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“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami
telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? dan Sesungguhnya Kami telah
menguji orang-orang yang sebelum mereka, Maka Sesungguhnya Allah mengetahui
orang-orang yang benar dan Sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta”.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan tidak pernah terlepas dari kegiatan belajar, keberhasilan
pendidikan sangat berpengaruh oleh proses belajar mengajar. Belajar merupakan
suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah
laku, hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan, tanda bahwa
seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri seseorang
karena adanya perubahan pada peningkatan keterampilan , pengetahuan, sikap dan
nilai1.
Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan bagi
dirinya, masyarakat dan negara.

1

Anggun Nopitasari, Meti Indrowati, dan Slamet Santosa. “Pengaruh Metode Student
Created Case Studies Disertai Media Gambar Terhadap Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas X
Sma Negeri 1 Mojolaban Sukoharjo”. Jurnal Pendidikan Biologi Vol 4 no 3 (September 2012), h. 100

2

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi :
Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.
Tujuan pendidikan nasional dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003
,menunjukkan bahwa dalam

proses pembelajaran peserta didik harus mampu

mengembangkan potensi dirinya,2 Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an Surah
al-Kahf ayat : 66

      
     
Artinya : Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu
mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah
diajarkan kepadamu?"3
Ayat tersebut menjelaskan bahwa pendidikan adalah proses transfer ilmu dari
satu pihak ke pihak lain atau dari satu generasi ke generasi lain yang memiliki tujuan
dasar yaitu perubahan tingkah laku pada diri seorang murid dan memiliki tujuan
akhir, yakni menghambakan diri kepada Allah SWT untuk mencapai kebahagiaan di
dunia dan akhirat.

2

Depdiknas, Undang-Undang Tentang Sisdiknas Dan Peraturan Pelaksanaanya 2002-2004,
(Jakarta, Tania Utama, 2003), h. 7
3
AL-qur’an dan terjemah Al-Hikmah surat ke 66 (Jakarta: Yayasan penyelenggara penafsir
Al-Qur’an, 1971) hal 301

3

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan biologi dalam
kurikulum SMA antara lain dapat memahami konsep dan proses sains, keterampilan
dalam mengamati, mengajukan hipotesis, menggali dan memilih informasi faktual
yang relevan untuk menguji gagasan-gagasan atau memecahkan masalah sehari-hari,
menggunakan

alat

dan

bahan

secara

baik

dan

benar

dengan

selalu

mempertimbangkan keamanan dan keselamatan kerja serta membentuk sikap posistif.
Mata pelajaran Biologi merupakan salah satu bidang pada mata pelajaran ilmu
Alam (IPA) atau sains, tujuan pembelajaran sains adalah menjelaskan fenomena alam
sekitar. Belajar sains harus melibatkan siswa pada pengalaman langsung. Proses
belajar biologi melibatkan siswa pada pengalaman belajar yang memuat keterampilan
proses sains.4
Pengalaman belajar biologi atau IPA terkait erat dengan pengembangan
keterampilan proses sains karena rancangan belajar IPA harus sesuai dengan hakikat
belajar IPA, walaupun pengalaman belajar siswa dapat bervariasi, tetapi seorang guru
yang profesional akan berupaya agar siswanya belajar secara bermakna.
Keterampilan proses perlu dikembangkan melalui pengalaman langsung dan sebagai
pengalaman belajar, melalui pengalaman langsung seseorang dapat lebih menghayati
proses atau kegiatan yang sedang dilakukan, tetapi apabila dia sekedar melaksanakan
tanpa menyadari apa yang sedang dikerjakannya, maka perolehannya kurang

4

Anggun Nopitasari, Meti Indrowati, dan Slamet Santosa, “Pengaruh Metode Student
Created Case Studies Disertai Media Gambar Terhadap Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas X
Sma Negeri 1 Mojolaban Sukoharjo”. Jurnal Pendidikan Biologi Vol 4 No 3( September 2012), h.
100-101.

4

bermakna dan memerlukan waktu lama untuk menguasainya. Kesadaran tentang apa
yang sedang dilakukannya serta keinginan untuk melakukanya dengan tujuan untuk
menguasainya adalah hal yang sangat penting.
Siswa dalam mempelajari IPA, sering menemui kesulitan. Kesulitan belajar
dalam IPA,disebabkan oleh banyak faktor,seperti:sikap siswa dalam belajar,
karakteristik konten materi IPA ataupun pemahaman siswa, untuk mengatasi
hambatan dan mencapai prestasi belajar, siswa perlu memantau, merefleksi, dan
mengatur strategi belajarnya.
Pendidikan

pada

dasarnya

merupakan

proses

untuk

membantu

mengembangkan diri seseorang, sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang
terjadi,dalam rangka pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya, pembangunan
di bidang pendidikan merupakan sarana dan wahana yang sangat baik dalam
pembinaan sumber daya manusia, oleh karena itu, bidang pendidikan perlu mendapat
perhatian, penanganan dan pengelolaan yang baik, disinilah peran penting pendidikan
untuk menghasilkan sumber daya manusia yang siap terjun ke kancah kemajuan
untuk bersaing dengan negara lain, dalam mempelajari IPA siswa bukan hanya
diberikan pengetahuan, melainkan menyiapkan situasi yang menggiring siswa untuk
bertanya, mengamati, mengadakan eksperimen, serta menemukan fakta dan konsep
sendiri,oleh karena itu dalam pemebelajaran IPA diperlukan cara belajar siswa aktif
yang mengembangkan keterampilan proses sains.5

5

Conny semiawan, dkk, Pendekatan Keterampilan Proses, (Jakarta: PT Gramedia,1988),h.14

5

Keterampilan Proses Sains merupakan asimilasi dari berbagai keterampilan
intelektual yang dapat diterapkan pada proses pembelajaran, kemampuan berfikir
seorang anak akan berkembang bila dikomunikasikan secara jelas,6 untuk dapat
menerapkan pembelajaran keterampilan proses sains dalam pembelajaran, kita perlu
mempertimbangkan

karakteristik

siswa

dan

karakteristik

mata

pelajaran.

Keterampilan proses sains menjadikan siswa dapat membentuk sendiri pengetahuan
mereka secara aktif melalui interaksi antara konsep yang telah ada dengan
pengalaman yang baru, oleh sebab itu, suatu pendekatan proses dapat memberi
kesempatan kepada siswa untuk ikut menghayati proses penemuan, atau menyusun
suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses, dengan demikian suatu proses
belajar tidak hanya merupakan transfer pengetahuan saja. dengan menggunakan
assesmen formatif siswa dapat mengetahui kelemahan-kelemahan baik pengetahuan
dan keterampilan, dengan mengetahui hasil penilaian formatif siswa dengan jelas
dapat mengetahui bagian mana dari bahan pelajaran yang masih dirasakan sulit, hal
ini merupakan umpan balik untuk siswa sehingga dapat diketahui bagian-bagian
mana yang harus dipelajari kembali secara individu, sehingga dapat memotivasi siswa
sehingga menjadi lebih baik.
Kita sering menjumpai bahwa di lingkungan sekolah-sekolah dalam
pembelajaran, asesmen formatif belum terealisasi dengan baik, disebabkan guru
belum dapat membedakan dan mengetahui benar-benar secara jelas apa asesmen

6

Muh Tawil dan Liliasari, Keterampilan-keterampilan Sains dan Implementasinya Dalam
pembelajaran IPA, (Makasar: Badan Penerbit UNM, 2014), h. 9.

6

formatif tersebut. sehingga dalam pencapaian tujuan pembelajaran belum terlaksana
secara maksimal, di lapangan juga sering kita jumpai beberapa masalah siswa kurang
mampu menerapkan apa yang dipelajari baik berupa pengetahuan, keterampilan,
maupun sikap kedalam kehidupan sehari-hari. Para siswa memang memiliki sejumlah
pengetahuan, namun banyak pengetahuan itu diterima sebagai informasi saja, dalam
pembelajaran IPA keterampilan proses perlu dikembangkan melalui pengalaman
langsung, walaupun sebagian sekolah sudah melaksanakan proses pembelajaran
dengan mengembangkan keterampilan proses sains, tetapi masih banyak pula yang
belum mengembangkannya.
Hasil pra Survey di SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung pada peserta didik
kelas XI IPA yang didasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan penulis
terhadap siswa dan guru di SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung, hasil wawancara
dengan guru pelajaran biologi ibu Nani Oktaviani S.Pd pada tanggal 21 agustus 2016
diperoleh informasi bahwa guru dalam proses pembelajaran, aspek keterampilan
proses sains peserta didik

kurang diperhatikan, sehingga aktivitas peserta didik

dalam pembelajaran hanya mendengarkan apa yang disampaikan guru sehingga
kurang mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran, diketahui pula asesmen
formatif yang digunakan oleh guru hanya ujian blok/ ulangan setiap bab selesai
diajarkan dan pemberian nilai yang digunakan untuk membuat rangking, untuk
membedakan siswa yang pandai dan siswa yang tidak pandai, untuk membedakan
siswa yang lulus dan siswa yang tidak lulus. Guru juga menerapkan asesmen formatif
hanya berupa test diawal yang merupakan apersepsi yang dilakukan untuk mengulang

7

pelajaran sebelumnya, hal ini dilihat dari hasil angket siswa yang disajikan pada tabel
berikut:
Tabel 1.1
Angket Pra Survey Asesmen Formatif Terhadap Mata Pelajaran Biologi
Kelas X SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung

No

Aspek Pengamatan
Ya
%
Tidak
%
Jumlah
Penggunaan asesmen
1
62
48,8
65
51,2
127
dalam proses pembelajaran
Peran asesmen dalam
2
56
44,09
71
55,9
127
pembelajaran
Keterlibatan siswa pada
3
asesmen dalam proses
52
40,9
75
59,1
127
pembelajaran
4
Mengadakan umpan balik
50
39,3
77
60,7
127
Sumber : hasil pra survey siswa kelas XI SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung
Tabel 1.2
Data Hasil Tes Keterampilan Proses Sains Siswa

INDIKATOR
Mengamati
Mengelompokkan
Menafsirkan
Meramalkan
Berkomunikasi
Mengajukan pertanyaan
Mengajukan hipotesis
Merencanakan percobaan
Menggunakan alat dan bahan
Menerapkan konsep

RATA-RATA
27,03%
33,67%
34,67%
30,37%
31,22%
33,33%
33,51%
34,7%
26,67%
31,33%

KRITERIA
Kurang Sekali
Kurang Sekali
Kurang Sekali
Kurang Sekali
Kurang Sekali
Kurang Sekali
Kurang Sekali
Kurang Sekali
Kurang Sekali
Kurang Sekali

Sumber : data hasil analisis kebutuhan peserta didik kelas XI SMA AL-AZHAR 3 Bandar
Lampung
Kriteria :
86-100 % : Sangat baik
76-85 % : Baik
60-75 % : Cukup
55-59 % : Kurang

8

≤ 54 %

: Sangat Kurang7

Tabel angket pra survey menunjukan bahwa penggunaan asesmen formatif di
SMA AL-AZHAR 3 belum sepenuhnya diterapkan dalam pelajaran biologi, hal ini
dikarenakan guru dalam pembelajaran belum sepenuhnya menerapkan asesmen
dalam setiap pembelajaran,8 dari tabel tes keterampilan proses sains diperoleh bahwa
aspek keterampilan proses sians peserta didik rendah hal tersebut karena guru belum
sepenuhnya menerapkan keterampilan proses sains pada pembelajaran. informasi
yang dihasilkan dari suatu tes formatif dapat dijaadikan balikan untuk meningkatkan
dan menyempurnakan proses pembelajaran, oleh karena itu perlu adanya suatu
pengembangan asesmen formatif agar didapatkan suatu tes yang baku yang cocok
untuk mengukur kemampuan siswa dan siap pakai sehingga guru bisa menggunakan
instrumen tes tersebut untuk mengevaluasi kemampuan siswa melalui tes formatif
tersebut, dengan dikembangkan instrumen tes asesmen berbasis KPS membuat siswa
dapat berfikir aktif dan kreatif serta agar siswa lebih memahami dan menguasai
materi yang di ajarkan. Pemberian asesmen terutama umpan balik secara umum dapat
memotivasi belajar peserta didik mendorong peserta didik untuk tertarik pada topik
yang diajarkan dan

meningkatkan hasil belajar peserta didik, untuk mengetahui

sejauh mana tujuan pendidikan dicapai, dilakukanlah fungsi manajemen yaitu
evaluasi, evaluasi dilakukan dengan menilai sikap, proses, dan kognitif siswa yang
7

Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: Remaja
Rosda Karya) h. 102-1-3
8
Nani Oktaviana, S.Pd, Guru, wawancara, 21 Agustus 2016.
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kemudian menjadi profil siswa dalam buku rapor. Fungsi dari dilaksanakannya
penilaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 58 ayat (1)
adalah untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar siswa secara
berkesinambungan. Penilaian proses dalam pendidikan dilakukan melalui asesmen
formatif.9
Asesmen merupakan istilah umum yang didefinisikan sebagai sebuah proses
yang ditempuh untuk mendapatkan informasi yang digunakan dalam rangka membuat
keputusan-keputusan mengenai para siswa, kurikulum, program-program dan
kebijakan pendidikan, asesmen sering pula disebut sebagai salah satu bentuk
penilaian, sedangkan penilaian merupakan salah satu komponen dalam evaluasi.
Asesmen secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pengukuran dan
nonpengukuran untuk memperoleh data karakteristik peserta didik dengan aturan
tertentu.10
Asesmen untuk pembelajaran memberikan feedback (umpan balik) serta
memfasilitasi siswa untuk melakukan penilaian diri untuk memantau perkembangan
sekaligus memperbaiki proses belajar dan mengajar. Feedback yang dilakukan di
akhir pembelajaran, dalam bentuk nilai dan deskripsi dalam rapor, tidak memberikan
kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki proses belajarnya selama kegiatan belajar
mengajar berlangsung.

9

Ina Latifa Rahmawati, dkk, “Pengambangan Asesment Formatif Untuk Meningkatkan
Kemampuan Self Regulation Siswa Pada Tema Suhu dan Perubahannya”. Jurnal Vol 4 no 2 (Juli
2015), h. 844
10
Uno Hamzah dan Satria Koni, Asesmen Pebelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara ,2012), h. 1-2
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Bentuk asesmen untuk pembelajaran yang menyediakan feedback sekaligus
keterampilan untuk menilai diri adalah asesmen formatif, Penilaian formatif, ini
dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses belajar
berlangsung, untuk memberikan umpan balik ( feed back ) bagi penyempurnaan
program

pembelajaran,

serta

untuk

megetahui

kelemahan-kelemahan

yang

memerlukan perbaikan, dalam pembelajaran biologi pengetahuan dan proses sains
perlu seimbang. Asesmen formatif dianggap penting karna siswa mampu menerapkan
pengetahuan yang dimiliki untuk memcahkan masalah kedalam kehidupan seharihari, tugas tulisan ilmiah yang salah satu bentuknya berupa laporan praktikum
memberikan kesempatan kepada siswa untuk menuangkan hasil observasi dan
kesimpulan tentang suatu fenomena sains. Tanya jawab dikelas merupakan salah satu
bentuk asesmen formatif yang baik untuk mendorong siswa berfikir, karena dapat
membantu guru mengetahui bagaimana siswanya menemukan jawaban. sehingga
KPS dan proses pembelajaran guru menjadi lebih baik.11 asesmen formatif dapat
meningkatkan pembentukan habits of mind (creative thinking, critical thinking, dan
self regulation), kualitas tugas dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik
Komponen asesmen formatif yang berkaitan erat dengan kemampuan self
regulation adalah feedback, self asesmen, dan peer asesmen. penilaian yang
melibatkan siswa (self dan peer asesmen) merupakan penilaian yang paling jarang
dilakukan dalam pembelajaran, beberapa hal yang menjadikan penilaian ini belum
dipakai dalam pembelajaran disebabkan ketidaktahuan guru mengenai seperti apa
11

Ina Latifa Rahmawati, dkk Op,cit, hlm 2
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instrumennya dan bagaimana melakukannya serta apa manfaatnya bagi guru dan
siswa.
Asesmen formatif ini memberikan feedback spesifik kepada guru dan siswa
dengan tujuan membimbing, mengajar untuk memperbarui pembelajaran, sehingga
asesmen berfungsi sebagai upaya pendidik untuk dapat menemukan kelemahan dan
kekurangan proses pembelajaran yang telah dilakukan atau sedang berlangsung, hal
tersebut dapat dipakai sebagai kontrol bagi guru sebagai pendidik tentang gambaran
kemajuan perkembangan proses belajar siswa tersebut, untuk dapat mengembangkan
kualitas belajar dikelas perlunya pengembangan asesmen formatif di setiap mata
pelajaran. Asesmen ini menekankan pada apa yang siswa peroleh dalam kegiatan
pembelajaran ketimbang apa yang guru-guru sampaikan dan memberikan umpan
balik kepada siswa.
Berdasarkan uraian di atas,maka perlu dikembangkan suatu asesmen yang
dapat

digunakan

untuk

mengukur

kemampuan

pembelajaran,terutama proses pembeelajaran

siswa

pada

proses

berbasis keterampilan proses sains

dalam pembelajaran biologi di sekolah, oleh karena itu Penulis akan melakukan
Penelitian yang berjudul “Pengembangan Asesmen Formatif berbasis keterampilan
proses sains pada Mata Pelajaran sistem sirkulasi di SMA AL-AZHAR 3 Bandar
Lampung”
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B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan Uraian Dari Latar belakang masalah diatas, maka masalah yang
diidentifikasikan adalah sebagai berikut:
1.

Pada proses pembelajaran di SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung guru belum
sepenuhnya menggunakan asesmen formatif.

2.

Belum adanya pengukuran peningkatan keterampilan proses sains menggunakan
sasesmen formatif di SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung.

3.

Belum adanya pengembangan asesmen formatif berbasis keterampilan proses
sains di SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung.

C. Pembatasan Masalah
Agar penelitian lebih terarah maka peneliti membatasi permasalahan sebagai
berikut:
1.

Penelitian ini menggunaan metode Borg and Gall yang meliputi : studi
pendahuluan, perencanaan, pengembangan draf produk, uji produk terbatas,
revisi hasil uji terbatas, uji kelompok kecil, revisi hasil kelompok kecil, uji
kelompok besar.

2.

Materi pelajaran dibatasi pada materi biologi jaringan sistem sirkulasi

3.

Penelitian ini dibatasi pada uji skala luas pada kelas XI semester ganjil SMA ALAZHAR 3 Bandar Lampung tahun ajaran 2016/2017
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D. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah di atas dapat disusun rumusan masalah sebagai
berikut:
1.

Bagaimana mengembangkan asesmen formatif berbasis keterampilan proses
sains pada materi stuktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan ?

2.

Bagaiamana kelayakan asesmen yang dikembangkan ?

3.

Bagaimana keefektifan asesmen yang dikembangkan ?

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian adalah:
1.

Untuk mengembangkan asesmen formatif berbasis keterampilan proses sains
pada materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan.

2.

Untuk mengetahui kelayakan instrumen asesmen yang dikembangkan.

3.

Untuk mengetahui keefektifan instrumen asesmen yang dikembangkan

F. Spesifikasi Produk
1.

Produk pembelajaran berupa asesmen formatif mengenai materi tertentu sebagai
bahan penilaian dalam pembelajaran.

2.

Produk pembelajaran berupa asesmen formatif ini disesuaikan dengan kebutuhan
pembelajaran siswa dan merujuk pada kurikulum yang berlaku.
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G. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:
1.

Bagi siswa: diharapkan dapat lebih membantu dalam proses pembelajaran, dan
dapat lebih membuat peserta didik termotivasi untuk selalu belajar bersungguhsungguh.

2.

Bagi pendidik: dapat digunakan untuk perbaikan proses belajar mengajar
sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai.

3.

Bagi Peneliti: Penelitian ini memberikan manfaat yang besar berupa pengalaman
menulis

untuk

menjadi

calon

pendidik

dan

sebagai

tempat

untuk

mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dari perguruan tinggi.
4.

Bagi Sekolah: dapat memberikan konstribusi dalam meningkatkan kualitas
sekolah.

H. Ruang Lingkup
1. Penelitian ini diterapkan pada siswa kelas XI IPA semester ganjil di SMA ALAZHAR 3 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 pada materi sistem
sirkulasi.
2. Penelitian ini berlokasi di SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung yang bertempat
di jl. M. Nur Sepang Jaya Labuhan Ratu Bandar Lampung.
3.

Penelitian ini menggunaan metode Borg and Gall yang meliputi : studi
pendahuluan, perencanaan, pengembangan draf produk, uji produk terbatas,
revisi hasil uji terbatas, uji kelompok kecil, revisi hasil kelompok kecil, uji
kelompok besar.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Hakikat Pembelajaran Biologi
1. Pengertian Belajar
Belajar merupakan sebuah proses kompleks yang terjadi pada semua orang
dan seumur hidup. Salah satu tanda bahwa seseorang telah belajar yakni adanya
perubahan tingkah laku pada dirinya. Perubahn tersebut mencangkup perubahan
pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), keterampilan (psikomotorik).1
2. Hakikat Biologi
Hakikatnya sains memiliki tiga komponen yaitu komponen produk, proses,
dan sikap. Sains sebagai produk memiliki arti sebagai sekumpulan fakta-fakta,
konsep, prinsip dan hukum tentang gejala alam. Sains sebagai proses merupakan
suatu rangkaian terstruktur dan sistematis yang dilakukan untuk menemukan konsep,
prinsip, hukum dan gejala alam. Sedangkan sains sebagai sikap diharapkan mampu
membentuk karakter. Berdasarkan hakikat sains ini tersirat jelas bahwa yang
diinginkan dalam pembelajaran adalah bagaimana siswa mampu bersikap serta
mampu menunjukkan karakter yang dimiliki, hal yang sama juga terjadi pada
pembelajaran biologi, yang dimana biologi merupakan bagian dari sains, yang terdiri
1

Djamhur Winatasasmita. Biologi Umum, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1999), h.3

16

dari produk dan proses, dimana pembelajaran biologi idialnya harus mampu
mengeluarkan aut put yang memiliki karakter, dikarenakan biolgi sebagai produk
terdiri dari konsep, fakta, teori, hukum yang berkaitan tentang mahluk hidup,
sedangkan biologi sebagai proses terdiri dari kelompok keterampilan proses yang
meliputi, mengamati, membuat pertanyaan, mengunakan alat, menggolongkan atau
mengelompokkan, menerapkan konsep dan melakukan percobaan. pembelajaran
biologi pada dasarnya harus mampu membekali siswa bagaimana cara memngtahui
konsep, fakta secara mendalam, serta harus mampu memberikan kepuasan intlektual
terutama dalam membangun kemampuaan berpikir. Karena kemmpuan berpikir ini
akan berimplikasi terhadap pengetahuan (kognitif), sikap (apektif), keterampilan
(pisikomotor), tiga komponen tersebut merupakan aut put atau hasil yang harus
diperoleh setelah belajar sains biologi yang disebut dengan hasil belajar.2
3. Karakteristik Pembelajaran Biologi
Biologi merupakan ilmu yang sudah cukup tua, karena sebagian besar berasal
dari keingintahuan manuasia tentang dirinya, tentang lingkungannya, dan tentang
kelangsungan jenisnya. Karena lingkup materi yang dicakupnya biologi sering
dimasukkan dalam ilmu yang mengkaji tentang manusia selain sosiologi dan
psikologi, namun biologi juga termasuk kedalam studi tentang alam seperti juga
astronomi, geologi, fisika dan kimia. Uniknya biologi terlibat dalam kedua kelompok
2

Johari Marjan, “Pengaruh Pembelajaran Pendekatan Saintifik Terhadap Hasil Belajar
Biologi dan Keterampilan Proses Sains Siswa MA Mu’allimat NW Pancor Selong Kabupaten Lombok
Timur Nusa Tenggara Barat”. Jurnal Vol 4 (Juli 2014), h. 2-3
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yang berbeda seperti telah disebutkan di atas. Biologi mempelajari tentang struktur
fisik dan fungsi alat-alat tubuh manusia dengan segala keingintahuan.
Segenap alat-alat tubuh manusia dengan segala keingintahuan. Segenap alatalat tubuh manusia bekerja masing-masing, tetapi satu sama lain saling membantu.
Biologi mempelajari alat tersebut disekitar atau lingkungan. Kedua aspek tersebut,
baik tubuh manusia ataupun alam, dipandang sebagai sistem. dalam setiap sistem
terdapat komponen-komponen yang saling menunjang agar keseluruhan sistem dapat
berlangsung, dalam studi biologi sering dan banyak digunakan istilah-istilah yang
pada umumnya berupa istilah latin atau kata yang dilatinkan. Banyaknya istilah latin
tersebut menyebabkan kurangnya minat para siswa sekolah menengah untuk
memasuki jurusan biologi dan jurusan-jurusan yang menggunakan biologi sebagai
ilmu dasarnya. Sebenarnya penggunaan istilah latinmempersingkat suatu pernyataan,
mirip dengan notasi atau symbol dalam matematika, fisika, atau kimia, jadi
penggunaan istilah latin untuk mewakili konsep dalam biologi memenuhi prinsip
hemat yang perlu dipenuhi dalam suatu ilmu atau teori.3

3

-14

Nuryani Y. Rustaman, et.al. Strategi Belajar Mengajar Biologi, (Bandung: UPI, 2003), h.13

18

4. Tujuan Pembelajaran Biologi
Adapun tujuan pembelajaran biologi yaitu:
1. Membentuk sikap positif terhadap biologi dengan menyadari keteraturan dan
keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa
2. Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis dan dapat
berkerjasama dengan orang lain.
3. Mengembangkan pengalaman untuk dapat mengajukan dan menguji
hipotesis melalui percobaan, serta mengkomunikasikan hasil percobaan
secara lisan dan tertulis.
4. Mengembangkan kemampuan berpikir analistik, induktif, dan deduktif
dengan menggunakan konsep dan prinsif biologi.
5. Mengembangkan penguasaan konsep dan prinsip biologi dan saling
keterkaitannya dengan IPA lainnya serta mengembangkan pengetahuan,
keterampilan dan sikap percaya diri.
6. Menerapkan konsep dan prinsif biologi untuk menghasilkan karya teknologi
sederhana yang berkaitan dengan kebutuhan manusia
7. meningkatkan kesadaran dan berperan serta dalam menjaga kelestarian
lingkungan.4

5. Peranan Biologi Dalam Membangun Pengetahuan dan Proses Berfikir
Biologi memberikan sumbangan besar terhadap proses membangun
pengetahuan melalui penindraan, adaptasi, dan abstraksi harus menjadi acua. Artinya
dipikirkan proses membnagun pengetahuan dan kesadaran bagaimana pengetahuan
diperoleh dan dikembangkan. Konsep-konsep dalam biologi digunakan untuk

4

Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.
Standar Kompetensi Mata Pelajaran Biologi SMA & MA, (Jakarta, 2003), h. 7
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menjelaskan proses tersebut, untuk meguasai dengan baik suatu konsep, siswa
mengalami dua macam penyesuaian. Apabila hal baru yang dipelajari itu sesuai
dengan yang sudahnpernah dipelajariny, siswa akan menerapkan pengetahuan itu
pada situasi baru. Observasi dan eksperimen penting dalam mempelajari biologi.
Kemampuan observasi sangat mendasar untuk melakukan eksplorasi terhadap
lingkungan dan untuk menguji gagasan dengan melibatkan semua indera. Observasi
amat erat kaitannya dengan sikap ingin tahu dalam pengamatannya.5
B. Asesmen Formatif
1. Pengertian Asesmen Formatif
Asesmen merupakan istilah umum yang didefinisikan sebagai sebuah proses
yang ditempuh untuk mendapatkan informasi yang digunakan dalam rangka membuat
keputusan-keputusan mengenai para siswa, kurikulum, program-program dan
kebijakan pendidikan, asessmen sering pula disebut sebagai salah satu bentuk
penilaian, sedangkan penilaian merupakan salah satu komponen dalam evaluasi.
Asesmen secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pengukuran dan
nonpengukuran untuk memperoleh data karakteristik peserta didik dengan aturan
tertentu.6
Asesmen formatif disebut juga asesmen for learning, asesmen jenis ini
memperbaiki pembelajaran dengan menunjukan kepada guru-guru perkembangan
setiap siswa dalam kaitannya dengan: standar-standar, konsep-konsep dan
5

6

Nuryani Y. Rustaman, et.al, Op.cit. h. 14
Uno Hamzah dan Satria Koni, asesmen pembelajaran,(Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 1
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keterampilan fundamental.asesmen bagi pembelajaran ini adalah autentik dan
diselenggarakan dalam konteks aktivitas-aktivitas kelas yang familiar dan bermakna
asesmen ini juga terus menerus diulangi sesering guru membutuhkan informasi
tambahan untuk untuk mengikuti perkembangan yang kontinu seorang anak.7
Asesmen formatif diselenggarakan secara bebarengan dengan pengajaran.
Asesmen ini memberikan “feedback” kepada guru dan siswa dengan tujuan
membimbing mengajar untuk memperbarui pembelajaran. Asesmen formatif
mencangkup metode-metode formal maupun informal, seperti kuis-kuis,pertanyaapertanyaan lisan, observasi-observasi guru, catatan-catatan, dan reviu-reviu
portofolio.8
Konsep asesmen for learning pada dasarnya bukanlah hal baru dalam
penilaian pendidikan, tetapi wujud penerapannya dalam konteks perbaikan dan
peningkatan kualitas pembelajaran, asesmen for learning lebih baik, terencana,
terarah, dan terfokus. asesmen for learning jika digunakan secara efektif, maka siswa
dapat mengidentifikasi sejauh mana siswa belajar yang pada akhirnya dapat
meningkatkan prestasi belajar siswa, dengan kata lain menggunakan strategi asesmen
for learning di dalam kelas dapat membantu guru memenuhi komponen lain dari
pembelajaran seperti kemampuan berpikir dan kemampuan pribadi, belajar sepanjang
hayat dan saling pengertian pada proses pendidikan yang ada di sekolah. asesmen
diartikan dalam arti yang sempit yaitu hanya pemberian tes dan pemberian nilai.
7

N.A. Ametembun. Asesmen Untuk Menjamin Kualitas Pembelajaran, (Bandung: Penerbit
SURI,2006), h. 28
8
N.A. Ametembun, Ibid, h.7
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Kegiatan pemberian nilai hanyalah kegiatan melakukan pemberian skor pada
kuis dan ujian. Para guru tidak menggunakan proses pemberian nilai sebagai balikan
atau memberitahukan kepada siswa seberapa baik yang telah mereka kerjakan atau
seberapa baik mereka menguasai pelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya.
Penekanan dari pengertian asesmen for learning terletak pada proses perolehan
informasi dan pemanfaatan informasi. Informasi atau keterangan diperoleh melalui
kerjasama antara guru dengan siswa dan informasi tersebut dimanfaatkan oleh
mereka (guru dan siswa) untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran
berikutnya. Bagi guru, informasi digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan
strategi pengajaran sesuai dengan kebutuhan nyata para siswanya. Sementara bagi
siswa, dapat digunakan sebagai dasar dalam mengubah strategi belajar yang lebih
baik.9

2. Tujuan Asesmen Formatif
Tujuan utama penilaian formatif adalah untuk memperbaiki proses
pembelajaran, bukan untuk menentukan tingkat kemampuan peserta didik. Penilaian
formatif merupakan penilaian acuan patokan. Apa yang dimaksud kan dengan
penilaian formatif seperti yang diberikan pada akhir satuan pelajaran sesungguhnya
bukan penilaian formatif lagi, sebab data-data yang diperoleh akhirnya digunakan

9

Sholeh Muntasyir, Budiyono dan, Budi Usodo, “Eksperimentasi model Pembelajaran
Kooperatif tipe Numbered Head Together Dengan Asesmen For Learning melalui Penilaian Teman
Sejawat Melalui Materi Persamaan Garis Ditinjau Dari Kreativitas Belajar Matematika Siswa MTsN
Di Kabupaten Sragen”. Jurnal Vol 2 No7 (September 2014), h. 669
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untuk menentukan tingkat hasil belajar peserta didik. Kiranya lebih tepat jika
penilaian pada akhir satuan pelajaran itu dipandang sebagai penilaian sub-sumatif,
jika dimaksudkan untuk perbaikan proses pembelajaran, maka maksud itu baru
terlaksana pada jangka panjang, yaitu pada saat penyusunan program tahun
berikutnya.10
3. Manfaat Asesmen Formatif
Hasil penilaian formatif ini bermanfaat bagi guru dan peserta didik.
a. Manfaat bagi guru, antara lain: (1) guru akan mengetahui sejauh mana bahan
pelajaran dikuasai oleh peserta didik. Jika guru mengetahui tingkat keberhasilan
kelompok peserta didik dalam menguasai materi pelajaran, maka guru dapat
membuat keputusan, apakah suatu materi pelajaran tersebut perlu diulang atau
tidak. Jika harus diulang, guru juga harus memikirkan bagaimana strategi
pembelajaran yang akan ditempuh, apakah pembelajaran kelompok/kelas,
individual atau keduanya. (2) guru dapat memprakirakan hasil penilaian sumatif.
Penilaian formatif merupakan penilaian hasil belajar dari kesatuan-kesatuan
kecil materi pelajaran, sedangkan penilaian sumatif merupakan penilaian hasil
belajar dari keseluruhan materi yang sudah disampaikan, dengan demikian
beberapa

hasil

penilaian

formatif

dapat

dipergunakan

sebagai

bahan

memperkirakan penilaian sumatif.
b. Manfaat bagi peserta didik, antara lain: (1) dalam belajar berkelanjutan, peserta
didik harus mengetahui susunan tingkat bahan-bahan

pelajaran. Penilaian

formatif dimaksudkan agar peserta didik dapat mengetahui apakah mereka sudah
mengetahui susunan tingkat bahan pelajaran tersebut atau belum, (2) melalui
penilaian formatif peserta didik akan mengetahui butir-butir soal mana yang
10

Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2011), h.35
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sudah betul-betul dikuasai dan butir-butir soal mana yang belum dikuasai. Hal ini
merupakan umpan balik ( feed-back ) yang sangat berguna bagi peserta didik,
sehingga dapat diketahui bagian-bagian mana yang harus dipelajari kembali
secara individual.11

C. Keterampilan Proses Sains
1. Pengertian Keterampilan Proses Sains
Keterampilan proses melibatkan ketrampilan –keterampilan kognitif atau
intelektual, manual, dan sosial. Keterampilan kognitif atau intelektual terlibat karena
dengan

melakukan

keterampilan

proses,

siswa

menggunakan

pikirannya.

Keterampilan manual jelas terlibat dalam keterampilan proses karena mungkin
mereka melibatkan penggunaan alat dan bahan, pengukuran, penyusunan atau
perakitan alat. Dengan keterampilan sosial dimaksudkan bahwa mereka berinteraksi
dengan sesamanya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan
keterampilan proses, misalnya mendiskusikan hasil pengamatan.12
2. Hal-hal yang Mendasari Pembelajaran dengan Menggunakan KPS
Penerapan KPS dalam kegiatan pembelajaran didasarkan pada hal-hal berikut:
1. Percepatan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Percepatan perubahan IPTEK ini , tidak memungkinkan bagi guru bertindak
sebagai satu-satunya orang yang menyalurkan semua fakta dan teori-teori, untuk
mengatasi hal-hal ini perlu pengembangan keterampilan memperoleh dan
memperoses semua fakta, konsep, dan prinsip pada diri siswa.

11
12

93

Zainal Arifin , Ibid, h.35
Nuryani Y. Rustaman, et.al. Strategi Belajar Mengajar Biologi, (Bandung: UPI, 2003), h.
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3. Pengalaman intelektual, emosional, dan fisik dibutuhkan agar didapatkan hasil
belajar yang optimal. Ini berarti kegiatan pembelajaran yang mampu memberi
kesempatan kepada siswa memperlihatkan unjuk kerja melalui sejumlah
keterampilan memproses semua fakta, konsep, dan prinsip yang dibutuhkan.
4. Penanaman sikap dan nilai sebagai pengabdi pencarian abadi kebenaran ilmu.
5. Hal ini menuntut adanya pengenalan terhadap tata cara pemprosesan dan
pemerolehan kebenaran ilmu yang bersifat kesementaraan, hal ini akan
mengarahkan siswa pada kesadaran keterbatasan manusiawi dan keunggulan
manusiawi, apabila dibandingkan dengan keterbatasan dan keunggulan
pengetahuan dan teknologi.13

3. Indikator Keterampilan Proses Sains
KPS dalam pembelajaran perlu diimplementasikan mengingat bahwa
perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung semakin cepat sehingga tak mungkin
lagi diajarkan semua fakta dan konsep kepada peserta didik , apabila fakta dan konsep
diinformasikan secara verbal, akibatnya para peserta didik memiliki banyak
pengetahuan, tetapi tidak dilatih untuk menemukan penegtahuan, mengembangkan
ilmu, menemukan konsep, misalnya segi tiga, panas, energi, massa, dan sebgainya.
Prinsip, misalnya logam apabila dipanasi memuai.
Ahli psikologi umunya sependapat bahwa anak-anak mudah memahami
konsep-konsep yag rumit dan abstrak jika disertai dengan situasi dan kondisi yang
dihadapi, dengan mempraktekan sendiri upaya penemuan konsep melalui perlakuan
terhadap kenyataan fisik, melalui penanganan benda-benda yang benar benar nyata.
13

Muh. Tawil dan Liliasari. Keterampilan-Keterampilan Sains dan Implementasinya Dalam
Pembelajaran IPA, (Makasar: UNM,2014), h.10.
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Berikut indikator-indikator dalam keterampilan proses sains:14

Indikator Keterampilan
Proses Sains

No

1

2

3

4

5

6

7

14

Mengamati / Observasi

Sub Indikator
a. Menggunakan
berbagai
indera
(penglihata,pengecap,penciuman,peraba,pe
ndengar)
b. Mengumpulkan/menggunakan fakta yang
relevan

a. Mencatat setiap pengamatan secara
terpisah
b. Mencari
perbedaan,
persamaan,
Mengelompokkan/Klasifikasi
mengontraskan ciri-ciri.
c. Membandingkan dan mencari dasar
pengelompokkan atau penggolongan
a. Menghubung-hubungkan hasil pengamatan
b. Menemukan pola/keteraturan dalam suatu
Menafsirkan
seri pengamatan
c. menyimpulkan
a. mengemukakan apa yang mungkin terjadi
Meramalkan/memprediksi
pada keadaan yang belum terjadi.
a. mendeskripsikan atau menggambarkan
data hasil percobaan/pengamatan dengan
grafik atau tabel.
b. Menyusun dan menyampaikan laporan
Melakukan komunikasi
secara sistematis dan jelas.
c. Menjelaskan
hasil
percobaan
dan
membaca grafik/tabel
d. Mendiskusikan hasil kegiatan suatu
masalah/peristiwa
a. Bertanya apa,bagaimana, dan mengapa,
bertanya untuk meminta penjelasan.
Mengajukan pertanyaan
b. Mengajukan pertanyaan yang berlatar
belakang hipotesis
a. Mengetahui bahwa ada lebih dari suatu
Mengajukan hipotesis
kemungkinan penjelasan dari suatu
kejadian.

Ibid, h.36
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8

Merencanakan percobaan

9

Menentukan
alat/bahan/sumber

10

Menerapkan konsep

11

Melaksanakan percobaan

b. Menyadari bahwa satu penjelasan perlu
diuji kebenarannya dengan memperoleh
bukti lebih banyak atau melakukan cara
pemecahan masalah.
a. Menentukan alat, bahan atau sumber yang
akan digunakan
b. Menentukan variabel atau faktor-faktor
penentu
c. Menentukan apa yang akan diatur,diamati,
dicatat
d. Menentukan apa yang akan dilaksanakan
berupa langkah kerja
Memakai alat atau bahan atau sumber
Menggunakan konsep pada pengalaman baru
untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi.
-

Keterampilan proses sains dalam pembelajaran IPA dapat dikategorikan
menjadi 11 indikator yaitu: (1) mengamati/observasi; (2) mengelompokan/klasifikasi;
(3) menafsirkan; (4) meramalkan/memprediksi; (5) melakukan komunikasi; (6)
mengajukan pertanyaan; (7) mengajukan hipotesis; (8) merencanakan percobaan; (9)
menentukan alat/bahan/sumber; (10) menerapkan konsep; (11) melaksanakan
percobaan.15

15

h.92

Nuryani Y. Rustaman, et.al. Strategi Belajar Mengajar Biologi, (Bandung: UPI, 2003),
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D. Penelitian Dan Pengembangan
1. Pengertian Penelitian dan Pengembangan
Penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D) atau
sering disebut pengembangan adalah strategi atau metode penelitian yang cukup
ampuh untuk memperbaiki praktik pembelajaran. Yang dimaksud dengan penelitian
dan Pengembangan adalah rangkaian proses atau langkah – langkah dalam rangka
mengembangkan suatu produk baru atau memperbaiki produk-produk yang telah ada
agar dapat dipertanggungjawabkan. 16
Pengembangan adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk
fisik. Kawasan pengembangan mencakup banyak variasi teknologi yang digunakan
dalam pembelajaran. Walaupun demikian, tidak berarti lepas dari teori dan praktik
yang berhubungan dengan belajar dan desain. Misalnya, focus kegiatan dalam
kawasan pengembangan, tidak lepas dari teori desain pesan, teori belajar, teori
pemerosesan informasi dan lain-lain. Tidak pula kawasan tersebut berfungsi bebas
dari penilaian, pengelolaan atau pemanfaatan. Melainkan timbul karena dorongan
teori dan desain dan harus tanggap terhadap tuntutan penilaian formatif dan
praktikpemanfaatan serta kebutuhan pengelolaan.
Kawasan pengembangan dapat diorganisasikan dalam empat kategori:
teknologi cetak (yang menyediakan landasan untuk kategori yang lain), teknologi
audiovisual, ternologi berazaskan computer dan teknologi terpadu. Karena kawasan
16

Direktorat Tenaga Kependidikan Dan Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan Dan
Tenaga Kependidikan, pendekatan, Jenis, Dan Metode Penelitian Pendidikan. 2008.
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pengembangan mencakup fungsi- fungsi desain, produksi dan penyampaian, maka
suatu bahan dapat didesain dengan menggunakan satu jenis teknologi, diproduksi
dengan menguntungkan yang lain dan disampaikan dengan yang lain lagi.
2. Penelitian dan Pengembangan Borg and Gall
Borg & Gall mengembangkan 10 tahapan dalam mengembangkan model,
yaitu:
1. Research an infformation colleting, termasuk dalam langkah ini antara lain
studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji,
pengukuran kebutuhan, penelitian dalam skala kecil, dan persiapan untuk
merumuskan kerangka kerja penelitian
2. Planning, termasuk dalam langkah kerja ini menyusun rencana penelitia,
menentukan tujuan yang akan dicapai, desain dan langkah penelitian
3. Develop preliminary form of product, yaitu mengembangkan bentuk
permulaan dari produk yang dihasilkan
4. Preliminary field testing, yaitu melakukan ujioba lapangan awal dalam
skala terbatas dengan jumlah 6-12 subjek.
5. Main product revision, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal
yang dihasilkan berdasarkan uji coba awal.
6. Main field testing, biasanya disebut uji coba utama yang melibatkan
khalayak lebih luas dengan jumlah subyek 30-100 orang. Pengumpulan
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data dilakukan secara kuantitatif, terutama dilakukan terhadap kinerja
sebelum dan sesuadah penerapan uji coba
7. Operational

product

revision,

yaitu

melakukan

perbaikan

atau

penyempurnaan terhadap hasil uji coba lebih luas.
8. Operational field testing, yaitu langkah uji validasi terhadap model
operasional yang telah dihasilkan dilaksanakan pada 10 sampai 30 sekolah
melibatkan 40 sampai 200 subyek.
9. Final product revision, yaitu melakukan perbaikan akhir terhadap model
yang dikembangkan guna menghasilkan produk akhir
10. Dissemination and implementation, yaitu langkah menyebarluaskan
produk yang dikembangkan kepada khalayak/ masyarakat luas terutama
dalam kancah pendidikan. Langkah pokok dalam fase ini adalah
mengkomunikasikan dan mensosialisasikan temua baik dalam bentuk
seminar hasil penelitian, publikasi pada jurnal, maupun pemaparan kepada
skakeholders yang terkait dengan temuan penelitian.

E. Kerangka Berfikir
Mempelajari IPA siswa bukan hanya diberikan pengetahuan , melainkan
menyiapkan situasi yang menggiring siswa untuk bertanya, mengamati, mengadakan
eksperimen, serta menemukan fakta dan konsep sendiri,oleh karena itu dalam
pembelajaran IPA diperlukan cara belajar siswa aktif yang mengembangkan
keterampilan proses sains. Umpan balik pada siswa dapat mendorong siswa
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meningkatkan motivasi belajar, memperbaiki kesalahan yang

dibuat, atau

meninggalkan hal-hal yang menjadi kelemahan dalam belajar. Pada kenyataannya
dalam lingkungan sekolah-sekolah sering kita jumpai bahwa dalam pembelajaran
asesmen formatif belum terealisasi dengan baik. Sehingga KPS tergolong rendah,
disebabkan belum bisanya membedakan dan mengetahui benar-benar secara jelas apa
penilaian formatif tersebut.sehingga dalam pencapaian tujuan pendidikan belum
terlaksana secara maksimal, oleh karena itu asesmen formatif dibutuhkan dalam
proses pembelajaran ini dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar peserta
didik selama proses belajar berlangsung, untuk memberikan umpan balik bagi
penyempurnaan program pembelajaran, serta untuk megetahui kelemahan-kelemahan
yang memerlukan perbaikan, sehingga perlunya dikembangkan asesmen formatif agar
KPS dan proses pembelajaran guru menjadi lebih baik.

31

Diagram Kerangka Berfikir
KPS (Keterampilan Proses Sains)
Rendah, asesmen formatif belum
terealisasi dengan baik
dibutuhkan

Asesmen berbasis keterampilan proses
sains

Asesmen formatif

R & D (Borg and Gal)
)
Pengembangan asesmen formatif
berbasis keterampilan prosen sains
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Metode penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang mengadaptasi model
pengembangan Borg and Gall yang dibatasi pada tahap revisi produk utama (main
product revision).
Tujuan metode penelitian pengembangan ini digunakan untuk menghasilkan
produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan
produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk
menguji keefektifan produk tersebut supaya berfungsi di masyarakat luas, maka
diperlukan penelitian untuk menguji kelayakan produk tersebut. 17
Pada penelitian ini dikembangkan asemen formatif pada materi sistem sirkulasi yang
subjeknya siswa-siswi kelas XI SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung.
B. Waktu Dan Tempat Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung .
Penelitian akan dilaksanakan pada bulan November 2016 . Uji coba produk

17

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D).(Bandung: Alfabeta, 2013) h. 407
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sekala terbatas akan dilaksanakan di SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung pada
semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017 di kelas XI.
C. Prosedur penelitian pengembangan
Prosedur penelitian pengembangan yang digunakan yaitu Produk yang
dikembangkan berupa asesmen formatif pada materi sistem sirkulasi kelas XI SMA
AL-AZHAR 3 Bandar Lampung. langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian
dan pengembangan ini menggunakan model borg dan gall yaitu sebagai berikut:18
1. Studi Pendahuluan
a. Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan dilakukan dengan observasi kegiatan pembelajaran,
wawancara dengan guru dan siswa, pengisian kuisioner , serta kajian terhadap bahan
ajar yang pernah digunakan. Analisis kebutuhan juga dilaksanakan dengan
menganalisis kebutuhan bahan ajar yaitu dengan analisis SK-KD.
b. Studi Literatur
Studi literatur dilakukan untuk pengenalan sementara terhadap produk yang
akan dikembangkan. Studi literatur pada penelitian ini dilakukan dengan studi teoritik
yakni mengkaji teori-teori yang relevan sehingga dapat digunakan sebagai dasar
pengembangan. Studi literatur diperlukan untuk mengetahui langkah-langkah yang
paling tepat dalam pengembangan suatu produk.

18

Putri Agustina, dkk, Pengembanganmodul Inkuiri Berorientasi Life Skill Pada Materi
Pencemaran Lingkungan Untuk Siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas (SMA)Jurnal Seminar
Nasional XI Pendidikan Biologi FKIP UNS (Malang: Fkip UNS), h. 873-874
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2. Merencanakan Penelitian
Setelah melakukan studi pendahuluan, dilanjutkan dengan merencanakan
penelitian yang disusun dalam bentuk proposal penelitian yang meliputi kemampuankemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan yang akan
dicapai dalam penelitian, dan langkah-langkah penelitian. Perencanaan penelitian
dilakukan dengan arahan dari pembimbing.
3. Pengembangan Draf Produk (develop preliminary form of product)
Langkah pengembangan produk dalam penelitian ini menggunakan alur tes menurut
Djemari Mardapi yaitu :
a. Menyususn spesifikasi tes
1. Menentukan tujuan tes
Dalam penelitian ini akan dilakukan pengembangan asesmen formatif
Biologi untuk kelas XI semester ganjil dengan materi sistem sirkulasi
2. Penulisan kisi-kisi soal
Kisi-kisi berupa tabel matrik yang berisi spesifikasi soal-soal yang akan
dibuat,

langkah-langkah

mengembangakn

kisi-kisi

tes

yaitu

a)

menentukan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pokok, b)
menentukan indikator, c)menentukan jumlah soal tiap pokok bahasan.
Pembuatan kisi-kisi dilakukan dengan berkonsultasi dengan dosen pembi
bing.
3. Menentukan bentuk tes
Penelitian ini menggunakan bentuk tes di dalam lembar kerja siswa
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b. Menulis soal tes
Menjabarkan indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan
kisi-kisi yang ada.
4. Uji Produk Terbatas ( preliminery field test )
Pada penelitian ini, uji produk terbatas dilakukan oleh ahli, yakni dosen dan
guru bidang studi biologi SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung. Uji produk terbatas
dilakukan dengan menganalisis secara kualitatif desain produk yang dibuat. Analisis
dilakukan untuk memperbaiki soal tes yang telah disusun sehinggan soal tes memiliki
kualitas yang baik.
5. Revisi hasil uji terbatas
Revisi instrumen dilakukan dengan berdasarkan koreksi dari ahli aspek
desain, materi dan bahasa. Revisi dilakukan sampai para ahli menilai produk tersebut
layak diujucobakan.
6. Uji kelompok kecil
Uji coba kelompok kecil dilakukan di SMA AL-AZAHAR 3 Bandar
Lampung, dengan subyek 8 siswa. Setelah uji coba tes kelompok kecil, hasil tes
kemudian dianalisis secara kuantitatif.
7. Revisi hasil uji kelompok kecil
Revisi dilakukan berdasarkan koreksi dari ahli yang mencangkup aspek
materi, desain, dan bahasa. Revisi akan terus dilakukan sampai para ahli menilai
produk tersebut layak untuk diujicobakan.
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8. Uji kelompok besar
Uji coba kelompok besar dilakukan di kkelas XI SMA AL-AZAHAR 3
Bandar Lampung dengan subjek 47 siswa. Uji kelompok besar dilakukan untuk
mendapatkan data empiris tentang kualitas soal. 19
D. Data dan teknik pengumpulan data
Tahap ini dilakukan melalui studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur
dilakukan dengan mengkaji pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang relevan
dengan penelitian ini. Studi lapangan dilaksanakan melalui analisis kebutuhan yang
bertujuan untuk mengetahui masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran
BIOLOGI khususnya pada materi Sistem Gerak. Analisis kebutuhan dilakukan
dengan observasi kegiatan pembelajaran, wawancara dengan guru dan siswa,
pengisian kuesioner analisis kebutuhan, serta kajian terhadap bahan ajar yang pernah
digunakan. Analisis kebutuhan juga dilaksanakan dengan mengana lisis kebutuhan
bahan ajar yaitu dengan analisis SK-KD, analisis sumber belajar, serta penentuan dan
pemilihan bahan ajar. Uji coba yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui
kelayakan soal yang akan di kembangkan.

19

Winda Fitrififtanofa, Dkk, Pengembangan Instrumen Tes Formatif Fisika Kelas XI
Semester Gasal Program Akselerasi Jurnal Pendidikan Fisika UNS (Malang: Fkip UNS), h. 94
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Studi Pendahuluan :Analisis
kebutuhan,Studi literatur

Perencanaan Penenlitian

Pengembangan desain

Uji ahli (Dosen pembimbing
dan Guru) secara kualitatif
tes,yang
meliputi
:Materi,
Konstruksi, Kebahasaan

Revisi hasil uji ahli

Uji Coba Kelompok Kecil

Revisi hasil uji coba kelompok

Uji coba kelompok besar

Gambar 1. Skema Prosedur Penelitian

E. Instrument pengumpulan data
1. Angket
Angket yang digunakan yaitu berisikan tentang asesmen formatif yang sering
di gunakan dalam pembelajaran.
2. Observasi
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Observasi atau pengamatan dilakukan dengan mengukur tingkah laku individu
ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati. Observasi
dilakukan pada saat proses kegiatan berlangsung. Observasi yang dilakukan
merupaka observasi langsung dimana observasi dilakukan terhadap proses
yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya dan langsung diamati tanpa
adanya instrument pengamatan.
3. Wawancara
Wawancara dilakukan dengan melakukan Tanya jawab kepada narasumber,
dimana jawaban dari narasumber akan dicatat secara lengkap agar diperoleh
data yang benar.
4. Dokumentasi
Dokumentasi berupa gambar atau tulisan suatu kejadian yang sudah berlalu.
F. Teknik analisis data
Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis. Metode analisis yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1. Angket
a. Angket kebutuhan
Angket tentang kebutuhan pengembangan Produk asesmen formatif pada Mata
Pelajaran Biologi Pokok Bahasan sistem sirkulasi Kelas XI SMA ,di analisis
menggunakan data deskriptif kualitatif dengan penyajian data melalui pernyataan
yang sesuai dengan aslinya pada kenyataan tanpa adanya perhitungan angka.
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b. Angket validasi
Penelitian dilakukan menggunakan skala pengukuran penelitian pengembangan
yang telah dimodifikasi oleh Riduwan. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka
jawaban itu dapat diberi skor seperti tabel berikut.
Tabel 3.1 skala likert20
No.
1

Analisis kuantitatif
Sangat setuju

Skor
4

2

Setuju

3

3

Tidak setuju

2

4

Sangat tidak setuju

1

Nilai yang diberikan adalah satu sampai empat untuk respon sangat setuju,
setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju,yang menggambarkan posisi yang sangat
negatif ke posisi yang sangat positif. Tingkat pengukuran skala dalam penelitian ini
menggunakan interval. Respon netral sengaja dihilangkan, sehingga responden dapat
menunjukkan sikap ataupun pendapatnya terhadap pernyataan yang diajukan oleh
kuesioner. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam metode skala likert
yaitu kesalahan kecenderungan menengah. Data interval tersebut dapat dianalisis
dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari
responden.

20

Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, (Bandung:Alfabeta, 2009), h. 39
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Jumlah Skor yang diperoleh
X 100%

Persentase jawaban responden =
Jumlah Skor Tertinggi/Ideal

Presentase kelayakan yang didapatkan kemudian diiterpretasikan ke dalam
kategori berdasarkan tabel berikut:
Tabel 3.2 Kriteria kelayakan
Skor rata-rata (%)
25% ≤ V < 43,75%
43,75% ≤ V < 62,5%
62,5% ≤ V < 81,25%
81,25% ≤ V ≤ 100%
Asesmen

fomatif

Kategori
Sangat Tidak layak
Tidak layak
Layak
Sangat layak

dinyatakan

layak

secara

teoritis

apabila

persentase

kelayakannya adalah ≥ 62,5% .21

c. Angket tanggapan guru dan siswa setelah dilakukan uji coba produk.
Angket tanggapan guru dan siswa setelah dilakukan uji coba produk. Angket
tanggapan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai tanggapan guru terhadap
buku soal yang dikembangkan. Angket tanggapan diisi oleh guru dan peserta didik.
Angket tanggapan berisi pertanyaan dengan jawaban semi terbuka. Urutan
penulisannya adalah judul, pernyataan dari peneliti, identitas responden, petunjuk
pengisian, dan item pertanyaan. Angket tanggapan bersifat kuantitatif data dapat
diolah secara penyajian persentase dengan menggunakan skala Likert sebagai skala

21

Riduwan , Ibid, h. 40-41
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pengukuran. Skala ini disusun dalam bentuk suatu pernyataan dan diikuti dengan
empat respon.
Skala pengukuran penelitian pengembangan yang telah dimodifikasi dari
Riduwan. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor
seperti tabel berikut.
Tabel 3.1 skala likert22
No.
1

Analisis kuantitatif
Sangat setuju

Skor
4

2

Setuju

3

3

Tidak setuju

2

4

Sangat tidak setuju

1

Nilai yang diberikan adalah satu sampai empat untuk respon sangat setuju,
setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju,yang menggambarkan posisi yang sangat
negatif ke posisi yang sangat positif. Tingkat pengukuran skala dalam penelitian ini
menggunakan interval. Respon netral sengaja dihilangkan, sehingga responden dapat
menunjukkan sikap ataupun pendapatnya terhadap pernyataan yang diajukan oleh
kuesioner. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam metode skala likert
yaitu kesalahan kecenderungan menengah. Data interval tersebut dapat dianalisis
dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari
responden.

22

Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, (Bandung:Alfabeta, 2009), h. 39
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Jumlah Skor yang diperoleh
X 100%

Persentase jawaban responden =
Jumlah Skor Tertinggi/Ideal

Presentase kelayakan yang didapatkan kemudian diiterpretasikan ke dalam kategori
berdasarkan tabel berikut:
Tabel 3.2 Kriteria kelayakan
Skor rata-rata (%)
25% ≤ V < 43,75%
43,75% ≤ V < 62,5%
62,5% ≤ V < 81,25%
81,25% ≤ V ≤ 100%

Kategori
Sangat Tidak layak
Tidak layak
Layak
Sangat layak

Asesmen formatif dinyatakan layak secara teoritis apabila persentase
kelayakannya adalah ≥ 62,5%.23

23

Riduwan ,Ibid, h. 40-41
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Pengembangan Produk Asesmen Berbasis Keterampilan
proses Sains
1. Hasil pengembangan produk
Produk yang dihasilkan berupa Asesmen Formatif dengan materi Sistem
Sirkulasi untuk peserta didik

kelas XI SMA/MA. Proses pembuatan asesmen

formatif ini menggunakan aplikasi Microsoft Word untuk membuat isi atau materi.
pengembangan ini menggunakan model borg dan gall dengan 10 tahapan yang
kemudian direduksi menjadi 8 tahapan yaitu sebagai berikut:1
1. Studi Pendahuluan
a. Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan dilakukan dengan wawancara dengan guru dan peserta
yang dilakukan dengan mengisi angket wawancara asesmen formatif, pengisian
tersebut dibutuhkan untuk mengetahui peran asesmen formatif sudah terealisasi
dengan baik atau tidak disekolah tersebut kemudian peserta didik diminta untuk
mengisi soal keterampilan proses sains untuk mengetahui bagaimana perkembangan
1

Putri Agustina, dkk, Pengembanganmodul Inkuiri Berorientasi Life Skill Pada Materi
Pencemaran Lingkungan Untuk Peserta didik Kelas X Sekolah Menengah Atas (SMA)Jurnal Seminar
Nasional XI Pendidikan Biologi FKIP UNS (Malang: Fkip UNS), h. 873-874

44

keterampilan proses sains peserta didik kelas XI, dari hasil analisis kebutuhan
diperoleh bahwa asesmen formatif dan keterampilan proses sains belum terealisasi
dengan baik di SMA Al-azhar 3 Bandar Lampung.
1. Angket asesmen formatif
Angket asesmen formatif dibutuhkan untuk mengetahui apakah asesmen formatif
di sekolah tersebut sudah terealisasi dengan baik atau belum. Hasil yang
diperoleh diketahui bahwa guru belum sepenuhnya menerapkan asesmen dalam
pembelajaran, sehingga asesmen formatif di SMA AL-AZHAR 3 Bandar
Lampung belum terealisasi.
2. Soal keterampilan proses sains
Soal keterampilan proses sains diberikan kepada peserta didik untuk mengetahui
tingkat keterampilan proses sains di SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung, hasil
yang diperoleh bahwa tingkat keterampilan proses peserta didik masih rendah
dilihat dari rata-rata indikator mengamati 27,03%, mengelompokkan 33,67%,
menafsirkan
mengajukkan

34,67%,

meramalkan

pertanyaan

33,33%,

30,37%,

berkomunikasi

merencanakan

percobaan

31,22%,
34,7%,

menentukkan alat dan bahan 26,67%, dan menerapkan konsep 31,33%.
b. Studi Literatur
Studi literatur dilakukan untuk pengenalan sementara terhadap produk yang
akan dikembangkan. Studi literatur pada penelitian ini dilakukan dengan studi teoritik
yakni mengkaji teori-teori yang relevan dengan menggunakan buku yang dapat
mendukung penelitian mengenai keterampilan proses sains, menegnai R & D, dasar-
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dasar statistika, asesmen formatif dan jurnal penelitian sebagai sumber yang dapat
digunakan sebagai dasar pengembangan, dan sebagai Studi literatur diperlukan untuk
mengetahui langkah-langkah yang paling tepat dalam pengembangan suatu produk
tersebut.
2. Merencanakan Penelitian
Setelah melakukan studi pendahuluan, dilanjutkan dengan merencanakan
penelitian yang meliputi penyusunan soal pra penelitian, soal pasca penelitian, LKS
berbasis KPS dan tes keterampilan proses sains.
1. Penyusunan soal pra penelitian

2. Penyusunan LKS Berbasis KPS

3. Penyusunan soal Pasca pembelajaran
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4. Penyusunan tes keterampilan proses sains

3. Pengembangan Draf Produk (develop preliminary form of product)
Pengembangan produk berupa lembar kerja siswa berbasis keterampilan
proses sains.
a. LKS berbasis keterampilan proses sains
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b. Soal pasca pembelajaran

c.Soal pra pembelajaran

d. Soal tes KPS

4. Uji Produk Terbatas ( preliminery field test )
Pada penelitian ini, uji produk terbatas dilakukan oleh ahli, yakni dosen dan
guru bidang studi biologi SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung. Uji produk
terbatas dilakukan dengan menganalisis validitas dan reabilitas dan kualitatif
desain produk yang dibuat. Analisis dilakukan untuk memperbaiki soal tes
yang telah disusun sehinggan soal tes memiliki kualitas yang baik. Pada
penelitian ini uji produk dilakukan oleh ahli, yakni dosen dan guru bidang
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biologi SMA Al-azhar 3 Bandar Lampung. Analisis dilakukan dengan melihat
apakah soal yang dibuat sudah memiliki kualitas ynag baik dan memenuhi
indikator keterampilan proses sains dari segi materi, bahasa dan asesmen,
dosen ahli pada penelitian ini yaitu, ahli bahasa ibu Fatimatuzzahra,
S.Pd.,M.Si, ahli asesmen ibu Nuhkbatul Bidayati Haka, M.Pd, dan ahli materi
bapak Akbar Handoko,M.Pd serta guru biologi di SMA Al-azhar 3 Bandar
Lampung yaitu ibu Nani Oktaviani, S.Pd, dan Ibu Bunga Naria, S.Pd, guru
biologi memiliki peran penting dalam analisis soal, karena guru bidang studi
yang memberikan materi secara langsung.
a. Validasi oleh ahli pada produk awal
1. Uji ahli materi pada produk awal
Produk awal yang telah selesai kemudian divalidasi menggunakan
angket validasi untuk ahli materi. Validasi ahli materi dilakukan untuk
mengisi lembar angket penilaian pada masing-masing aspek penilaian yang
terdiri dari beberapa pernyataan yang seluruhnya diisi oleh ahli materi yaitu
ibu Fatimatuhzzahra,S.Pd.,M.Sc. Penilaian dari kedua ahli materi pada produk
awal disajikan dalam tabel berikut ini :
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Tabel 4.1
Tabulasi Uji Ahli Materi Pada Produk Awal
Isi
Kriteria
Soal sesuai dengan indikator
Batasan pertanyaan yang diharapkan jelas
Isi materi sesuai dnegan tujuan pengukuran
Isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang , jenis
sekolah atau tingkatan sekolah
Rumusan kalimat soal atau pertanyaan harus menggunakan kata
tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai
Ada petunjuk yang jelas tentang cara menegrjakan soal
Gambar, grafik, tabel, diagram dan sejenisnya disajikan dengan jelas
dan terbaca

Skor
3
1
3
1
3
3
3

Jumlah Total

17

Skor Maksimal

28

Persentase

60,7%

Kriteria

Layak

Produk awal yang telah direvisi, divalidasi kembali oleh dosen yang
sama menggunakan angket yang sama guna mengetahui kelayakan produk
untuk digunakan di sekolah. Berdasarkan hasil tabulasi uji ahli materi pada
produk awal (tabel 4.1) pada aspek isi diperoleh skor 17 dari skor maksimal
28 dengan persentase 60,7% dinyatakan dalam kriteria layak. Namun, hasil
tersebut adalah penilaian produk sebelum perbaikan. Saat ini produk awal
sudah direvisi sesuai saran perbaikan yang diberikan oleh ahli materi.

2. Uji ahli bahasa pada produk awal
Validasi ahli bahasa dilakukan untuk mengisi lembar angket penilaian pada
aspek kebahasaan terdiri dari 5 pernyataan seluruhnya yang diisi oleh ahli
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bahasa yaitu Bapak Akbar Handoko, M.Pd. Penilaian dari bahasa pada produk
awal disajikan dalam tabel 4.2 berikut ini :
Tabel 4.2
Tabulasi Uji Ahli Bahasa Pada Produk Awal
Kebahasaan
Kreiteria

Skor

Rumusan kalimat soal komunikatif
Butir soal menggunakan bahasa indonesia yang baik dan
benar
Rumusan soal tidak menggunakan kata/kalimat yang
menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian
Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat
Rumusan soal tidak mengandung kata-kata ynag dapat
menyinggung perasaan siswa

1

Jumlah Total

12

Skor Maksimal

20

Presentase

60%

Kriteria

Layak

3
2
3
3

Berdasarkan hasil tabulasi uji ahli bahasa diatas (Tabel 4.2) diperoleh
jumlah skor total aspek kebahasaan 12 dari skor maksimal 20 dengan
presentase 60% dinyatakan dalam kriteria layak. Namun, hasil tersebut adalah
penilaian produk sebelum revisi. Saat ini produk awal sudah direvisi sesuai
saran perbaikan yang diberikan oleh ahli bahasa. Produk awal yang telah
direvisi kemudian divalidasi kembali oleh ahli bahasa yang sama dengan
menggunakan angket yang sama untuk melihat peningkatan skor yang
diperoleh setelah revisi.
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3. Uji ahli asesmen pada produk awal
Validasi ahli asesmen dilakukan untuk mengisi lembar angket penilaian pada
masing-masing aspek penilaian yang terdiri dari beberapa pernyataan yang
diisi oleh ahli asesmen yaitu Ibu Nukhbatul Bidayati Haka, M.Pd. Penilaian
ahli asesmen pada produk awal disajikan dalam tabel 4.3 berikut ini :
Tabel 4.3
Tabulasi Uji Ahli Asesmen Pada Produk Awal
Asesmen
Kriteria
Asesmen yang dikembangkan sesuai dengan indikator yang
ditetapkan
Asesmen yang dibuat sesuai dengan materi yang akan
dipraktikumkan
Asesmen menggunakan bahasa yang baik dan benar

Skor
3
2
3

Penggunaan bahasa sangat efektif dan komunikatif

1

Bahasa yang digunakan mudah dipahami
Jumlah Total

2
11

Skor Maksimal

20

Persentase

55%

Kriteria

Layak

Berdasarkan hasil uji tabulasi ahli asesmen diatas (Tabel 4.3) diperoleh
jumlah total 11 dengan skor maksimal 20 serta persentase 55% dan
dinyatakan dalam kriteria Layak. Namun, hasil tersebut adalah penilaian
produk sebelum revisi. Saat ini produk awal sudah direvisi sesuai saran
perbaikan yang diberikan oleh ahli Asesmen. Produk awal yang sudah
diperbaiki kemudian divalidasi kembali oleh ahli asesmen yang sama dengan
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menggunakan angket validasi yang sama juga untuk melihat peningkatan nilai
skor yang diperoleh setelah revisi.
4. Uji validasi oleh guru biologi
Tahap selanjutnya setelah produk selesai divalidasi oleh ahli materi,
ahli bahasa dan ahli asesmen ialah produk diberikan kepada guru biologi di
sekolah tempat penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan guru
biologi terhadap produk yang dikembangkan. tanggapan guru biologi terdiri
dari dua orang guru di tempat penelitian, guru pertama yaitu Ibu Nanik
Oktaviana, S. dan guru kedua yaitu Ibu Bunga Naria, S.Pd. dari SMA AlAzhar 3 Bandar Lampung. Adapun hasil tanggapan guru biologi terhadap
produk yang dikembangkan yaitu sebagai berikut:
Tabel 4.4
Tabulasi Hasil Tanggapan Guru Pertama Terhadap Produk Awal
Aspek

Isi

Kebahasaan

Asesmen

Jumlah Total

18

14

6

Skor Maksimal

28

20

8

Persentase

67,86%

Kriteria

Layak

Tabel 4.5
Tabulasi Hasil Tanggapan Guru Kedua Terhadap Produk Awal
Aspek

Isi

Kebahasaan

Asesmen

Jumlah Total

18

13

6

Skor Maksimal

28

20

8

Persentase

66,07%

Kriteria

Layak
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Pada tabel 4.4 dan tabel 4.5 menggambarkan informasi hasil
tanggapan guru biologi terhadap produk awal. Guru pertama memberi
penilaian Pada aspek isi dengan skor 18 dari skor maksimal 28, aspek
kebahasaan

mendapat skor 14

dari skor maksimal 20, aspek asesmen

mendapat skor 6 dari skor maksimal 8, dengan persentase 67,8% dan
mendapatkan kriteria layak. Guru kedua memberi penilaian Pada aspek isi
dengan skor 18 dari skor maksimal 28, aspek kebahasaan mendapat skor 13
dari skor maksimal 20, aspek asesmen mendapat skor 6 dari skor maksimal 8,
dengan persentase 66,07% dan mendapatkan kriteria layak.
5. Revisi hasil uji terbatas
Revisi dilakukan dengan berdasarkan koreksi dari ahli dengan memperbaiki
aspek desain, materi dan bahasa. Revisi dilakukan sampai para ahli menilai
produk tersebut layak diujucobakan.
a. Validasi oleh ahli pada produk setelah revisi
1. Uji ahli materi setelah revisi
Tabel 4.6
Tabulasi Uji Ahli Materi Pada Produk Setelah Revisi
Isi
Kriteria
Soal sesuai dengan indikator
Batasan pertanyaan yang diharapkan jelas
Isi materi sesuai dnegan tujuan pengukuran
Isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang , jenis
sekolah atau tingkatan sekolah
Rumusan kalimat soal atau pertanyaan harus menggunakan kata
tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai

Skor
3
3
3
3
3
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Ada petunjuk yang jelas tentang cara menegrjakan soal
Gambar, grafik, tabel, diagram dan sejenisnya disajikan dengan
jelas dan terbaca

3

Jumlah Total

22

Skor Maksimal

28

Persentase

78,6%
Sangat
Layak

Kriteria

4

Pada tabulasi uji materi produk setelah revisi didapat persentase 78,6%
dengan kriteria Sangat Layak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kenaikan
jumlah skor pada setiap aspek dan menunjukkan kriteria sangat layak. Hasil
validasi produk awal mendapat nilai atau kriteria layak pada tiap aspek
penilaian. Pada produk awal aspek isi mendapatkan nilai terendah yaitu
sebesar 60,7%. Kemudian setelah direvisi sesuai saran perbaikan dari ahli
materi, aspek tersebut mendapatkan kenaikan persentase menjadi 78,6%.
Hasil yang demikian menyatakan bahwa kritik dan saran dari ahli materi
memberikan pengaruh yang sangat baik bagi pengembangan materi dalam
produk.
2. Uji ahli bahasa setelah revisi
Adapun hasil validasi produk akhir setelah direvisi terdapat pada tabel 4.7
sebagai berikut:
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Tabel 4.7
Tabulasi Uji Ahli Bahasa Pada Produk Setelah Revisi
Kebahasaan
Kriteria

Skor

Rumusan kalimat soal komunikatif

3

Butir soal menggunakan bahasa indonesia yang baik dan
benar
Rumusan soal tidak menggunakan kata/kalimat yang
menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian
Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat

3
4
4

Rumusan soal tidak mengandung kata-kata ynag dapat
menyinggung perasaan siswa
Jumlah Total

18

Skor Maksimal

20

Presentase

90%
Sangat
Layak

Kriteria

4

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan uji ahli bahasa yang sudah
direvisi yang memiliki jumlah tiap aspek 18 dari skor maksimal 20
dengan persentase 90%

yang dapat di nyatakan dalam kriteria yang

sangat layak.
Persentase produk awal pada aspek kebahasaan diperoleh 60%. Setelah
perbaikan

produk

mengalami

peningkatan

yang

signifikan

dan

memperoleh persentase 90% dengan kriteria sangat layak. Hasil yang
demikian menyatakan bahwa kritik dan saran dari ahli bahasa
memberikan pengaruh yang sangat baik bagi pengembangan kebahasaan
dalam produk asesmen formatif ini.
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3. Uji ahli asesmen setelah revisi
Adapun hasil validasi produk akhir setelah perbaikan terdapat pada tabel
4.8 di bawah ini :
Tabel 4.8
Tabulasi Uji Ahli Asesmen Pada Produk setelah Revisi
Asesmen
Kriteria
Asesmen yang dikembangkan sesuai dengan indikator yang
ditetapkan
Asesmen yang dibuat sesuai dengan materi yang akan
dipraktikumkan

Skor
3
3

Asesmen menggunakan bahasa yang baik dan benar

3

Penggunaan bahasa sangat efektif dan komunikatif

3

Bahasa yang digunakan mudah dipahami

3

Jumlah Total
Skor maksimal
Persentase
Kriteria

15
20
75%
Sangat Layak

Pada tabel 4.8 tabulasi uji ahli media produk setelah revisi didapat jumlah
total 15 dengan skor maksimal 20 sehingga diperoleh persentase 75% yang
dinyatakan dalam kriteria sangat layak. Berdasarkan hasil tabulasi ahli
Asesmen didapat hasil validasi pada persentase produk awal dan persentase
produk setelah revisi. Persentase produk awal memperoleh persentase 50%,
setelah produk awal direvisi kemudian divalidasi kembali, mengalami
peningkatan persentase menjadi 75%.
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4. Validasi oleh guru biologi setelah revisi
Hasil tanggapan guru biologi terhadap produk awal menunjukkan
kriteria layak pada tiap aspek. Namun, hasil tersebut adalah penilaian produk
sebelum revisi. Saat ini produk awal sudah direvisi sesuai saran perbaikan
yang diberikan oleh guru biologi. Setelah produk awal diperbaiki, kemudian
diberikam lagi dengan guru biologi yang sama dengan angket yang sama
untuk mengetahui tanggapan guru biologi terhadap produk akhir. Berikut ini
adalah tabel hasil tanggapan guru terhadap produk setelah perbaikan:
Tabel 4.9
Tabulasi Hasil Tanggapan Guru Pertama Terhadap Produk Akhir
Aspek

Isi

Kebahasaan

Asesmen

Jumlah Total

23

19

6

Skor Maksimal

28

20

8

Persentase

85,71%

Kriteria

Sangat Layak

Tabel 4.10
Tabulasi Hasil Tanggapan Guru Kedua Terhadap Produk Akhir
Aspek

Isi

Kebahasaan

Asesmen

Jumlah Total

21

15

6

Skor Maksimal

28

20

8

Persentase

75%

Kriteria

Sangat Layak
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Pada Tabel 4.9 dan tabel 4.10 menunjukkan hasil tanggapan guru
biologi terhadap produk akhir. Guru pertama memberi penilaian Pada aspek
isi dengan skor 23 dari skor maksimal 28, aspek kebahasaan mendapat skor
19

dari skor maksimal 20, aspek asesmen mendapat skor 6 dari skor

maksimal 8, dengan persentase 85,71% dan mendapatkan kriteria sangat
layak. Guru kedua memberi penilaian Pada aspek isi dengan skor 21 dari skor
maksimal 28, aspek kebahasaan mendapat skor 15 dari skor maksimal 20,
aspek asesmen mendapat skor 6 dari skor maksimal 8, dengan persentase 75%
dan mendapatkan kriteria sangat layak.
Tanggapan guru biologi terhadap produk awal didapat persentase lebih
rendah dibandingkan tanggapan guru biologi terhadap produk akhir. Hal ini
dikarenakan pada produk awal masih terdapat kekurangan. Menurut saran
perbaikan dari guru biologi pada aspek kebahasan, bahasa yang digunakan
untuk peserta didik SMA perlu lebih komunikatif sehingga peserta didik
mampu memahami soal tersebut.
Setelah produk awal diperbaiki sesuai saran perbaikan dan divalidasi kembali
ke guru biologi yang sama dengan menggunakan angket yang sama dan
terdapat kenaikan persentase dari sebelumnya. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa aspek-aspek dalam pada produk akhir lebih baik dari
produk sebelumnya.
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b. Uji kelompok kecil
Uji coba kelompok kecil dilakukan di SMA AL-AZAHAR 3 Bandar
Lampung, dengan subyek 10 peserta didik, dengan membagikan 10 soal tes
dalam bentuk essay yang telah divalidasi oleh para ahli, uji kelompok kecil
dilakukan untuk mendapatkan data awal tentang kualitas tes dan pemahaman
peserta didik terhadap materi. Setelah uji coba tes kelompok kecil, hasil tes
kemudian dianalisis secara kuantitatif. Hasil uji kelompok kecil dari 8 orang
siswa diperoleh pada indikator mengajukkan pertanyaan dan menafsirkan
peserta didik masih rendah.
c. Revisi hasil uji kelompok kecil
Revisi dilakukan berdasarkan koreksi dari ahli yang mencangkup aspek
materi, desain, dan bahasa. Revisi akan terus dilakukan sampai para ahli
menilai produk tersebut layak untuk diujicobakan.
d. Uji kelompok besar
Uji coba kelompok besar dilakukan di kelas XI SMA AL-AZHAR 3 Bandar
Lampung dengan subjek 47 peserta didik. Uji kelompok besar dilakukan
untuk mendapatkan data empiris tentang kualitas soal.2 Pada penelitian ini uji
kelompok besar dilakukan dengan pemberian soal pra pembelajaran di awal
pembelajaran untuk menilai kemampuan awal peserta didik, setelah
pemberian soal, peserta didik melaksanakan pembelajaran menggunakan

2

Winda Fitrififtanofa, Dkk, Pengembangan Instrumen Tes Formatif Fisika Kelas XI
Semester Gasal Program Akselerasi Jurnal Pendidikan Fisika UNS (Malang: Fkip UNS), h. 94
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asesmen formatif berupa lembar kerja peserta didik berbasis keterampilan
proses sains. Peserta didik melaksanakan kegiatan praktikum sesuai dengan
lembar kerja yang telah di bagikan. Guru akan membahas kembali soal yang
ada pada lembar kerja peserta didik sebagai feedback sehingga peserta didik
dapat lebih memahami soal-soal keterampilan proses sains. Untuk mengetahui
keefektiffan produk tersebut peserta didik diminta untuk mengerjakan soal
keterampilan proses sains dengan materi yang sama. Kemudian peserta didik
diminta untuk mengisi angket tanggapan mengenai produk tersebut,
disediakan kelas kontrol yang diberikan soal keterampilan proses sains yang
sama dengan kelas yang diberikan produk untuk membandingkan apakah
produk yang diujicobakan dapat memberikan efek yang baik bagi
perkembangan keterampilan proses sains peserta didik di SMA Al-azhar 3
Bandar Lampung.
B. Pembahasan
Penelitian dan pengembangan merupakan strategi atau metode penelitian yang
cukup ampuh untuk memperbaiki praktik pembelajaran.3

Penelitian dan

pengembangan ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan produk yang di
kembangkan. Produk yang dikembangkan yaitu asesmen formatif berbasis
keterampilan proses sains materi sistem sirkulasi.

3

Direktorat Tenaga Kependidikan Dan Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan Dan
Tenaga Kependidikan, Pendekatan, Jenis, Dan Metode Penelitian Pendidikan. 2008
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a) Hasil Tanggapan terhadap asesmen berbasis keterampilan proses
sains
Tahap uji coba skala luas yaitu uji coba pengembangan asesmen
formatif pada sampel yang luas. Uji skala luas dilakukan di kelas XI IPA 1 di
SMA Al- Azhar 3 Bandar Lampung

sebanyak 34 peserta didik. Dalam

tahapan ini Asesmen formatif yang digunakan adalah asesmen formatif yang
telah diperbaiki kekuranganya sesuai hasil validasi pakar dan saran yang
diberikan pakar.
Tanggapan positif yang diberikan peserta didik terhadap asesmen
formatif berbasis keterampilan proses sains dikarenakan sajian yang mudah
dipahami oleh peserta didik melalui bahasa yang sederhana dan gambar yang
proporsional dapat mengarahkan peserta didik memahami kegiatan yang
dilakukan. Persentase perolehan menginterpretasikan bahwa asesmen formatif
dalam lembar kerja peserta didik berbasis keterampilan proses sains direspon
positif oleh peserta didik sehingga dapat diterapkan di SMA Al- Azhar 3
Bandar Lampung.
Respon positif yang diberikan peserta didik menginterpretasikan
bahwa secara umum peserta didik dapat melakukan kegiatan pembelajaran
secara mandiri. Asesmen formatif ini menjadi salah satu alternatif untuk
mengembangkan keterampilan proses sains peserta didik. Hal itu seperti yang
dijelaskan Mehling dan Oliver bahwa keterampilan proses sains memberikan
peserta didik kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuannya. Hasil
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tanggapan guru digunakan untuk memperoleh masukan-masukan guna
penyempurnaan produk serta sebagai indikator bahwa modul yang
dikembangkan efektif.

Pada tanggapan awal sebelum asesmen formatif

direvisi memperoleh persentase sebesar 67,86%, setelah itu asesmen formatif
di revisi sesuai saran dari guru. Hasil dari revisi kemudian dinilai oleh guru
dan kemudian mendapatkan persentase 85,71% dan masuk dalam kriteria
sangat layak.
Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa asesmen formatif berbasis
keterampilan proses sains yang dikembangkan termasuk dalam kriteria
“sangat layak” dengan rerata skor tanggapan guru sebesar 85,71%.
b) Tanggapan peserta didik
Uji coba skala luas dilakukan di SMA Al- Azhar 3 Bandar Lampung
pada kelas XI IPA 1 yaitu sebanyak 34 peserta didik. Tujuan pelaksanaan uji
coba adalah untuk mengetahui tanggapan peserta didik terhadap asesmen
formatif dalam bentuk lembar kerja berbasis keterampilan proses sains. Dalam
pelaksanaan uji coba, langkah awal yang dilakukan peneliti adalah
membagikan produk kepada peserta didik, kemudian guru menjelaskan isi
dan cara penggunaan. Langkah selanjutnya ialah memberikan angket
penilaian tanggapan peserta didik terhadap produk yang dikembangkan.
Tanggapan peserta didik kelas XI IPA 1 terhadap Lembar kerja biologi
berbasis keterampilan proses sains materi sistem sirkulasi yang seluruhnya
berjumlah 34 peserta didik setelah dihitung dan dicocokkan dengan skala
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penilaian maka diperoleh hasil penilaian dari 34 peserta didik SMA Al-Azhar
3 Bandar Lampung dapat dilihat pada lampiran 3.
Tanggapan 34 peserta didik terhadap produk yang dikembangkan
mendapatkan kriteria sangat layak dengan persentase rata-rata 83,76%.
Peserta didik yang memberikan penilaian dengan kriteria layak adalah 11
peserta didik. Sedangkan peserta didik yang memberikan penilaian dengan
kriteria sangat layak adalah sebanyak 23 peserta didik. dengan demikian dapat
dilihat disimpulkan bahwa asesmen formatif berbasis keterampilan proses
sains pada materi sistem sirkulasi sangat layak untuk digunakan.
a. Uji coba produk
Produk berupa Lembar kerja peserta didik berbasis keterampilan
proses sains peserta didik dilakukan di kelas XI IPA 1 dengan subjek 34
peserta didik. Sebelum dilakukan uji coba produk untuk melihat
perkembangan keterampilan proses sains awal peserta didik maka diberikan
soal pra pembelajaran berbasis keterampilan proses sains, selama 15 menit
peserta didik diminta mngerjakan soal tersebut, didapatkan hasil bahwa
indikator keterampilan proses sains peserta didik belum tercapai dengan baik,
dengan hasil :
Indikator KPS
Klasifikasi
Menafsirkan
Berkomunikasi
Mengajukkan pertanyaan
Menentukan alat dan bahan

Kelas XI IPA 1
43,14%
49,02%
49,02%
36,27%
51,96%

Kriteria
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Sedang
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Merencanakan percobaan
Prediksi
Menafsirkan

45,10%
49,02%
40,20%

Rendah
Rendah
Rendah

Rendahnya aspek keterampilan proses sains peserta didik disebabkan
peserta didik belum terbiasa menyelesaikan soal keterampilan proses sains,
dan dalam dalam pembelajaran guru belum sepenuhnya menerapkan
keterampilan proses sains.
Uji produk dilakukan dengan membagikan LKS kepada masingmasing peserta didik, peserta didik melaksanakan kegiatan praktikum sesuai
dengan petunjuk pada lembar kerja.
Hasil keterampilan proses sains pada lembar kerja siswa dapat dilihat
pada tabel dibawah ini:

Merencanakan percobaan

Frekuensi Denyut
70,02%

Mengajukan pertanyaan
Merumuskan hipotesis
Mengamati
Berkomunikasi
Mengelompokkan
Memprediksi

Merencanakan
percobaan
Mengajukan pertanyaan
Merumuskan hipotesis
Mengamati
Berkomunikasi

60,25%
55,6%
85,00%
75,5%
66,66%
78,89%

Tinggi
Sedang
Sedang
Sangat tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi

Pengamatan Organ Jantung
75,02%
Tinggi
64,25%
60,6%
85,00%
78,5%

Sedang
Sedang
Sangat tinggi
Tinggi
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Merencanakan
percobaan
Mengajukan pertanyaan
Merumuskan hipotesis
Mengamati
Berkomunikasi
Mengelompokkan
Memprediksi
Menafsirkan

Uji Golongan Darah
72,02%

Tinggi

70,25%
54,6%
80,00%
80,5%
70,66%
78,89%
74,33%

Tinggi
Sedang
Sangat tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi

Setelah praktikum selesai guru membahas kembali soal-soal pada
lembar kerja peserta didik untuk memberikan feedback kepada peserta didik
sehingga peserta didik mengetahui bagian mana yang dirasakan sulit. Pada
akhir pertemuan peserta didik diberikan tes keterampilan proses sains untuk
mengetahui ketercapaian keterampilan proses sains peserta didik setelah
menggunakan produk lembar kerja peserta didik. Pada penelitian ini
keterampilan proses sains pada kelas yang menggunakan lembar kerja siswa
berbasis keterampilan proses sains lebih baik. Berikut nilai ketercapaian
keterampilan proses sains peserta didik:
Indikator KPS

Kelas XI IPA 1

Kriteria

Klasifikasi
Menafsirkan
Berkomunikasi
Mengajukan pertanyaan
Menentukan alat dan bahan
Merencanakan percobaan
Prediksi
Menafsirkan

70,59%
62,75%
83,33%
64,71%
76,47%
70,59%
73,53%
70,59%

Tinggi
Sedang
Sangat tinggi
Sedang
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
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Pada tabel tersebut aspek klasifikasi,berkomunikasi,menentukan alat
dan bahan,merencanakan percobaan,prediksi dan menafsirkan tinggi, hal
tersebut sesuai dengan kriteria indikator pada LKS yang memiliki kriteria
tinggi. Indikator berkomunikasi sangat tinggi sesuai dengan penilaian pada
LKS dibandingkan aspek menafsirkan dan mengajukan pertanyaan hal ini
karena kemampuan komunikasi merupakan salah satu bentuk keterampilan
proses sains yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam
menyampaikan atau menerima gagasan, ide, baik secara lisan maupun tulisan,
menggambarkan dan menyajikan hasil pengamatan secara visual dalam
bentuk tabel, dan grafik. pada saat kegiatan praktikum, setelah peserta didik
melakukan perccobaan dan mencatat data hasil percobaan kedalam bentuk
tabel, pada kegiatan ini peserta didik dilatih untuk mengembangkan
keterampilan komunikasi lisan maupun tulisannya. Peserta didik diminta
untuk menjawab pertanyaan dalam LKS, yang salah satunya diantaranya
peserta didik diminta untuk menyajikan data kedalam bentuk grafik. Aspek
KPS mengajukan pertanyaan/merumuskan pertanyaan tergolong cukup, hal
ini terjadi karena peserta didik sebelumnya belum pernah dilatih untuk
merumuskan pertanyaan. Dan pemahaman peserta didik dalam merumuskan
pertanyaan masih kurang. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa
penggunaan LKS berbasis keterampilan proses sains peserta didik efektif
untuk meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik.
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b. Kelas Kontrol
Kelas kontrol pada penelitian ini menggunakan kelas XI IPA 2, kelas
kontrol digunakan sebagai pembanding, terhadap produk yang diujicobakan,
pada kelas kontrol tidak diberikan produk lembar kerja berbasis keterampilan
proses sains peserta didik. Tetapi menggunakan metode yang biasa digunakan
guru. Pada kelas kontrol peserta didik melaksanakan praktikum sesuai dengan
yang ada pada buku biologi sehingga tidak melatih kemampuan keterampilan
proses sains peserta didik. Hasil tes keterampilan proses sains yang diperoleh
pada aspek klasifikasi 24,32%, menafsirkan 15,3%, berkomunikasi 46,85%,
mengajukan pertanyaan 35,14%, menentukan alat dan bahan 64,86%,
merenanakan perobaan 63,96%, prediksi 58,56%, menafsirkan 37,84%. Dari
hasil tersebut diketahui bahwa keterampilan proses sains pada kelas tersebut
cukup rendah.
c. Kelas Kontrol dan Kelas Ekperimen
Hasil penelitian ini menunjukkan LKS KPS yang diberikan pada kelas
eksperimen menunjukkan peningkatan pada aspek keterampilan proses sains
dibandingkan dengan kelas yang kontrol yang tidak menggunakan LKS KPS.
Penggunaan LKS berbasis KPS dalam pembelajaran, peserta didik dituntut
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS, dan menjawab
berdasarkan gambar yang mereka amati. Hal tersebut sesuai dengan pendapat

68

achmadi bahwa penggunaan LKS dapat mengaktifkan siswa dalam proses
kegiatan pembelajaran dan membantu siswa membangun konsep4.
Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini terdapat peningkatan
signifikan penggunaan asesmen formatif berbasis keterampilan proses sains
terhadap keterampilan proses sains peserta didik pada materi sistem sirkulasi.
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Hasbullah5, dalam
jurnal penelitian yang berjudul, pengembangan lembar kerja siswa
berorientasi keterampilan proses dalam pembelajaran saintifik terhadap hasil
belajar siswa pada pokok bahasan sistem pencernaan manusia, pada penelitian
ini melalui pengembangan lembar kerja berorientasi keterampilan proses,
peserta didik lebih aktif untuk mencari tahu dibandingkan dengan yang tidak
menggunakan. Maka lembar kerja berorientasi keterampilan proses sains
keseluruhan dapat meningkatkan hasil belajar dan keterampilan proses sains.

4

Putri Chris Yanto, “Penggunaan Lembar Kerja Siswa Berbasis Keterampilan Proses Sains
Terhadap Keterampilan Proses Sains”. Artikel, H. 13
5
Hasbullah, “Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berorientasi Keterampilan Proses Dalam
Pembelajaran Saintifik Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Sistem Pencernaan”. Jurnal
Pendidikan Biologi, Vol. 7 No. 6 (November 2016), H. 127
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BAB V
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian pengembangan ini adalah :
1. Penelitian ini mengembangkan produk berupa asesmen formatif berbasis
keterampilan proses sains dengan menggunakan model borg dan gall yaitu,
studi pendahuluan, merencanakan penelitian, pengembangan draf produk, uji
produk terbatas, revisi hasil uji terbatas, uji kelompok kecil, revisi hasil uji
kelompok kecil, uji kelompok besar.
2. Asesmen formatif berbasis keterampilan proses sains materi sistem sirkulasi
untuk peserta didik kelas XI SMA/MA mendapatkan penilaian kelayakan
setelah di ujikan pada kelompok kecil.
3. Asesmen formatif efektif digunakan dalam pembelajaran setelah diujikan
pada kelompok besar dengan hasil tes keterampilan proses sains pada setiap
aspek meningkat.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, analisis pembahasan, dan kesimpulan dapat
dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :
1. Pembelajaran menggunakan asesmen formatif berbasis keterampilan proses
sains dikembangkan oleh guru secara berkelanjutan untuk materi yang berbeda
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2. Mengujicobakan kegiatan pembelajaran menggunakan asesmen formatif
berbasis keterampilan proses sains pada subjek penelitian yang berbeda.
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