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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Paradigma Penelitian 

Standar asesmen pembelajaran sains dewasa ini telah mengalami 

pergeseran penekanan dari “yang mudah dinilai” menjadi “yang penting untuk 

dinilai” (National Research Council/NRC, 1996). Penilaian pembelajaran sains 

dewasa ini lebih ditekankan pada pemahaman dan penalaran ilmiah. Tes 

tradisional (paper and pencil test) yang hanya menilai pengetahuan ilmiah tidak 

sesuai lagi dengan tuntutan kurikulum (Mokhtari et al., 1996). Suatu penilaian 

berbasis kompetensi diperlukan untuk menilai pengetahuan, keterampilan dan 

sikap. Pernyataan kompetensi menjelaskan hasil yang diharapkan dari kinerja dari 

fungsi yang terkait secara professional, pengetahuan, keterampilan dan sikap yang 

sangat penting untuk kinerja fungsi tersebut (Fletcher, 2005).  

 Mahasiswa di Sekolah Analis Kesehatan merupakan calon tenaga analis 

kesehatan yang nantinya akan menjadi pelaksana tugas di laboratorium kesehatan 

mulai dari menerima permintaan pemeriksaan sampai dengan pelaporan hasil 

pemeriksaan. Untuk tahapan pekerjaan yang terkait langsung dengan teknik 

laboratorium, diperlukan tenaga yang benar-benar mampu untuk 

bertanggungjawab secara teknik di bidang laboratorium, yang mampu juga dalam 

mengelola suatu laboratorium. Peningkatan profesionalisme tenaga analis 

kesehatan dalam memberikan pelayanan pemeriksaan yang prima dituntut oleh 

masyarakat juga dalam rangka menyelaraskan keterampilan yang dimiliki dengan 

tuntutan keseluruhan stakeholder yang bergerak dinamis dan tuntutan ilmu dan 

teknologi laboratorium yang terus berkembang, maka kebutuhan untuk 

meningkatkan kualitas asesmen menjadi suatu kebutuhan yang paling mendesak.

 Selama ini dosen di Sekolah Analis Kesehatan dalam memberikan 

penilaian terhadap mahasiswa kebanyakan masih menggunakan asesmen  

tradisional, yaitu penilaian berbasis pembelajaran yang hanya menilai kemampuan 
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atau prestasi pembelajaran. Mahasiswa menjadi pasif dan penilaian hanya 

merupakan bagian integral program pembelajaran. Bukti penilaian diambil dari 

hasil penugasan/ujian, jenis bukti ditentukan dalam silabus, serta penilaian 

merujuk pada norma. Dengan demikian maka penilaian di Sekolah Analis 

Kesehatan perlu dilakukan Asesmen Berbasis Kompetensi, yaitu penilaian kinerja 

aktual di tempat kerja. Penilaian bersifat independen dari program pembelajaran. 

Bukti penilaian dikumpulkan dari kinerja aktual di tempat kerja di dukung dengan 

metode lain, serta penilaian merujuk pada kriteria dan bersifat individual.  

 Dalam asesmen bakteriologi klinis sebenarnya telah dilakukan proses yang 

sesuai seperti yang dikehendaki oleh pengembang kurikulum, yaitu ada 

pengetahuan dan keterampilan (teori dan praktek). Akan tetapi dalam 

pelaksanaannya kurang optimal, karena penilaiannya lebih ditujukan untuk 

memahami konsep bakteriologi klinis saja, dan kurang mengembangkan aspek 

keterampilan lainnya, seperti keterampilan melakukan tugas per tugas, dan 

keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam melaksanakan 

pekerjaan. Selama ini dalam asesmen bakteriologi klinis juga kurang ditekankan 

pada kemampuan menanggapi kelainan dan kerusakan dalam pekerjaan sehari-

hari, padahal untuk asesmen bakteriologi klinis diperlukan tanggung jawab dan 

harapan dari lingkungan kerja termasuk bekerja sama dengan orang lain. Untuk 

meningkatkan kualitas asesmen bakteriologi klinis dasar yang terdiri atas 

penanganan sampel, melakukan tes dasar, pengoperasian alat, dan bekerja aman, 

maka dibuatlah model standar kompetensi yang dikembangkan berdasar pada 

tugas atau pekerjaan yang dibutuhkan dari suatu bidang pekerjaan sesuai dengan 

jenis dan sektornya dan dirumuskan ke dalam unit kompetensi, yaitu standar 

kompetensi model Regional Model Competency Standards (RMCS).  

 Standar Kompetensi Model RMCS adalah Standar yang dikembangkan 

berdasarkan pada tugas atau pekerjaan yang dibutuhkan dari suatu bidang 

pekerjaan sesuai dengan jenis dan sektornya, dan dirumuskan kedalam unit 

kompetensi– misalnya di sektor kesehatan, konstruksi, manufaktur, dsb. Konsep 

dasar standar kompetensi model RMCS berfokus pada apa yang diharapkan dari 

pekerja di tempat kerja dan bukan dari proses belajar atau waktu yang dihabiskan 
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dalam pendidikan. Dengan kata lain menggambarkan dengan tepat apa yang 

seseorang harus mampu lakukan dan tidak ada pelatihan tertentu yang harus 

mereka lakukan. Ini juga mencakup kemampuan untuk mentransfer dan 

menerapkan secara luas keterampilan dan pengetahuan dalam situasi dan 

lingkungan baru. Deskripsi kompetensi harus menangkap cara kerja efektif 

beroperasi tidak hanya pada daftar tugas mereka. Kompetensi didefinisikan 

sebagai kemampuan individual untuk mengerjakan suatu tugas/pekerjaan sesuai 

standar yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Seseorang 

yang kompeten harus memenuhi empat dimensi standar kompetensi yang 

meliputi: mampu melakukan tugas per tugas (Task Skills), mampu mengelola 

sejumlah tugas yang berbeda dalam melaksanakan pekerjaan (Task Management 

Skills), mampu menanggapi kelainan dan kerusakan dalam pekerjaan sehari-hari 

(Contingency Management Skills), dan mampu menghadapi tanggung jawab dan 

harapan dari lingkungan kerja termasuk bekerja sama dengan orang lain (Job/Role 

Environment Skills). 
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Gambar 3.1  Paradigma Penelitian 
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Dalam asesmen bakteriologi klinis dengan standar kompetensi model 

RMCS ini diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tujuan 

asesmen untuk meningkatkan berbagai aspek seperti pemahaman bakteriologi 

klinis, meningkatkan keterampilan melakukan tugas per tugas, keterampilan 

mengelola sejumlah tugas yang berbeda, keterampilan menanggapi kelainan dan 

kerusakan dalam pekerjaan, dan keterampilan menghadapi tanggung jawab dan 

harapan dari lingkungan kerja dapat tercapai. Dengan demikian maka akan 

diperoleh analis kesehatan yang berkualitas, yaitu tenaga analis kesehatan yang 

menguasai konsep, keterampilan, berkarakter, cerdas dan memiliki kemampuan 

yang prima dalam memberikan pelayanan pemeriksaan laboratorium. 

 

B. Disain & Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development yang 

diadaptasi dari model Dick & Carey, 2001 (dalam Gall, 2003). Disain penelitian 

ini terdiri atas empat tahap yaitu: 1) Tahap persiapan, 2) Tahap rancangan dan 

pengembangan, 3) Tahap uji coba dan perbaikan, 4) Tahap implementasi asesmen. 

Karakteristik penelitian ini bersifat spesifik dan kontekstual, masalah yang 

diselesaikan melalui pengembangan model dan perangkat asesmen merupakan 

masalah yang spesifik dan nyata yang dihadapi oleh dosen pengampu mata kuliah. 

Penyebab terjadinya masalah adalah kurangnya sarana pembelajaran terutama 

praktikum dan kejenuhan dengan rutinitas kegiatan asesmen dari waktu ke waktu. 

Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama 12 bulan, mulai dari persiapan, 

pelaksanaan program penelitian, evaluasi dan pengembangan asesmen, hingga 

pelaporan. 

1. Persiapan (Studi Pendahuluan) 

Studi pendahuluan dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. 

Studi pustaka dimulai dengan kajian literatur berupa kajian terhadap materi 

Bakteriologi Klinis dan pedagogi, khususnya penelitian terdahulu terkait Asesmen 

Bakteriologi Klinis.  
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Studi lapangan dilakukan dengan mengamati pelaksanaan asesmen 

bakteriologi klinis, tentang bagaimana kondisi mahasiswa, dosen, studi dokumen 

kurikulum dan sarana yang mendukung proses asesmen di STIKes. Pengambilan 

data lapangan dilakukan dengan menggunakan wawancara dan tes terhadap 

mahasiswa analis kesehatan tentang penguasaan konsep bakteriologi klinis dan 

keterampilan dalam praktikum. Setelah itu dilakukan identifikasi kesulitan-

kesulitan yang dialami mahasiswa di lapangan. Studi literatur menunjukkan 

bahwa asesmen berbasis kompetensi menggunakan standar kompetensi model 

RMCS memudahkan mahasiswa untuk memahami bakteriologi klinis, misalnya 

menangani dan mengangkut sampel, melakukan tes dasar seperti pewarnaan Gram 

dan pewarnaan Bakteri Tahan Asam (BTA), mengoperasikan mikroskop, dan 

bekerja aman sesuai prosedur dan kebijakan. 

2. Tahap Perancangan dan Pengembangan 

a. Merancang Strategi Asesmen 

Strategi asesmen untuk bakteriologi klinis, terbagi atas enam kegiatan 

asesmen, yaitu kegiatan penilaian mandiri, merencanakan dan mengorganisasi 

asesmen, menyiapkan perangkat asesmen, melaksanakan asesmen dan 

rekomendasi, umpan balik asesmen, dan kaji ulang pelaksanaan asesmen. 

1) Kegiatan Penilaian Mandiri 

Pada kegiatan ini mahasiswa diminta untuk menilai dirinya sendiri 

terhadap unit-unit kompetensi yang diujikan. Mahasiswa mempelajari seluruh 

standar kriteria unjuk kerja (KUK), batasan variabel, panduan penilaian dan aspek 

kritis serta yakin sudah benar-benar memahami seluruh isinya. Mahasiswa 

melaksanakan penilaian mandiri dengan mempelajari dan menilai kemampuan 

yang dimiliki secara objektif terhadap seluruh daftar pertanyaan yang ada serta 

menentukan apakah sudah kompeten atau belum kompeten. Mahasiswa 

menyiapkan bukti-bukti yang dianggap relevan terhadap unit kompetensi, serta 

mencocokkan setiap bukti yang ada terhadap setiap elemen/KUK, konteks 
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variable, pengetahuan dan keterampilan yang dipersyaratkan serta aspek kritis. 

Mahasiswa dan dosen menandatangani form asesmen mandiri. 

2) Merencanakan dan Mengorganisasi Asesmen 

Pada kegiatan ini dosen menentukan pendekatan asesmen (meliputi nama 

mahasiswa, tujuan asesmen, konteks asesmen, pendekatan asesmen, strategi 

asesmen, acuan pembanding/benchmark), merencanakan asesmen (meliputi 

elemen, kriteria unjuk kerja, bukti-bukti dan jenis bukti, metoda asesmen, 

perangkat asesmen, sumber daya fisik/material), pemenuhan terhadap seluruh 

bagian unit standar kompetensi (meliputi batasan variable, panduan asesmen, 

kompetensi kunci), peran dan tanggung jawab tim/personil terkait (meliputi nama, 

jabatan, peran dan tanggung jawab dalam asesmen,pedoman dan periode waktu 

asesmen, lokasi asesmen), kontekstualisasi dan pengkajian rencana asesmen 

(meliputi acuan, kriteria pengkajian), mengorganisasikan asesmen (meliputi 

pengaturan sumber daya asesmen, pengaturan dukungan spesialis, pengaturan 

personil yang terlibat, rekaman dan pelaporan). 

3) Menyiapkan Perangkat Asesmen 

Pada kegiatan ini dosen diminta untuk memastikan perangkat asesmen, 

keandalan perangkat asesmen dalam kontekstual, dan ketelusuran terhadap acuan 

pembanding/benchmark. Untuk alat asesmen yang berupa dokumen dituliskan 

kode dan judul dokumen dan dilampirkan. Untuk alat asesmen berupa peralatan 

fisik diidentifikasi dan dicek keberadaannya. Setiap penggunaan perangkat 

asesmen dilakukan peninjauan untuk memastikan kontekstualisasi setiap 

mahasiswa peserta uji dan tempat uji kompetensi. Lampiran dokumen perangkat 

asesmen meliputi formulir lembar simak, formulir pertanyaan lisan, formulir 

laporan orang lain, dan formulir lembar hasil kerja. 

4) Melaksanakan Asesmen dan Rekomendasi 

Pada kegiatan ini tim dosen mengorganisasikan pelaksanaan asesmen 

berdasarkan metode dan instrument/sumber-sumber asesmen seperti yang 
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tercantum dalam perencanaan asesmen. Melaksanakan kegiatan pengumpulan 

bukti serta mendokumentasikan seluruh bukti pendukung yang dapat ditunjukkan 

oleh mahasiswa peserta uji sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan. 

Membuat keputusan apakah mahasiswa peserta uji sudah kompeten (K), belum 

kompeten (BK), atau asesmen lanjut (PL), untuk setiap kriteria unjuk kerja 

berdasarkan bukti-bukti. Mahasiswa peserta uji dan dosen bersama-sama 

menandatangani pelaksanaan asesmen. 

5) Umpan Balik Asesmen 

Pada kegiatan ini dosen memberikan umpan balik kepada mahasiswa 

peserta uji meliputi umpan balik terhadap pencapaian unjuk kerja, identifikasi 

kesenjangan pencapaian unjuk kerja, dan saran tindak lanjut hasil asesmen (diisi 

sebelum pengambilan keputusan asesmen). Mahasiswa juga diminta untuk 

memberikan umpan balik terhadap proses asesmen yang dilaksanakan (kuesioner) 

dan juga catatan/komentar lainnya apabila ada. 

6) Kaji Ulang Pelaksanaan Asesmen 

Pada kegiatan ini dosen melakukan kaji ulang setelah selesai seluruh 

proses pelaksanaan asesmen. Kaji ulang dilakukan secara integrasi dalam suatu 

skema sertifikasi. Aspek yang dikaji ulang meliputi prosedur asesmen 

(perencanaan asesmen, pra asesmen, pelaksanaan asesmen, keputusan asesmen, 

umpan balik asesmen, pencatatan asesmen), konsistensi keputusan asesmen (bukti 

dari rentang asesmen diperiksa terhadap konsistensi dimensi kompetensi). 

b. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dibuat untuk melengkapi kegiatan asesmen dan untuk 

mengevaluasi kegiatan proses asesmen baik untuk kegiatan penilaian mandiri, 

merencanakan dan mengorganisasi asesmen, menyiapkan perangkat asesmen, 

melaksanakan asesmen dan rekomendasi, umpan balik asesmen, dan kaji ulang 

pelaksanaan asesmen. Adapun instrument yang dibutuhkan adalah instruksi kerja 

pra asesmen, instruksi kerja mengases kompetensi, standar kompetensi kerja 
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nasional indonesia (SKKNI), form aplikasi, form penilaian mandiri, form rencana 

asesmen, form perangkat asesmen, form pelaksanaan asesmen, form umpan balik 

asesmen, form kaji ulang asesmen, lembar simak observasi, daftar pertanyaan dan 

pelaksanaan tes lisan, daftar pertanyaan dan pelaksanaan tes tulis, form laporan 

orang lain, lembar hasil kerja, lembar kuesioner dan rambu-rambu wawancara.

 Sebelum digunakan, instrument terlebih dahulu divalidasi berdasarkan 

pandangan ahli (expert judgment). Adapun instrument yang divalidasi adalah 

instruksi kerja pra asesmen, asesmen mandiri, rencana asesmen, pelaksanaan 

asesmen, umpan balik asesmen, kaji ulang asesmen, lembar observasi, lembar 

hasil kerja, lembar wawancara, soal tes dan lembar penilaian.   

 Para ahli tersebut diminta untuk memberikan pertimbangan terhadap 

asesmen berbasis kompetensi meliputi aspek menangani dan mengangkut sampel, 

melakukan tes dasar, mengoperasikan miskroskop, dan bekerja aman sesuai 

dengan prosedur dan kebijakan. Untuk mengukur validitas isi, pertimbangan 

berdasarkan pada: kesesuaian pernyataan dengan kriteria aspek-aspek asesmen 

berbasis kompetensi, kesesuaian pernyataan dengan materi ajar mahasiswa tingkat 

II, dan kesesuaian tingkat kesulitan untuk mahasiswa tingkat tersebut. Untuk 

mengukur validitas muka, pertimbangan berdasarkan pada: kejelasan pernyataan 

dari segi bahasa dan redaksi, sajian, serta akurasi gambar atau ilustrasi.  

 Hasil pertimbangan mengenai validitas isi dan validitas muka dari ketiga 

orang ahli dianalisis dengan menggunakan statistik Q-Cochran, hal ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah para penimbang melakukan pertimbangan terhadap 

instrumen asesmen berbasis kompetensi secara seragam atau tidak. Hipotesis yang 

diuji adalah: 

H0 : Para penimbang melakukan pertimbangan yang seragam 

Ha : Para penimbang melakukan pertimbangan yang berbeda. 
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Kriteria pengujian: jika probabilitas > 0,05 terima H0, dalam keadaan 

lainnya tolak H0. Hasil  perhitungan  terhadap   validitas   isi   dan validitas muka 

pada aspek menangani dan mengangkut sampel dengan   menggunakan   statistik  

Q-Cochran disajikan pada Tabel 3.1. 

 
Tabel 3.1. 

Uji Hasil Pertimbangan Validitas Isi dan Validitas Muka  

Menangani dan Mengangkut Sampel 

 
Statistik Pertimbangan 

Validitas Isi Validitas Muka 

N 19 19 

Cochran’s Q 0,667
a 

4,000
a 

Df 2 2 

Asymp.Sig. 0,717 0,135 

                          a. 1 is treated as a success  

 
Pada validitas isi, terlihat bahwa Asymp.Sig = 0,717 atau probabilitas 

lebih besar dari 0,05 (0,717 > 0,05). Ini berarti pada taraf signifikansi  = 5%  H0 

diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para penimbang melakukan 

pertimbangan terhadap tiap butir pernyataan aspek menangani dan mengangkut 

sampel dari segi validitas isi secara sama atau seragam. Pada validitas muka, 

terlihat bahwa Asymp.Sig = 0,135 atau probabilitas lebih besar dari 0,05 (0,135> 

0,05). Ini berarti pada taraf signifikansi = 5%  H0 diterima, dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa para penimbang melakukan pertimbangan terhadap tiap 

butir pernyataan menangani dan mengangkut sampel dari segi validitas muka 

secara sama atau seragam.        

 Hasil perhitungan terhadap validitas isi dan validitas muka pada aspek 

melakukan tes dasar dengan   menggunakan   statistik  Q-Cochran disajikan pada 

Tabel 3.2 
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Tabel 3.2 

Uji Hasil Pertimbangan Validitas Isi dan Validitas Muka 

Melakukan Tes Dasar 

 
Statistik Pertimbangan 

Validitas isi Validitas Muka 

N 20 20 

Cochran’s Q 1,333 0,500
a 

Df 2 2 

Asymp. Sig. 0,513 0,779 

                            a. 1 is treated as a success  

 
Pada validitas isi, terlihat bahwa Asymp.Sig = 0,513 atau probabilitas 

lebih besar dari 0,05 (0,513> 0,05). Ini berarti pada taraf signifikansi  = 5%  H0 

diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para penimbang melakukan 

pertimbangan terhadap tiap butir pernyataan aspek melakukan tes dasar dari segi 

validitas isi secara sama atau seragam. Pada validitas muka, terlihat bahwa 

Asymp.Sig = 0,779 atau probabilitas lebih besar dari 0,05 (0,779> 0,05). Ini 

berarti pada taraf signifikansi = 5%  H0 diterima, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa para penimbang melakukan pertimbangan terhadap tiap butir 

pernyataan melakukan tes dasardari segi validitas muka secara sama atau seragam. 

 Hasil  perhitungan  terhadap   validitas   isi  dan validitas muka  pada 

aspek mmengoperasikan miskropkop menggunakan   statistik  Q-Cochran 

disajikan pada Tabel 3.3 

 

Tabel 3.3 

Uji Hasil Pertimbangan Validitas Isi dan Validitas Muka 

Mengoperasikan Miskropkop 

 

Statistik Pertimbangan 

Validitas Isi Validitas Muka 

N 10 10 

Cochran’s Q 1,000
a 

1,000
a 

Df 2 2 

Asymp. Sig. 0,607 0,607 

                            a. 1 is treated as a success  

 

Pada validitas isi, terlihat bahwa Asymp.Sig = 0,607 atau probabilitas 

lebih besar dari 0,05 (0,607> 0,05). Ini berarti pada taraf signifikansi  = 5%  H0 
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diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para penimbang melakukan 

pertimbangan terhadap tiap butir pernyataan aspek mengoperasikan miskropkop 

dari segi validitas isi secara sama atau seragam. Pada validitas muka, terlihat 

bahwa Asymp.Sig = 0,607 atau probabilitas lebih besar dari 0,05 (0,607> 0,05). 

Ini berarti pada taraf signifikansi = 5%  H0 diterima, dengan demikian dapat 

diartikan bahwa para penimbang melakukan pertimbangan terhadap tiap butir 

pernyataan mengoperasikan miskropkopdari segi validitas muka secara sama atau 

seragam.          

 Hasil perhitungan terhadap validitas isi dan validitas muka pada aspek 

bekerja aman sesuai dengan prosedur dan kebijakan  menggunakan   statistik  Q-

Cochran disajikan pada Tabel 3.4 

 

Tabel 3.4 

Uji Hasil Pertimbangan Validitas Isi dan Validitas Muka 

Bekerja Aman Sesuai dengan Prosedur dan Kebijakan 

 
Statistik Pertimbangan 

Validitas Isi Validitas Muka 

N 28 28 

Cochran’s Q 0,400
a 

0,333
a 

Df 2 2 

Asymp. Sig. 0,819 0,846 

                               a. 1 is treated as a success  

 
Pada validitas isi, terlihat bahwa Asymp.Sig = 0,819 atau probabilitas 

lebih besar dari 0,05 (0,819 > 0,05). Ini berarti pada taraf signifikansi  = 5%  dan 

H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para penimbang 

melakukan pertimbangan terhadap tiap butir pernyataan aspek bekerja aman 

sesuai dengan prosedur dan kebijakan dari segi validitas isi secara sama atau 

seragam. Pada validitas muka, terlihat bahwa Asymp.Sig = 0,846 atau probabilitas 

lebih besar dari 0,05 (0,846> 0,05). Ini berarti pada taraf signifikansi  = 5%  H0 

diterima, dengan demikian dapat dimaknai bahwa para penimbang melakukan 

pertimbangan terhadap tiap butir pernyataan bekerja aman sesuai dengan prosedur 

dan kebijakan dari segi validitas muka secara sama atau seragam.  

 Validasi lapangan dilakukan terhadap hasil rancangan yang telah 
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divalidasi berdasarkan pandangan para ahli, melalui uji coba pada lingkungan 

yang sesungguhnya. Pada pelaksanaan uji coba semua aspek baik proses maupun 

hasil asesmen diamati dan dianalisis sesuai indikator pada instrumen yang telah 

disiapkan. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan pemberian 

test. Adapun perbaikan instrumen dilakukan sesuai dengan arahan para ahli dapat 

dilihat pada Tabel 3.5 

 

Tabel 3.5 Perbaikan instrument berdasarkan hasil validasi para ahli  

No. Jenis Instrumen Perbaikan 

1 Instruksi Kerja Pra Asesmen Memperbaiki langkah-langkah konsultasi pra 

asesmen. 

2 Asesmen Mandiri Memperbaiki kesesuaian asesmen mandiri dengan 

elemen kompetensi. 

3 Rencana Asesmen Memperbaiki kesesuaian metode, perangkat, dan 

sumber daya fisik dengan kriteria unjuk kerja. 

4 Pelaksanaan Asesmen Memperbaiki kesesuaian kegiatan pengumpulan 

bukti dengan kriteria unjuk kerja. 

5 Umpan Balik Asesmen 

 

Memperbaiki kesesuaian komponen umpan balik dari 

peserta. 

6 Kaji Ulang Asesmen Memperbaiki pemenuhan terhadap dimensi 

kompetensi, dan kompetensi kunci. 

7 Lembar Simak/Observasi Memperbaiki kesesuaian pertanyaan dengan kriteria 

unjuk kerja.  

8 Lembar Hasil Kerja Memperbaiki format hasil pengukuran. 

9 Lembar Wawancara Memperbaiki kesesuaian pertanyaan dengan asesmen 

bakteriologi klinis. 

10 Soal Tes Memperbaiki beberapa susunan kalimat soal agar 

lebih mudah dipahami dan memperbaiki soal yang 

masih kurang sesuai dengan kriteria unjuk kerja. 

11 Lembar Penilaian Sudah baik 

 

3. Uji Coba Penelitian 

a. Uji Coba Terbatas 

Uji coba penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu uji coba 

terbatas dan uji coba luas. Uji coba dilaksanakan terhadap mahasiswa Program 

Studi Analis Kesehatan, STIKes Bakti Tunas Husada tasikmalaya. Umumnya 

mahasiswa Program Studi Analis Kesehatan STIKes Bakti Tunas Husada 

Tasikmalaya berasal dari SMA Negeri, SMA Swasta, MAN Aliyah dan SMK dari 

daerah sekitar Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Garut, Kuningan, Cirebon, Bandung, 
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Sumedang, Sukabumi, Subang, Tangerang dan Bekasi. Ujicoba terbatas dilakukan 

terhadap 15 (lima belas) orang mahasiswa semester genap tahun akademik 

2011/2012 untuk mendeteksi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan asesmen 

berbasis kompetensi. 

b. Uji Coba Luas 

Uji coba luas dilaksanakan terhadap 40 orang mahasiswa semester ganjil 

tahun akademik 2012/2013, setelah dilakukan perbaikan strategi asesmen dan 

instrumennya. Uji coba luas ini dimaksudkan untuk mengetahui kendala yang 

dialami dalam asesmen berbasis kompetensi pada jumlah mahasiswa lebih 

banyak. Selanjutnya dilakukan analisis dan perbaikan pada strategi asesmen dan 

instrumennya sehingga dihasilkan produk asesmen berbasis kompetensi untuk 

analis kesehatan pada kerja lapangan bidang bakteriologi klinis dasar. Strategi 

asesmen dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan eksperimen, sedangkan 

model standar kompetensi yang digunakan adalah standar kompetensi model 

Regional Model Competency Standard (RMCS). 

4. Implementasi Penelitian 

Penelitian model RMCS dilaksanakan dengan metode eksperimen. Sampel 

yang digunakan mahasiswa semester genap tahun akademik 2012/2013 sebanyak 

114 mahasiswa. Perlakuan penelitian di laboratorium diberikan dengan 

pendekatan kegiatan penilaian mandiri, kemudian mahasiswa mengerjakan unit 

kompetensi yang akan dinilai yaitu  menangani dan mengangkut sampel, 

melakukan tes dasar (pewarnaan Gram dan pewarnaan bakteri tahan asam), 

mengoperasikan mikroskop, dan bekerja aman sesuai prosedur dan kebijakan. 
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Tabel 3.6 Unit Kompetensi yang diujikan 

 Unit Kompetensi  Elemen Kompetensi 

Menangani dan 
mengangkut sampel 

Melakukan persiapan pengambilan sampel/spesimen 

Melakukan pengambilan sampel/specimen. 

Melakukan pengangkutan sampel/spesimen. 

Melakukan perawatan alat. 

Melakukan tes dasar 

(pewarnaan Gram dan 
pewarnaan bakteri tahan 
asam). 

Menerima, memberi label dan menyimpan sampel 

yang akan diuji. 

Menyiapkan sample. 

Melakukan tes terhadap sample 

Melakukan pelaporan hasil uji. 

Mengoperasikan 

mikroskop 
 

 
 
 

 

Mengidentifikasi kelayakan mikroskop 

Mengoperasikan mikroskop 

Melakukan pemeliharaan mikroskop 

Mengikuti prosedur kesehatan dan keselamatan 

kerja. 

Bekerja aman sesuai 
prosedur dan kebijakan 

Mengikuti instruksi dan prosedur kerja yang 
ditetapkan dengan tujuan menjaga keamanan 
lingkungan kerja. 

Mengikuti kegiatan dan prosedur kerja yang aman 

yang ditetapkan   untukmemelihara sistem kerja 
yang aman 

Penyimpanan, pengumpulan dan pembuangan 

bahan-bahan berbahaya dengan aman 

Merespon kejadian-kejadian, kecelakaan-kecelakaan 
dan keadaan-keadaan darurat secara efektif 

Menjaga kesehatan diri di tempat kerja 

Mengikuti peraturan dan prosedur yang relevan 

untuk memastikan persyaratan-persyaratan 
pengaturan sudah sesuai 

Mengikuti prosedur pengendalian resiko untuk 
memperkecil dampakbahayanyaterhadap lingkungan 

 

Metode asesmen dilakukan dengan cara observasi, tulisan, dan lisan. 

Perangkat asesmen berupa ceklis observasi, daftar pertanyaan tulisan dan lisan, 

serta lembar hasil kerja. 
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a. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Program Studi Analis Kesehatan STIKes Bakti 

Tunas Husada Tasikmalaya, Jawa Barat. 

b. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian pada tahap implementasi adalah mahasiswa Program 

Studi Analis Kesehatan semester genap tahun akademik 2012/2013. Sebanyak 114 

mahasiswa, yang terbagi dalam tiga kelas perlakuan, yaitu 1 kelas kontrol dengan 

asesmen secara tradisional/berbasis pembelajaran, dan 2 kelas eksperimen dengan 

asesmen berbasis kompetensi/RMCS. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data hasil penelitian dilakukan sebelum asesmen (pre 

test) berupa tes penguasaan konsep, kemudian mahasiswa mengikuti kegiatan 

asesmen berbasis pembelajaran/tradisional untuk kelas kontrol, dan asesmen 

berbasis kompetensi untuk kelas eksperimen. Pada akhir kegiatan asesmen 

dilakukan posttest penguasaan konsep. Selama proses asesmen, observasi 

terhadap dosen/penilai dan mahasiswa juga dilaksanakan oleh observer, hasilnya 

dikumpulkan setelah selesai proses asesmen. Penilaian dilakukan terhadap 

kemampuan menangani dan mengangkut sampel, melakukan tes dasar (pewarnaan 

Gram dan pewarnaan bakteri tahan asam), mengoperasikan mikroskop, serta 

bekerja aman sesuai prosedur dan kebijakan. 

1) Tes Penguasaan Konsep 

Perangkat tes yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah tes objektif 

berupa pilihan ganda dengan empat alternative jawaban. Tes berbentuk objektif 

agar semua konsep yang terdapat dalam materi asesmen dapat terwakili. Tes 

dikembangkan bertujuan untuk menjaring kemampuan mahasiswa dalam 

memahami konsep-konsep Menangani dan mengangkut sampel, Melakukan tes 

dasar (pewarnaan Gram dan pewarnaan bakteri tahan asam), Mengoperasikan 

mikroskop, dan Bekerja aman sesuai prosedur dan kebijakan. Selama asesmen tes  
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dilakukan dua kali, yaitu pre test dan post test. Pre test bertujuan untuk menjaring 

data pengetahuan awal mahasiswa, sedangkan post test untuk menjaring 

pengetahuan mahasiswa setelah implementasi model RMCS.  

 Penyusunan perangkat tes penguasaan konsep berdasarkan elemen 

kompetensi yang telah ditetapkan. Jumlah item tes yang dikembangkan adalah 80 

item untuk tes pemahaman menangani dan mengangkut sampel, melakukan tes 

dasar (pewarnaan Gram dan pewarnaan bakteri tahan asam), mengoperasikan 

mikroskop, dan bekerja aman sesuai prosedur dan kebijakan. Perangkat test yang 

telah dibuat selanjutnya diujicoba, dengan maksud untuk menganalisis dan 

menyeleksi item tes yang tidak memenuhi syarat.  

a) Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian 

  Sebelum instrumen digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, maka 

terlebih dahulu diuji coba secara empiris. Uji coba instrumen dilaksanakan di 

lingkungan STIKes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya sebanyak 30 orang. Tujuan 

dilaksanakan uji coba instrumen adalah untuk mengetahui tingkat validitas dan 

reliabilitas instrumen tentang perangkat penilaian berbasis kompetensi.   

Instrumen penilaian berbasis kompetensi terdiri dari 80 butir soal setelah 

dilakukan pengujian ternyata hanya 68 butir yang dinyatakan valid dan 12 butir 

dinyatakan tidak valid. Validitas butir didasarkan pada ketentuan bahwa korelasi 

bagian-total (rbt(hitung)) harus lebih besar dari rtabel dari hasil pengolahan data 

diperoleh rbt(hitung) antara -0,005 sampai dengan 0,786 sedangkan rtabel didapat 

sebesar 0,239 berdasarkan db = 28 dengan peluang kesalahan sebesar 5%. Adapun 

butir-butir soal yang tidak valid adalah nomor 3, 14, 16, 19, 32, 41, 53, 57, 59, 68, 

72, dan 76. Dengan demikian, instrumen yang digunakan untuk penilaian berbasis 

kompetensi adalah sebanyak 68 butir soal, sedangkan 12 butir soal dibuang dari 

instrumen penelitian. Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan rumus dari 

Spearman-Brown diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,786 ini berarti 

instrumen tersebut memberikan hasil yang dapat dipercaya.    

        Karena terdapat soal yang dibuang dari perangkat instrumen, maka 

instrumen yang digunakan harus diuji lagi untuk mendapatkan perangkat 
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instrument yang baik. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil sebagai berikut: 

Instrumen penilaian berbasis kompetensi yang tersisa terdiri dari 68 butir soal 

setelah dilakukan pengujian ternyata 67 butir yang dinyatakan valid dan satu butir 

dinyatakan tidak valid. Validitas butir didasarkan pada ketentuan bahwa korelasi 

bagian-total (rbt(hitung)) harus lebih besar dari rtabel dari hasil pengolahan data 

diperoleh rbt(hitung) antara 0,233 sampai dengan 0,791 sedangkan rtabel didapat 

sebesar 0,239 berdasarkan db = 28 dengan peluang kesalahan sebesar 5%. Adapun 

butir-butir soal yang tidak valid adalah nomor 51 Dengan demikian, instrumen 

yang digunakan untuk penilaian berbasis kompetensi adalah sebanyak 67 butir 

soal, sedangkan satu butir soal dibuang dari instrumen penelitian. Hasil uji 

reliabilitas dengan menggunakan rumus dari Spearman-Brown diperoleh koefisien 

reliabilitas sebesar 0,863 ini berarti instrumen tersebut memberikan hasil yang 

dapat dipercaya.          

       Karena masih ada instrumen yang tidak valid, maka instrument tersebut 

diuji lagi. Instrumen penilaian berbasis kompetensi yang tersisa terdiri dari 67 

butir soal setelah dilakukan pengujian ternyata 66 butir yang dinyatakan valid dan 

satu butir dinyatakan tidak valid. Validitas butir didasarkan pada ketentuan bahwa 

korelasi bagian-total (rbt(hitung)) harus lebih besar dari rtabel dari hasil pengolahan 

data diperoleh rbt(hitung) antara 0,212 sampai dengan 0,785 sedangkan rtabel didapat 

sebesar 0,239 berdasarkan db = 28 dengan peluang kesalahan sebesar 5%. Adapun 

butir-butir soal yang tidak valid adalah nomor 70 Dengan demikian, instrumen 

yang digunakan untuk penilaian berbasis kompetensi adalah sebanyak 66 butir 

soal, sedangkan satu butir soal dibuang dari instrumen penelitian. Hasil uji 

reliabilitas dengan menggunakan rumus dari Spearman-Brown diperoleh koefisien 

reliabilitas sebesar 0,871 ini berarti instrumen tersebut memberikan hasil yang 

dapat dipercaya. Instrumen no 70 dinyatakan tidak valid, sehingga instrument 

yang tersisa harus diuji lagi. Instrumen penilaian berbasis kompetensi yang tersisa 

terdiri dari 66 butir soal setelah dilakukan pengujian ternyata semua butir soal 

dinyatakan valid Validitas butir didasarkan pada ketentuan bahwa korelasi bagian-

total (rbt(hitung)) harus lebih besar dari rtabel dari hasil pengolahan data diperoleh 

rbt(hitung) antara 0,241 sampai dengan 0,785 sedangkan rtabel didapat sebesar 0,239 
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berdasarkan db = 28 dengan peluang kesalahan sebesar 5%. Dengan demikian, 

instrumen yang digunakan untuk penilaian berbasis kompetensi adalah sebanyak 

66 butir soal. Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan rumus dari Spearman-

Brown diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,878 ini berarti instrumen tersebut 

memberikan hasil yang dapat dipercaya. 

2) Tanggapan Mahasiswa 

Kuesioner dibuat untuk mendeteksi tanggapan mahasiswa tentang model 

RMCS. Adapun hal-hal yang ingin digali dari kuesioner ini adalah tentang model 

RMCS, yang melibatkan kemampuan melakukan tugas per tugas (Task Skills), 

kemampuan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam melaksanakan 

pekerjaan (Task Management Skills), kemampuan menanggapi kelainan dan 

kerusakan dalam pekerjaan sehari-hari (Contingency Management Skills), dan 

kemampuan menghadapi tanggung jawab dan harapan dari lingkungan kerja 

termasuk bekerja sama dengan orang lain (Job/Role Environment Skills). 

Termasuk kemampuan mahasiswa mengikuti kegiatan model RMCS, pemahaman 

tentang bakteriologi klinis, kesulitan mahasiswa, perasaan mahasiswa ketika 

mengikuti asesmen berbasis kompetensi menggunakan standar kompetensi model 

RMCS, dan kemampuan teknis mahasiswa. 

3) Kinerja Mahasiswa 

Penilaian kinerja mahasiswa dilakukan secara individual pada saat 

asesmen di laboratorium TUK (Tempat Uji Kompetensi). Komponen penilaian 

kinerja mahasiswa meliputi menangani dan mengangkut sampel, melakukan tes 

dasar (pewarnaan Gram dan pewarnaan bakteri tahan asam), mengoperasikan 

mikroskop, dan bekerja aman sesuai prosedur dan kebijakan. Penilaian ini 

dilaksanakan oleh dosen yang telah bersertifikat asesor kompetensi. 

d. Prosedur dan Teknik Pengolahan Data 

Pre test diadakan sebelum pelaksanaan proses asesmen. Proses asesmen 

dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah di atas. Kemudian dilakukan Post 
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test setelah proses kegiatan asesmen selesai. Efektifitas asesmen berbasis 

kompetensi dihitung dengan menggunakan rumus N-Gain (Meltzer, 2002), yaitu: 

 

              N-Gain =                              x 100 

 

            NB = nilai post test mahasiswa       
 NA = nilai pre test mahasiswa     
 Nmax = nilai ideal mahasiswa 

Untuk mengetahui capaian N-Gain maka N-Gain dikelompokkan, adapun 

kriteria pengelompokan gain ternormalisasi menurut Meltzer (2002) dapat dilihat 

pada Tabel 3.7 

Tabel 3.7 Kriteria N-Gain (Meltzer) 

Dalam proses asesmen mahasiswa harus menangani dan mengangkut 

sampel, melakukan tes dasar (pewarnaan Gram dan pewarnaan Bakteri Tahan 

Asam), mengoperasikan mikroskop, dan bekerja aman sesuai prosedur dan 

kebijakan. Uji statistik dilakukan terhadap hasil pre test dan post test, N-Gain. Uji 

statistik dimulai terlebih dahulu dengan Uji t berpasangan sebelum dan sesudah 

dilakukan kegiatan asesmen, selanjutnya dilakukan uji t tidak berpasangan antara 

kelompok yang dilakukan asesmen berbasis kompetensi dengan kelompok yang 

dilakukan asesmen tradisional/biasa. 

 

No. Kriteria N-gain 

1 Rendah 0 – 30 

2 Sedang 30 – 69 

3 Tinggi 70 – 100  

NB – NA 

Nmax - NA 


