada penelitian ini yaitu versi 5.6.12.
Langkah selanjutnya adalah menginstall Moodle versi 2.9. Kemudian Moodle
dapat dibuka dengan mengetikan ebloomcard.000webhostapp.com pada web
addres google chorm.
Secara berurutan tampilan dimulai dari halaman awal, info tentang Electronic
Bloom Card, cara ujian, menu Log In peserta didik, butir soal pilihan ganda

beserta alokasi waktu ujian, submit jawaban dan hasil ujian serta tombol pilihan
kembali ke home dan pilihan keluar.
Desain alat evaluasi Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi web
sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis merupakan sebuah produk yang
dikembangkan sebagai alat evaluasi digital untuk memfasilitasi guru dan peserta
didik dalam melaksanakan kegiatan evaluasi dengan mudah dan efektif, serta
memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dalam melakukan
kegiatan evaluasi. Penelitian pengembangan alat evaluasi digital sebelumnya telah
dilakukan oleh Dwi Skethi, Irwan Adi Pribadi dan Ririn Destiana yang
mengembangkan sistem simulasi ujian nasional SMA online berbasis web.64
Selain itu, penelitian serupa juga dilakukan oleh Azhar Syarifuddin dan Rini
Setianingsih yang mengembangkan instrumen bloom digital assesment pada
materi pokok lingkaran.65 Namun alat evaluasi yang dikembangkan peneliti
sebelumnya belum terintegrasi dengan web sekolah.
Tahap selanjutnya yaitu validasi produk dan revisi produk utama yang
merupakan proses kegiatan untuk menilai rancangan produk berupa Electronic
Bloom Card ranah kognitif terintegrasi web sekolah berbasis berpikir kritis dan
analisis yang dilakukan oleh beberapa ahli. Validasi dilakukan untuk
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mengkonsultasikan produk dengan dosen ahli evaluasi, ahli materi, ahli media dan
ahli produk. Dalam proses validasi, setiap dosen ahli diberi alat evaluasi
Electronic Bloom Card kemudian diminta mengisi lembar penilaian terhadap alat
evaluasi digital Electronic Bloom Card. Sependapat dengan penelitian Dian
Saputri, Ashari dan Eko Setyadi Kurniawan yang menyatakan bahwa dalam
validasi produk pengembangan setiap pakar diminta untuk menilai desain tersebut,
sehingga

dapat

diketahui

kelemahan dan

kekuatan

dari

produk

yang

dikembangkan dan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan.66
Validasi alat evaluasi Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi web
sekolah dari segi soal evaluasi divalidasi oleh satu dosen ahli evaluasi yang
merupakan dosen dari Jurusan Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung.
Penilaian terhadap Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi web sekolah
berbasis berpikir kritis dan analisis kelas XI SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung
dianalisis dalam rentang nilai terendah 1 dan tertinggi 5. Aspek yang dinilai oleh
ahli evaluasi yaitu aspek isi, aspek penyajian dan aspek bahasa. Penilaian tahap
pertama memperoleh nilai total seluruh aspek adalah sebesar 76% dinyatakan
dalam kriteria baik. Setelah direvisi sesuai saran dan masukan dari dosen ahli
evaluasi pada tahap kedua terdapat peningkatan yaitu diperoleh nilai total sebesar
85 % dengan kriteria sangat baik. Adapun saran dan masukan dari dosen ahli soal
evaluasi yaitu : 1) Soal diurutkan pada tingkatan taksonomi bloom C4-C6; 2)
66
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Penulisan sumber pada setiap gambar; 3) Instruksi pada beberapa stem soal lebih
jelas; 4) Terdapat bahasa yang digunakan pada soal masih rancu dan belum sesuai
dengan EYD.
Validasi materi pada Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi web
sekolah divalidasi oleh dosen ahli materi yang merupakan dosen Jurusan
Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.
Hal ini dilakukan agar hasil produk alat evaluasi digital layak untuk diterapkan
dalam kegiatan evaluasi. Validasi oleh ahli materi dilakukan dalam dua tahapan.
Aspek yang dinilai yaitu aspek isi, aspek penyajian dan aspek bahasa. Penilaian
oleh ahli materi pada tahap pertama memperoleh skor yang cukup memuaskan.
Hal

tersebut

disebabkan

karena

masih

terdapat

kekurangan

maupun

ketidaksesuaian materi yang ada di dalam alat evaluasi Electronic Bloom Card.
Penilaian pada tahap pertama memperoleh nilai total 67 % dengan kriteria baik.
Setelah direvisi sesuai saran dan masukan dari dosen ahli materi pada tahap kedua
terdapat peningkatan yaitu diperoleh nilai total sebesar 83 % dengan kriteria
sangat baik. Adapun saran dan masukan dari dosen ahli materi yaitu materi pada
soal disajikan lebih rinci agar dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan
analisis peserta didik.
Validasi alat evaluasi Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi web
sekolah dari segi media divalidasi oleh satu dosen ahli media yang merupakan
dosen dari Jurusan Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung. Aspek yang
dinilai oleh ahli media mencakup aspek kualitas, aspek efektivitas, aspek

penyajian dan aspek bahasa. Penilaian oleh ahli media pada tahap pertama
diperoleh skor yang cukup memuaskan. Penilaian tahap pertama memperoleh nilai
total seluruh aspek adalah sebesar 79 % dinyatakan dalam kriteria baik. Setelah
direvisi sesuai saran dan masukan dari dosen ahli media pada tahap kedua terdapat
peningkatan yaitu diperoleh nilai total sebesar 96% dengan kriteria sangat baik.
Adapun saran dan masukan dari dosen ahli media yaitu: 1) Gunakan warna yang
kontras antara warna huruf dengan background halaman awal; 2) Penggunaan
ukuran font yang masih terlalu kecil; 3) Gambar yang digunakan untuk menunjang
soal sebaiknya menggunakan gambar berkualitas HD (High Definition); 4)
Penambahan halaman pendukung tentang informasi software yang dikembangkan.
Validasi terhadap produk alat evaluasi dilakukan oleh satu dosen ahli. Hal ini
dilakukan agar hasil produk alat evaluasi layak untuk diterapkan dalam kegiatan
evaluasi. Aspek yang dinilai oleh ahli produk mencakup keseluruhan aspek yaitu
aspek kualitas, aspek efektivitas, aspek isi, aspek penyajian dan aspek bahasa.
Validasi yang dilakukan oleh ahli produk dilakukan dalam satu tahap karena
penilaian alat evaluasi telah dinyatakan layak oleh beberapa ahli sebelumnya dan
telah dilakukan revisi sesuai saran dan masukan beberapa dosen ahli yaitu ahli soal
evaluasi, ahli materi, dan ahli media. Adapun hasil penilaian jumlah nilai total
seluruh aspek penilaian adalah 94% sehingga dinyatakan dalam kriteria sangat
baik.
Presentase yang diperoleh dari dosen ahli soal evaluasi sebesar 85% dengan
kategori sangat baik. Presentase yang diperoleh dari dosen ahli materi sebesar 83%

dengan kategori sangat baik. Presentase yang diperoleh dari dosen ahli media
sebesar 96% dengan kategori sangat baik. Presentase yang diperoleh oleh ahli
produk sebesar 94% dengan kategori sangat baik. Setelah divalidasi oleh dosen
ahli soal evaluasi, dosen ahli materi, dosen ahli media dan dosen ahli produk
kemudian alat evaluasi Electronic Bloom Card divalidasi oleh guru biologi.
Validasi tanggapan guru dilakukan oleh dua orang guru biologi kelas XI SMA
Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Aspek yang dinilai oleh guru biologi yaitu aspek
soal evaluasi, aspek bahasa, aspek penyajian, aspek komunikasi visual. Adapun
respon dari guru mata pelajaran biologi terhadap alat evaluasi Electronic Bloom
Card yaitu diperoleh jumlah total dari seluruh aspek 187 dari skor maksimal 200
diperoleh presentase sebesar 94% dengan kriteria sangat baik, sehingga alat
evaluasi Electronic Bloom Card layak untuk diujicobakan kepada peserta didik.
Tingginya penilaian dari guru biologi disebabkan karena produk alat evaluasi
Electronic Bloom Card sudah dilakukan perbaikan terlebih dahulu berdasarkan
saran dari para dosen ahli soal evaluasi, ahli materi, ahli media dan ahli produk.
Selain itu, guru biologi menganggap bahwa alat evaluasi digital Electronic Bloom
Card sangat menarik dan membantu dalam kegiatan evaluasi. Hal ini serupa
dengan penelitian yang dilakukan Hadi Sutopo bahwa teknologi dapat membantu
sekolah untuk meningkatkan dan mempersiapkan peserta didik pada tingkat yang

lebih baik.67 Tujuan dari validasi guru biologi adalah untuk mengetahui respon
kelayakan alat evaluasi digital serta mendapatkan masukan, saran, dan tanggapan
terhadap pengembangan alat evaluasi Electronic Bloom Card. Dapat disimpulkan
bahwa hasil respon guru biologi terhadap produk setelah divalidasi yaitu sangat
layak untuk diujicobakan ke peserta didik dan dapat digunakan dalam kegiatan
evaluasi.
Pada tahap validasi peneliti banyak mendapatkan saran dan masukan dari para
validator ahli yaitu dosen ahli evaluasi, ahli materi, ahli media, dan ahli produk
serta guru mata pelajaran biologi sebagai pengguna. Saran dan masukan dari para
dosen ahli dan guru mata pelajaran biologi digunakan sebagai acuan dalam
memperbaiki alat evaluasi. Tujuan melakukan perbaikan atau revisi adalah agar
rancangan produk alat evaluasi Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi
web sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis untuk kelas XI SMA Al-Azhar 3
Bandar Lampung dinyatakan layak dan dapat digunakan sebagai alat evaluasi yang
dapat menunjang kegiatan evaluasi di sekolah.
Berdasarkan penilaian dari dosen ahli serta guru mata pelajaran biologi dapat
disimpulkan bahwa alat evaluasi Electronic Bloom Card terintegrasi web sekolah
berbasis berpikir kritis dan analisis yang dikembangkan peneliti layak digunakan
sebagai alat evaluasi di sekolah. Setelah produk yang dikembangkan dinyatakan
layak maka produk berupa alat evaluasi Electronic Bloom Card ranah kognitif
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terintegrasi web sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis dapat diujicobakan ke
peserta didik. Tahap uji coba ke peserta didik ini dilakukan dengan tujuan agar
peneliti dapat mengetahui respon peserta didik terhadap kualitas alat evaluasi yang
dikembangkan. Dalam pelaksanaan uji coba, langkah awal yang dilakukan peneliti
adalah peneliti menjelaskan cara penggunaan alat evaluasi Electronic Bloom Card,
peneliti juga menjelaskan maksud dari tiap-tiap bagian yang terdapat pada alat
evaluasi Electronic Bloom Card. Selanjutnya Peserta didik mengerjakan soal
evaluasi menggunakan alat evaluasi Electronic Bloom Card, Setelah itu peneliti
memberikan angket penilaian kepada peserta didik agar alat evaluasi yang
dikembangkan oleh peneliti mendapatkan respon peserta didik terhadap produk
alat evaluasi.
Penelitian dan pengembangan alat evaluasi digital dilakukan dalam dua
tahapan yaitu tahap uji coba skala terbatas dan uji coba skala luas. Pelaksanaan uji
coba skala terbatas dilakukan pada 15 peserta didik kelas XI IPA 1 di SMA AlAzhar 3 Bandar Lampung dengan cara memberikan angket tanggapan peserta
didik terhadap alat evaluasi Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi web
sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis. Uji coba skala terbatas dilakukan
untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk
memperbaiki produk dalam revisi berikutnya. Berdasarkan hasil analisis penilaian
peserta didik diperoleh rata-rata persentase skor 92% dengan kategori sangat baik.
Sehingga dapat dilanjutkan ke tahap uji coba lapangan terbatas setelah
memperbaiki kekurangan alat evaluasi Electronic Bloom Card berdasarkan saran

yang diperoleh. Peserta didik menjelaskan bahwa alat evaluasi Electronic Bloom
Card cukup baik dan menarik karena telah dilengkapi gambar dengan kualitas HD
(High Definition) sehingga dapat mendukung keterbacaan soal, tetapi masih
memerlukan sedikit perbaikan terkait penulisan kata-kata yang salah pada soal.
Uji coba skala luas dilakukan setelah alat evaluasi Electronic Bloom Card
direvisi berdasarkan kritik dan saran peserta didik pada tahap uji coba skala
terbatas. Dalam pelaksanaan uji coba skala luas dilakukan pada 30 peserta didik
kelas XI IPA 1 SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Peserta didik diminta untuk
mengerjakan soal tes yang terdapat pada alat evaluasi Electronic Bloom Card
terdiri dari 30 soal pilihan ganda. Selanjutnya data hasil ketercapaian peserta didik
pada uji coba skala luas digunakan untuk hasil analisis butir soal berdasarkan data
yang diperoleh untuk mengetahui hasil uji empirik soal, berupa data hasil uji
validitas, reliabilitas, taraf kesukaran dan daya pembeda. Sependapat dengan
penelitian yang dilakukan Cicylia T. Kareh bahwa dalam pembuatan suatu tes
harus diperhatikan reliabilitas dan validitas instrumen penilaian tersebut, dengan
kata lain instrumen penilaian yang valid dan reliabel akan menghasilkan informasi
tingkat penguasaan kompetensi peserta didik yang akurat dan terpercaya. 68
Berdasarkan hasil analisis validitas butir soal, soal yang dikembangkan ke dalam
bentuk evaluasi berupa 30 butir soal pilihan ganda, terdapat 25 soal valid dengan
nilai validitasnya ≥ 0,306 dan 5 soal lainnya tidak valid karena nilai validitasnya ≤
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0,306. Hal ini dikarenakan bentuk soal terlalu sulit atau terlalu mudah sehingga
soal yang tidak valid dapat dihilangkan atau diganti dengan soal yang baru.
Pada hasil analisis reliabilitas soal, pada instrumen soal yang dikembangkan
pada alat evaluasi Electronic Bloom Card diperoleh nilai koefisien Alfa Cronbach
sebesar 0,711 sehingga instrumen soal yang dikembangkan dinyatakan reliabel.
Adapun hasil analisis uji daya pembeda soal menunjukan 10 soal dalam kategori
baik, 15 soal dalam kategori cukup dan 5 soal lainnya dalam kategori jelek. Hasil
analisis tingkat kesukaran soal pada uji coba skala luas yaitu sebanyak 27 soal
dalam kategori sedang dan 3 soal dalam kategori mudah. Sependapat dengan
Nahadi dalam penelitiannya bahwa pokok uji untuk suatu tes sebaiknya lebih
banyak mengandung pokok uji tingkat kesukaran soal pada kategori sedang.69
Berdasarkan hal tersebut, soal yang terdapat pada alat evaluasi Electronic Bloom
Card dapat dikategorikan sebagai tes yang baik.
Berdasarkan respon peserta didik pada uji coba skala luas dengan cara
memberikan angket tanggapan peserta didik terhadap alat evaluasi Electronic
Bloom Card ranah kognitif terintegrasi web sekolah berbasis berpikir kritis dan
analisis, diketahui hasil telaah uji coba skala luas yaitu dengan nilai total seluruh
aspek penilaian alat evaluasi Electronic Bloom Card oleh peserta didik sebesar
96% sehingga dinyatakan dalam kriteria sangat baik. Dalam hal ini diketahui
bahwa alat evaluasi Electronic Bloom Card yang dikembangkan peneliti
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mendapatkan respon positif karena peserta didik menjelaskan alat evaluasi
Electronic Bloom Card sangat menarik untuk digunakan serta memberikan
pengalaman langsung kepada peserta didik dan menambah kemandirian peserta
didik dalam melaksanakan kegiatan evaluasi. Serupa dengan penelitian Purwo
Susilowati, Wisanti dan Novita Kartika Indah bahwa teknologi dapat melatih
peserta didik mandiri agar kegiatan evaluasi dapat dilakukan secara efisien. 70
Pada proses pengembangan alat evaluasi Electronic Bloom Card peneliti
menemukan kendala diantaranya adalah kurangnya keterampilan dalam menguasai
pembuatan aplikasi alat evaluasi digital. Hanya orang-orang tertentu yang
menguasai program teknologi yang dapat membuat desain aplikasi alat evaluasi
karena hal tersebut tidaklah mudah. Peserta didik belum terbiasa mengerjakan soal
berbasis berpikirir kritis dan analisis. Penelitian pengembangan alat evaluasi untuk
uji coba hanya dilakukan oleh 4 orang dosen ahli, 2 orang guru biologi dan 30
peserta didik sebagai penilai kelayakan dan keterbacaan alat evaluasi digital. Hasil
validasi dapat jauh lebih baik jika dosen ahli, guru dan peserta didik yang menjadi
validator lebih banyak. Selain itu, penelitian pengembangan hanya dilakukan
sampai pada tahap ketujuh. Pengembangan alat evaluasi Electronic Bloom Card
ranah kognitif terintegrasi web sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis hanya
sampai tahap uji coba lapangan, karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.
Hambatan-hambatan ini diharapkan nantinya dapat diatasi oleh peneliti-peneliti
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selanjutnya yang ingin mengembangkan alat evaluasi pembelajaran dengan tema
yang serupa.
Alat evaluasi digital Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi web
sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis merupakan produk alat evaluasi yang
dikembangkan menggunakan Code Igneter, Web Framework dan Java Script.
Dimana aplikasi alat evaluasi bersifat responsive website, dan dinamis serta
terintegrasi dengan web sekolah. Electronic Bloom Card dilengkapi gambargambar yang menarik dari segi warna ukuran maupun fungsinya, soal yang
dirancang dapat melatih kemampuan beripikir kritis dan analisis pada peserta
didik. Sependapat dengan penelitian Devi bahwa soal-soal pembelajaran IPA pada
keterampilan analisis, sintesis dan evaluasi dapat dikembangkan dengan
menyajikan stimulus dalam bentuk data percobaan, grafik, gambar, atau deskripsi
singkat mengenai suatu fenomena.71
Alat evaluasi Electronic Bloom Card dapat dioperasikan menggunakan
Personal Computer (PC), laptop maupun Android. Alat evaluasi Electronic Bloom
Card merupakan bentuk alat bantu alternatif yang dapat memudahkan guru dan
peserta didik dalam melakukan kegiatan evaluasi, melatih kemampuan berpikir
kritis dan analisis peserta didik serta mampu mengembangkan kemandirian peserta
didik. Sependapat dengan Barnett & Francis bahwa pertanyaan berpikir tingkat
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tinggi dapat mendorong peserta didik untuk berpikir secara mendalam tentang
materi pelajaran, sehingga dapat dikatakan bahwa tes kemampuan berpikir
tinggkat tinggi dapat memberikan rangsangan kepada peserta didik untuk
mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tingginya. 72 Lebih lanjut Caroline
dan Trieb mejelaskan bahwa evaluasi pembelajaran berbasis teknologi dapat
dijadikan sebagai salah satu alternatif evaluasi yang menarik dan mudah
digunakan bagi peserta didik sehingga dapat meningkatkan pola pikir peserta didik
yang menyeluruh dan berkesinambungan.73
Alat evaluasi Electronic Bloom Card yang dikembangkan bersifat dinamis,
sehingga dapat memudahkan guru dalam memberi soal dan pengoreksian dalam
kegiatan evaluasi pembelajaran sehingga mudah dan praktis, alokasi waktu yang
ditentukan sesuai rencana dan hasil evaluasi dapat dilihat secara langsung oleh
peserta didik. Sependapat dengan hasil penelitian Elok Erny Rahayu dan Agung
Listiyadi.74
Produk pengembangan alat evaluasi Electronic Bloom Card memiliki
beberapa kelemahan dan kelebihan. Adapun kelemahan alat evaluasi digital ini
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yaitu : (1) Alat evaluasi Electronic Bloom Card hanya dapat menggunakan soal
pilihan ganda (2) Penyusunan butir soal pada Electronic Bloom Card mengacu
pada Taksonomi Bloom tidak dapat mengakomodasi domain afektif dan
psikomotorik. Instrumen ini hanya mampu mengakomodasi domain kognitif saja.
Pengembangan alat

evaluasi

Electronic

Bloom Card

diharapkan dapat

meningkatkan manfaat teknologi dalam kegiatan evaluasi pembelajaran.
Kelebihan alat evaluasi Electronic Bloom Card yang dikembangkan yaitu : (1)
Soal berbasis kemampuan berpikir kritis dan analisis yang dirancang sesuai ranah
kognitif Bloom C4-C6 yaitu menganalisis, mengevaluasi, mencipta yang bertujuan
untuk melatih keterampilan berpikir kritis dan analisis peserta didik (2) Alat
evaluasi Electronic Bloom Card dapat menghemat waktu proses pengoreksian
ujian (3) Alat evaluasi Electronic Bloom Card terintegrasi langsung dengan web
sekolah sehingga memudahkan guru dan peserta didik dalam pengoperasiannya (4)
Alat evaluasi Electonic Bloom Card bersifat dinamis sehingga guru dapat langsung
membuat soal sesuai dengan materi evaluasi (5) Dilengkapi dengan koreksi
terhadap jawaban peserta didik dengan menampilkan jawaban yang benar, setelah
peserta didik mengerjakan soal evaluasi agar peserta didik dapat mengukur sendiri
pencapaian skornya setelah menjawab soal (6) Memberikan pengalaman langsung
dan melatih kemandirian peserta didik dalam melakukan kegiatan evaluasi
pembelajaran. Kelebihan yang dimiliki oleh alat evaluasi Electronic Bloom Card
ranah kognitif terintegrasi web sekolah berbasis berpikir kritis dan analisis
mengindikasikan bahwa alat evaluasi digital Electronic Bloom Card dianggap

layak untuk diterapkan dalam kegiatan evaluasi pembelajaran di sekolah,
khususnya pada mata pelajaran biologi.

BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian pengembangan dan analasis data yang sudah
dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi web sekolah berbasis
berpikir kritis dan analisis yaitu dikembangkan menggunakan softwere Java
Script dan Web Framework yang terintegrasi dengan web sekolah, bersifat
dinamis sehingga mudah digunakan dan berisi soal yang berbasis berpikir
kritis dan analisis untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi pada
peserta didik
2. Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi web sekolah berbasis
berpikir kritis dan analisis dinilai layak untuk digunakan dalam kegiatan
evaluasi disekolah. Penilaian tersebut dilakukan melalui uji coba ke beberapa
ahli serta respon guru. Hasil penilaian tersebut antara lain oleh ahli soal
evaluasi mendapatkan nilai 85%; ahli materi mendapatkan nilai 83%; ahli

media mendapatkan nilai 96% ; ahli produk mendapatkan nilai 94%; validasi
oleh guru mata pelajaran mendapakan nilai 94%.
3. Electronic Bloom Card ranah kognitif terintegrasi web sekolah berbasis
berpikir kritis dan analisis mempermudah peserta didik dan guru dalam
kegiatan evaluasi disekolah. Berdasarkan hasil respon peserta didik dengan
nilai 96% dengan kriteria sangat baik dan tidak perlu direvisi.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, analisis pembahasan dan kesimpulan dapat
dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :
1. Penerapan teknologi dalam kegiatan evaluasi sebaiknya diprioritaskan guna
mencapai pendidikan yang lebih baik.
2. Kegiatan evaluasi dengan alat evaluasi digital dapat dikembangkan oleh guru
secara berkelanjutan untuk materi yang berbeda dan disesuaikan dengan
perkembangan teknologi.
3. Alat evaluasi Electronic Bloom Card memerlukan pengujian lebih luas untuk
menyempurnakan tahapan penelitian pengembangan.
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