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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Dalam beberapa tahun terakhir ini pada sektor pendidikan telah banyak 

dilakukan upaya peningkatan kualitas, khususnya peningkatan profesionalisme 

guru. Sebagai seorang profesional, guru dituntut terus mengembangkan 

kompetensinya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dan tuntutan dunia kerja, yang pada akhirnya kinerjanya diharapkan dapat 

memenuhi standar mutu yang telah tertuang dalam standar nasional pendidikan. 

Menurut National Research Council (NRC,1996) pengembangan profesionalisme 

guru harus berlangsung secara berkelanjutan dan sepanjang hayat. Hal tersebut 

sejalan dengan pernyataan National Science Teacher Association (NSTA, 1988) 

bahwa standar penyiapan guru sains meliputi tiga tingkatan yaitu tingkatan 

preservice, guru pemula, dan guru profesional. Dengan demikian, guru harus 

selalu meningkatkan kemampuan diri hingga menjadi guru profesional. 

Peningkatan kualitas guru merupakan titik pangkal dari peningkatan kualitas 

pendidikan secara keseluruhan.  

Guru harus terus mengembangkan kompetensi dirinya baik secara profesi 

maupun secara individu, agar dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya serta 

tuntutan profesi dan kebutuhan dinamis yang berbeda dari siswanya dan 

lingkungan masyarakat. Guru harus menjadi pemrakarsa (agen) perubahan, 

pengembang, dan transformasi nilai-nilai keilmuan dalam masyarakat 

(Darwangsa, 2012). Dalam kaitan dengan peran tersebut, sebagai agen perubahan 

dalam sistem manajemen mutu pendidikan, guru membutuhkan pengetahuan dan 

keterampilan yang memadai untuk mendidik siswa dalam usaha meningkatkan 

ekspektasi dan standar kinerjanya (Ozen, 2008).  
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Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen mensyaratkan adanya empat standar kompetensi yang 

harus dimiliki oleh seorang guru yang meliputi: 1) kompetensi pedagogi, 2) 

kompetensi profesional, 3) kompetensi kepribadian, dan 4) kompetensi sosial. 

Kompetensi profesional terkait dengan penguasaan bidang keilmuan yang 

diampunya, kompetensi pedagogi terkait dengan penguasaan tata cara 

mengajarkan bidang ilmu yang diampunya kepada para peserta didiknya, 

kompetensi kepribadian terkait dengan pengelolaan dan pengendalian diri, dan 

kompetensi sosial terkait dengan kemampuan mengelola komunikasi dan interaksi 

dengan lingkungan. 

Menurut Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi guru dinyatakan bahwa salah satu kompetensi inti guru  

yang merupakan komponen dari kompetensi pedagogi yang harus dimiliki oleh 

guru adalah kompetensi menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan 

hasil pembelajaran.  Nitko (1996) menyatakan bahwa evaluasi atau penilaian hasil 

pembelajaran  merupakan aktivitas yang direncanakan dan dilaksanakan oleh guru 

untuk mendapatkan data dan informasi guna mengambil keputusan. Data dan 

informasi yang diperoleh merupakan umpan balik tentang tingkat keberhasilan 

proses pembelajaran. Untuk memperoleh informasi yang akurat diperlukan teknik 

evaluasi atau penilain yang tepat. Ketepatan penentuan alat evaluasi/penilaian 

dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan tentu akan mempengaruhi 

keputusan yang akan diambil. Sejalan dengan itu Kizlik (2012) menyatakan 

bahwa berkaitan dengan bidang pendidikan, evaluasi secara khusus bertujuan 

untuk mengetahui sejauhmana peserta didik telah menguasai tujuan-tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan mendiagnosis kesulitan 

belajar siswa.   

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik (Permendikbud No. 23 Tahun 



 

 
Wahyudin Arif, 2014 

PENGEMBANGAN PROGRAM DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI MENGEMBANGKAN 

BUTIR INSTRUMEN  TES HASIL PEMBELAJARAN RANAH KOGNITIF BAGI  GURU-GURU 

FISIKA SMA DAN SEDERAJAT   
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 
 

 

 

2016). Penilaian sering pula diartikan sebagai evaluasi, karena keduanya 

mengandung aspek penentuan. Popham (1996) mendefinisikan penilaian dalam 

kontek pendidikan sebagai sebuah usaha secara formal untuk menentukan status 

siswa berkenaan dengan berbagai kepentingan pendidikan. Sementara Boyer dan 

Ewel mendefinisikan penilaian sebagai “Processes that provide information about 

individual student, about curricula or program, about institutions, or about entire 

systems of institutions” (Stark & Thomas, 1994). Dalam konteks pendidikan, 

asesmen berkaitan dengan semua proses pendidikan, seperti karakteristik peserta 

didik, karakteristik metode mengajar, kurikulum, fasilitas dan administrasi. Nitko 

(1996) menyatakan bahwa penilaian mengarah kepada proses memperoleh 

informasi yang relevan untuk tujuan-tujuan dalam rangka mengambil keputusan, 

bukan semata-mata alat memperoleh informasi.  

Evaluasi atau penilaian hasil pembelajaran yang dicapai pesrta didik oleh 

guru biasanya dilakukan dalam bentuk ulangan harian, ujian sekolah, pengamatan, 

penugasan dan atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan 

tingkat perkembangan peserta didik. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk 

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses 

pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta 

didik, sedangkan ujian sekolah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur 

pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau 

penyelesaian dari suatu satuan pendidikan (Permendikbud No. 23 Tahun 2016). 

Untuk melakukan kegiatan  ulangan harian dan ujian sekolah,  dibutuhkan 

atat pengukur atau instrumen, sudah barang tentu instrumen yang berkualitas. 

Dengan menggunakan instrumen yang berkualitas yang salah satu cirinya 

memiliki validitas yang tinggi maka data  hasil evaluasi akan menggambarkan 

keadaan yang sesungguhnya tentang capaian kompetensi hasil pembelajaran, 

karena soal yang valid dapat mengukur apa yang semestinya diukur.  Dalam 

Permendiknas Republik Indoinesia nomor  16 Tahun 2007 dinyatakan bahwa 
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salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru mata pelajaran adalah 

mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran. 

Jelas menurut peraturan menteri ini bahwa yang berkewajiban melakukan evalusi 

hasil pembelajaran dan sekaligus mengembangkan alat (instrumen) evaluasinya 

adalah guru itu sendiri.  

Hasil pembelajaran fisika mencakup tiga ranah, yaitu ranah pengetahuan 

(kognitif),  keterampilan, dan sikap. Dengan demikian penilaian hasil 

pembelajaran harus dilakukan terhadap ketiga ranah ini. Ranah kognitif 

merupakan salah ranah penting yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti 

proses pembelajaran. Hal yang menjadi target utama dari suatu pembelajaran 

bidang ilmu  tentu adalah penguasaan bidang ilmu itu sendiri. Target utama dari 

pembelajaran fisika misalnya adalah agar para peserta didik dapat menguasai 

keilmuan fisika secara utuh dan baik atau memiliki literasi fisika. Penguasaan 

bidang keilmuan merupakan kompetensi hasil pembelajaran yang berada pada 

area atau ranah kognitif. Menurut Anderson dkk (2001), Ari (2011) dan Tutkun 

dkk (2012) terdapat enam kategori dimensi proses kognitif  yang harus dimiliki 

siswa sebagai perolehan dari proses pembelajaran, yaitu mengingat (remember), 

memahami (understand), menerapkan (apply), menganalisis (analize), 

mengevaluasi (evaluate), dan mengkreasi (create). 

Untuk pengukuran hasil pembelajaran ranah kognitif biasanya digunakan 

teknik tes. Untuk itu sebagai seorang yang memiliki tugas dan wewenang 

mengembangkan instrumen pengukur hasil pembelajaran fisika, maka mestinya 

guru-guru fisika memiliki kemampuan yang baik dalam mengembangkan 

instrumen tes hasil pembelajaran fisika dalam ranah kognitif. Kompetensi ini 

harus terus ditingkatkan dan diasah agar para guru mencapai tahapan yang 

kompeten dalam hal pengembangan instrumen evaluasi hasil pembelajaran fisika 

terutama hasil pembelajaran dalam ranah kognitif.  
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B. Identifikasi Masalah 

Namun sayangnya beberapa hasil pengamatan menunjukkan hal yang 

tidak begitu menggembirakan, kemampuan guru-guru fisika dalam 

mengembangkan instrumen evaluasi hasil pembelajaran kognitif masih berada 

dalam kategori yang  rendah. Hasil survey yang dilakukan peneliti terkait 

kemampuan mengkonstruksi instrumen tes hasil pembelajaran ranah kognitif 

terhadap guru-guru fisika SMA dan sederajat pada salah satu kabupaten di 

provinsi Jawa Barat menunjukkan keadaan yang sama. Tabel 3.1 menunjukkan 

tingkat kemampuan guru fisika dalam mengembangkan instrumen evaluasi hasil 

pembelajaran fisika dalam ranah kognitif berdasarkan hasil survey yang dilakukan 

oleh penulis (Arif dkk, 2016). 

 

Tabel 3.1 Tingkat kemampuan guru fisika  dalam mengkonstruksi instrumen 

tes hasil pembelajaran fisika dalam ranah kognitif 

 

Tingkat 

kemampuan 

Jumlah guru 

fisika 

Persentase 

(%) 

Kriteria 

Tinggi 0   0,00 Tak satu 

respondenpun 

Sedang 6 18,75 Sebagian kecil 

responden 

Rendah 26 81,25 Hampir seluruh 

responden 

Jumlah 32 100,00  
 

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa hampir seluruh guru yang menjadi 

responden penelitian ini berada pada tingkat kemampuan mengembangkan 

instrumen evaluasi hasil pembelajaran fisika yang rendah, hanya sebagian kecil 

guru yang berada pada kategori kemampuan sedang dan tidak satu pun guru yang 

memiliki tingkat kemampuan yang tinggi. 

Hasil lain survey lanjutan yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa 

untuk keperluan evaluasi hasil pembelajaran ranah kognitif, para guru fisika 

jarang mengembangkan sendiri butir-butir, mereka cenderung menggunakan soal-
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soal yang terdapat pada buku-buku teks ataupun dari buku-buku bank soal yang 

mereka miliki. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil-hasil yang diperoleh oleh 

peneliti lain, misalnya hasil penelitian dilakukan Sutiadi (2013) menunjukkan 

bahwa untuk kepentingan evalaui hasil pembelajaran guru hanya mencontoh, 

mencopy contoh-contoh soal dari guru lain atau dari buku Lembar Kerja Siswa 

(LKS) yang dijual dipasaran. Demikian juga hasil penelitian yang dilakukan 

Ayuningtyas (2013) menunjukkan bahwa dalam pembelajaran di sekolah guru 

cenderung menggunakan soal pada buku penunjang yang didominasi dengan 

indikator mengingat, memahami serta aplikasi dalam Taksonomi Bloom untuk 

keperluan pengukuran hasil belajar yang dicapai para siswanya. 

Tidak salah memang guru-guru menggunakan soal-soal yang tersedia 

dalam berbagai sumber untuk kepentingan evaluasi hasil pembelajaran, namun 

demikian mereka tetap harus melakukan analisis terlebih dahulu terhadap butir-

butir soal yang akan digunakannya untuk memastikan bahwa soal-soal yang akan 

digunakannya tersebut telah sesuai dengan indikator kompetensi yang akan 

diukurnya. Jika tidak, maka tidak ada jaminan bahwa  soal-soal yang dipilih oleh 

guru tersebut benar-benar memenuhi kriteria butir-butir soal yang valid. Apabila 

soal-soal yang dipilih tidak memiliki kriteria soal yang valid maka dapat 

dipastikan bahwa hasil pengukuran yang diperoleh tidak akan akurat, akan 

melenceng  tidak mencerminkan kompetensi hasil pembelajaran yang ingin 

diukur. Jika hasil pengukuran yang diperoleh tidak akurat, maka sulit untuk 

digunakan dalam pengambilan keputusan sebagai upaya tindak lanjut. Tepat 

tidaknya soal yang dipilih dengan indikator yang akan diukur, akan sangat 

bergantung pada kemampuan para guru dalam menganalisis butir soal untuk 

mengidentifikasi indikator aspek kognitif yang diukur oleh soal yang tersedia di 

buku kumpulan soal tersebut.  Karena  biasanya soal-soal itu ditulis dengan tanpa 

menyebutkan indikator aspek kognitif yang diukurnya, jadi guru harus 

mengidentifikasi indikator tersebut sebelum menggunakannya. Untuk 
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mendapatkan gambaran tentang kemampuan para guru dalam mengidentifikasi 

indikator aspek kognitif yang diukur oleh suatu butir soal, penulis telah 

melakukan studi deskriptif terhadap sejumlah sampel guru fisika SMA di  salah 

satu kabupaten di provinsi Jawa Barat. Tabel 3.2 menunjukkan tingkat 

kemampuan guru fisika dalam mengidentifikasi indikator aspek kognitif yang 

diukur oleh sebuah butir soal (Arif, 2016) 

Tabel 3.2. Tingkat kemampuan guru fisika dalam mengidentifikasi indikator   

aspek kognitif yang diukur oleh sebuah butir soal yang disediakan 

 

Tingkat 

kemampuan 

Frekuensi Persentase 

(%) 

Kriteria 

Tinggi 0   0,00 Tak satu 

respondenpun 

Sedang 7 25,00 Sebagian kecil 

responden 

Rendah 21 75,00 Sebagian besar 

Jumlah 28 100,00  

 

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar  guru yang menjadi 

responden penelitian ini berada pada tingkat kemampuan mengidentifikasi 

indikator aspek kognitif yang diukur sebuah butir soal  yang rendah, hanya 

sebagian kecil guru yang berada pada kategori kemampuan sedang dan tidak satu 

pun guru yang memiliki tingkat kemampuan yang tinggi. Rendahnya kemampuan 

yang dimiliki para guru ini secara langsung akan menyebabkan kekeliruan dalam 

pemilihan butir-butir soal dari buku-buku teks atau bank soal untuk keperluan 

evaluasi hasil pembelajaran yang mereka laksanakan. Kekeliruan ini akan 

menghasilkan soal-soal yang tidak valid, dan ketika soal-soal yang tidak valid ini 

digunakan, maka data hasil evalusi yang diperoleh tidak akan menggambarkan 

tercapai tidaknya kompetensi  hasil pembelajaran yang telah ditetapkan, karena 

memang kompetensi-kompetensi itu tidak terukur oleh butir soal yang digunakan. 

Keadan ini akan berujung pada kesulitan dalam pengambilan keputusan tindak 

lanjut, apakah perlu dilakukan modifikasi atau perbaikan dalam proses 
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pembelajaran atau tidak. Black dan Wiliam (1998) mengemukakan bahwa 

evaluasi atau penilaian merujuk untuk semua kegiatan yang dilakukan oleh guru 

dan peserta didik dalam menilai diri mereka yang menyediakan informasi untuk 

digunakan sebagai umpan balik dalam memodifikasi kegiatan belajar mengajar. 

Keadaan kemampuan guru dalam hal mengkonstruksi butir instrumen tes 

hasil pembelajaran ranah kognitif dan kemampuan mengidentifikasi indikator 

aspek kognitif yang diukur suatu butir soal tentu ada penyebabnya. Untuk 

mengungkap faktor-faktor yang menjadi penyebab tersebut, pada saat studi 

deskriptif tersebut penulis menyebarkan angket. Hasil angket menunjukkan 

bahwa: (1) seluruh guru yang menjadi responden menyatakan mengetahui seluruh  

domain-doamain hasil pembelajaran fisika, (2) sebagian besar guru menyatakan 

hanya mengetahui sebagian  dari aspek-aspek domain hasil belajar kognitif 

menurut Bloom yang direvisi Anderson, (3) sebagian besar guru menyatakan 

hanya mengetahui sebagian  indikator-indikator  dari setiap aspek hasil 

pembelajaran ranah kongitif  Bloom yang direvisi Anderson, (4) sebagian besar 

guru menyatakan tidak memahami dengan baik  indikator- indikator  dari  setiap 

aspek hasil pembelajaran ranah kongitif  Bloom  yang direvisi Anderson, (5) 

sebagian besar guru menyatakan tidak pernah mengembangkan sendiri butir-butir  

instrumen tes untuk mengukur kompetensi hasil pembelajaran ranah kognitif, (6) 

hampir seluruh guru menyatakan sering menggunakan soal-soal yang tersedia 

(misalnya dari buku) untuk mengukur kompetensi hasil pembelajaran ranah 

kognitif, (7) sebagian besar guru menyatakan bahwa setiap kali mereka 

menggunakan butir-butir soal tes dari bank soal yang tersedia mereka tidak pernah 

melakukan pengkajian untuk menentukan indikator aspek kognitif  yang diukur 

oleh butir soal tersebut, (8) hampir seluruh guru menyatakan bahwa  pada saat  

menempuh jenjang pendidikan S1 mereka  mendapatkan matakuliah  evalusi 

pembelajaran fisika, (9) sebagian besar guru menyatakan bahwa meskipun mereka 

mendapatkan mata kuliah evaluasi pembelajaran fisika pada saat menempuh 
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jenjang pendidikan S1, namun mereka merasa tidak mendapatkan bekal 

pengalaman yang cukup dalam mengembangkan butir instrumen pengukur hasil 

pembalajaran ranah kognitif , (10) sebagian besar guru menyatakan bahwa selama 

bertugas menjadi guru fisika mereka jarang  mendapat pelatihan terkait 

pengembangan instrumen evaluasi hasil pembelajaran fisika, (11)  seluruh guru 

yang pernah mengikuti pelatihan menyatakan bahwa pelatihan yang pernah 

mereka  ikuti tidak secara spesifik diorientasikan pada pelatihan pengembangan 

butir instrumen untuk mengukur kompetensi hasil pembelajaran pada ranah 

kognitif, dan (12) seluruh guru yang menjadi responden menyatakan 

membutuhkan pelatihan yang secara spesifik diorientasikan pada pengembangan 

kompetensi anda dalam pengembangan butir instrumen untuk mengukur 

kompetensi hasil pembelajaran pada ranah kognitif.  

Hasil angket ini menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan guru dalam 

mengkonstruksi butir tes kognitif dan mengidentifikasi indikator aspek kognitif 

yang diukur sebuah butir soal erat kaitannya dengan rendahnya pengetahuan dan 

pemahaman mereka terhadap aspek-aspek dan indikator-indikator  dari domain 

atau ranah kognitif  dan jarangnya berlatih melakukan pembuatan butir instrumen 

tes kognitif dan melakukan identifikasi indikator aspek kognitif yang diukur suatu 

butir soal  sehingga tidak tumbuh skill atau keterampilan yang melekat pada 

dirinya.   

Keadaan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena akan berdampak 

secara langsung terhadap rendahnya kualitas proses dan hasil pembelajaran fisika. 

Perlu dicarikan solusi yang tepat agar kompetensi para guru fisika dalam hal 

mengkonstruksi butir instrumen tes kognitif dan mengidentifikasi indikator aspek 

kognitif dalam rangka pemilihan butir soal dari buku kumpulan soal dapat 

ditingkatkan sampai ke tingkatan yang paling optimum. Salah satu cara yang biasa 

dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam jabatan adalah metode 

pelatihan (diklat) dalam jabatan atau dikenal sebagai in-service training. Ozen 
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(2008) menyatakan bahwa program In-service Education and Training (INSET) 

merupakan salah satu  cara yang memberikan peluang bagi para guru dalam 

jabatan untuk mengembangkan diri baik secara profesi maupun secara individu.   

Namun sayang tidak setiap kegiatan diklat dapat benar-benar 

meningkatkan kompetensi guru, banyak kegiatan diklat yang dilaksanakan tidak 

membuahkan hasil sebagai mana yang diharapkan. Kegiatan-kegiatan diklat yang 

isinya didominasi oleh paparan-paparan yang bersifat teoritis dan  tataran 

kebijakan dan tidak menukik ke tataran praktis melalui kegiatan lokakarya tidak 

bisa diandalkan jika tujuan diklatnya adalah membekalkan suatu skill atau 

keterampilan seperti keterampilan mengkonstruksi lembar kerja siswa untuk 

kegiatan praktikum fisika.  Kegiatan-kegiatan diklat yang dalam prosesnya tidak 

banyak melibatkan aktivitas peserta juga tidak akan membuahkan hasil seperi 

yang optimal, karena ketika mereka didudukan sebagai pendengar maka akan 

timbul kebosanan dan kejenuhan yang berefek pada tidak seriusnya mereka 

mengikuti kegiatan. Sebagai orang dewasa yang telah banyak pengalaman dalam 

bidang kerjanya selayaknya didudukan sebagai mana mestinya. Kegiatan diklat 

harus menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa atau yang sering 

disebut andragogi.  

Kegiatan in-service training dipandang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kompetensi guru dalam hal pengembangan butir instrumen untuk 

mengevaluasi hasil pembelajaran fisika secara umum, khususnya hasil 

pembelajaran ranah kognitif. Agar kegiatan diklat tersebut dapat benar-benar 

meningkatkan kompetensi guru dalam hal pengembangan butir instrumen untuk 

mengevaluasi hasil pembelajaran fisika, perlu dikembangkan program diklat yang 

kontennya diawali dengan kaji ulang  domain kogntif  termasuk bedah  aspek dan 

indikatornya dan kemudian  dilanjutkan dengan lokakarya atau workshop yang 

kegiatannya diisi dengan latihan praktek langsung mengkonstruksi butir instrumen 
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tes kognitif  dan mengidentifikasi indikator aspek kognitif, terkait dengan 

berbagai materi atau konten fisika.  

Karena selama ini guru-guru jarang sekali melakukan pengembangan butir 

instrumen untuk mengevaluasi hasil pembelajaran fisika maka dalam hal ini guru-

guru dapat dianggap sebagai pemula (novice). Tentu untuk melatih seorang pemula 

diperlukan bantuan tahapan proses penyusunan butir instrumen tes dan identifikasi 

indikator aspek kognitif yang runut dengan tahap demi tahap yang smooth dalam 

bentuk scaffolding. Stone (1993) menyatakan bahwa “scaffolds are the supporting 

structures provided by those people or tools to promote learning”, Stone argues 

that scaffolds allow students to achieve a higher level of understanding within 

their Zone of Proximal Development.  Karena rendahnya kemampaun para guru 

dalam hal pengembangan butir instrumen untuk mengevaluasi hasil pembelajaran 

fisika dimulai dari ketidaktahuan dan ketidakpahaman akan domain kognitif yang 

diukur, maka scaffolding yang dikembangkan setidaknya mengandung: tahap 

pendeskripsian indikator aspek kognitif yang diukur;  tahap pengoperasionalan 

indikator aspek kognitif yang akan diukur;  tahap pembuatan kerangka soal;  tahap 

penulisan draf butir soal; dan  tahap pengecekan draf butir soal. Sedangkan untuk 

scaffolding identifikasi indikator aspek kognitif setidaknya mengandung: tahap 

penelaahan redaksi soal; tahap penentuan stimulus dan stem soal; tahap penentuan 

aspek kognitif yang diukur butir soal; dan terakhir tahap penentuan  indikator 

aspek. 

 Sepengetahuan penulis hingga saat ini belum pernah ada publikasi terkait 

scaffolding untuk pengembangan butir instrumen tes, sehingga pengembangan 

dan penggunaan scaffolding ini program diklat peningkatan kompetensi 

mengembangkan butir instrumen tes yang dikembangkan dapat diklaim sebagai 

unsur kebaruan dari penelitian ini. Program diklat yang dikembangkan ini juga 

diyakini akan dapat meningkatkan kompetensi peserta dalam hal mengembangkan 

butir instrumen evalausi hasil pembelajaran karena kontennya spesifik dan 
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prosesnya sesuai dengan kompetensi yang dilatihkan serta pendekatannya sesuai 

dengan karakter orang dewasa.  

Berdasarkan paparan di atas, maka melalui penelitian telah dikembangkan 

program diklat peningkatan kompetensi mengembangkan butir instrumen tes hasil 

pembelajaran fisika ranah kognitif bagi guru-guru fisika SMA dan sederajat. 

Mengembangkan butir instrumen tes mencakup dua aktivitas yaitu 

mengkonstruksi butir instrumen dan identifikasi indikator aspek yang diukur 

dalam rangka pemilihan butir soal dari yang disediakan.    

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan 

yang dikaji pada penelitian ini adalah: Apakah program pelatihan 

mengembangkan butir instrumen tes kemampuan kognitif yang dibangun  

memiliki efektivitas yang tinggi dalam membekalkan kemampuan guru-guru 

fisika SMA dan sederajat dalam hal mengkonstruksi butir instrumen tes hasil 

pembelajaran ranah kognitif (MBITRK)  dan  mengidentifikasi indikator aspek 

kognitif yang diukur oleh suatu butir soal yang diberikan (MIAK)? 

Permasalahan tersebut di atas dapat dirinci secara lebih spesifik dalam 

beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik program pelatihan mengembangkan  butir instrumen 

tes yang dibangun untuk kegiatan diklat pembekalan kemampuan 

mengkonstruksi butir instrumen tes hasil pembelajaran ranah kognitif 

(MBITRK) dan mengidentifikasi indikator aspek ranah  kognitif yang diukur 

suatu butir soal (MIARK) bagi guru-guru Fisika SMA dan sederajat? 

2. Bagaimana peningkatan kemampuan mengkonstruksi butir instrumen tes hasil 

pembelajaran ranah kognitif (MBITRK) yang dicapai para guru fisika SMA 

dan sederajat sebagai efek implementasi program pelatihan yang 

dikembangkan dalam kegiatan diklat? 
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3. Bagaimana peningkatan kemampuan mengidentifikasi indikator aspek ranah 

kognitif yang diukur oleh suatu butir soal (MIARK)  yang dicapai  para guru 

fisika SMA dan sederajat sebagai efek implementasi program pelatihan yang 

dikembangkan dalam kegiatan diklat? 

4. Bagaimana efektivitas program pelatihan mengembangkan  butir instrumen tes 

kemampuan kognitif yang dibangun dalam membekalkan kemampuan 

mengkonstruksi butir instrumen tes hasil pembelajaran ranah kognitif  

(MBITRK) bagi para guru fisika SMA dan sederajat? 

5. Bagaimana efektivitas program pelatihan mengembangkan butir instrumen tes 

kemampuan kognitif yang dibangun dalam membekalkan kemampuan 

mengidentifikasi indikator aspek ranah kognitif yang diukur suatu butir soal 

(MIARK) bagi  para guru fisika SMA dan sederajat? 

6. Bagaimana respon/tanggapan para guru fisika SMA dan sederajat terhadap 

program pelatihan mengembangkan butir instrumen tes kemampuan kognitif 

yang dibangun serta implementasinya dalam kegiatan diklat?  

7. Apakah kekuatan dan keterbatasan program pelatihan mengembangkan butir 

instrumen tes hasil pembelajaran kognitif yang dibangun berdasarkan uji 

implementasinya? 

 

D. Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini tidak terlampau luas, 

diadakan pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Modus kegiatan pelatihan pembekalan kemampuan mengkonstruksi butir 

instrumen tes hasil pembelajaran aspek kognitif  adalah modus pelatihan 

konvensional (tatap muka), dengan desain in-on-in dan menggunakan metode 

workshop (pengarahan, modeling, dan latihan).  

2. Peningkatan kemampuan mengkonstruksi butir instrumen tes kemampuan 

kognitif dan kemampuan mengidentifikasi indikator aspek kognitif yang diukur 
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suatu butir tes kemampuan kognitif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

perubahan kearah yang lebih baik dari kedua kemampuan tersebut antara 

sebelum dan sesudah implementasi program pelatihan yang dikembangkan 

yang ditentukan dengan cara menghitung rata-rata gain yang dinormalisasi, 

<g>, menggunakan persamaan yang dikembangkan oleh Hake (1998) 

berdasarkan data skor pretest dan posttest kedua kemampuan tersebut yang 

diperoleh para peserta diklat.  

3. Efektivitas program pelatihan yang dikembangkan dalam membekalkan 

kemampuan mengkonstruksi butir instrumen tes kemampuan kognitif dan 

kemampuan mengidentifikasi indikator aspek kognitif yang diukur suatu butir 

tes kemampuan kognitif dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria 

capaian hasil kegiatan pelatihan untuk kedua kemampuan tersebut yang 

ditetapkan  dengan patokan skor dan kuantitas guru peserta yang mencapai 

skor yang dipatok tersebut. Program pelatihan yang dikembangkan memiliki 

efektivitas yang tinggi jika 75% atau lebih peserta pelatihan mencapai skor 80 

atau lebih, memiliki efektivitas yang sedang jika hanya 50% sampai kurang 

dari 75% peserta pelatihan mencapai skor 80 atau lebih, dan memiliki 

efektivitas yang rendah jika hanya kurang dari 50% peserta diklat yang 

mencapai 80 atau lebih.  

4. Tanggapan atau respons peserta diklat terhadap program pelatihan yang 

dikembangkan dan implementasinya dalam kegiatan diklat dalam penelitian ini 

dijaring melalui tes skala sikap yang meminta para peserta diklat untuk 

memberikan persetujuan atau pertidaksetujuan terhadap pernyataan-pernyataan 

yang diajukan.  

5. Kekuatan dan kelemahan dari program pelatihan yang dikembangkan 

ditentukan dari data kualitas keterlaksanaan program pelatihan yang 

dikembangkan dalam kegiatan diklat dan efeknya terhadap peningkatan 

mengkonstruksi butir instrumen tes kemampuan kognitif dan kemampuan 
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mengidentifikasi indikator aspek kognitif yang diukur suatu butir tes 

kemampuan kognitif para guru peserta diklat. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:  

1. Menghasilkan program pelatihan mengembangkan butir instrumen tes hasil 

pembelajaran ranah kognitif  lengkap dengan karakteristiknya untuk kegiatan 

diklat pembekalan kompetensi pedagogik bagi guru-guru Fisika SMA dan 

sederajat khususnya kompetensi mengembangkan butir instrumen tes hasil 

pembelajaran ranah kognitif.  

2. Mendapatkan gambaran tentang  peningkatan kemampuan mengkonstruksi 

butir instrumen tes hasil pembelajaran ranah kognitif  (KMBITRK) yang 

dicapai para guru fisika SMA dan sederajat peserta diklat sebagai efek 

implementasi program pelatihan yang dikembangkan. 

3. Mendapatkan gambaran tentang  peningkatan kemampuan mengidentifikasi 

indikator aspek ranah kognitif yang diukur oleh suatu butir soal (KMIARK) 

yang dicapai  para guru fisika SMA dan sederajat peserta diklat sebagai efek 

implementasi program pelatihan yang dikembangkan. 

4. Mendapatkan gambaran tentang  efektivitas program pelatihan yang 

dikembangkan dalam membekalkan kemampuan mengkonstruksi butir 

instrumen tes hasil pembelajaran ranah kognitif  (KMBITRK) bagi para guru 

fisika SMA dan sederajat. 

5. Mendapatkan gambaran tentang  efektivitas program pelatihan yang 

dikembangkan dalam membekalkan kemampuan mengidentifikasi indikator 

aspek ranah kognitif yang diukur suatu butir soal (KMIARK) bagi  para guru 

fisika SMA dan sederajat. 
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6. Mendapatkan gambaran tentang  respon atau tanggapan para guru fisika SMA 

dan sederajat peserta pelatihan terhadap program pelatihan yang dikembangkan 

dan implementasinya dalam kegiatan diklat?  

7. Mendapatkan gambaran tentang  kekuatan dan keterbatasan program pelatihan 

mengembangkan butir instrumen tes hasil pembelajaran ranah kognitif yang 

dibangun berdasarkan data hasil uji implementasinya. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil-hasil dan temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat 

secara praktis, sebagai berikut:   

1. Manfaat Teoritis: program pelatihan yang dihasilkan dari penelitian ini 

diharapkan dapat memperkaya khasanah program-program pelatihan sejenis 

yang telah dikembangkan dan dipergunakan sebelumnya. 

2. Manfaat Praktis: program pelatihan penyusunan ragam instrumen evaluasi hasil 

pembelajaran fisika yang dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan secara 

langsung oleh berbagai pihak yang terkait dalam kegiatan pelatihan 

peningkatan kompetensi guru fisika dalam hal mengembangkan ragam 

instrumen evaluasi hasil pembelajaran fisika. Selain itu program pelatihan yang 

dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan juga oleh para peneliti lain yang 

sedang melalukan penelitian dalam kajian sejenis sebagai bahan pembanding, 

pendukung atau rujukan bagi penelitiannya.  

 

G. Definisi Operasional  

Untuk menghindari kesalahan pengertian terhadap instilah-istilah atau 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka dilakukan 

pendefinisian secara operional terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini seperti berikut: 
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1. Pengembangan didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang 

diawali dari analisis kebutuhan, dilanjutkan dengan perancangan produk, 

kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengembangan produk yang meliputi: 

pembuatan produk, validasi produk dan uji implementasi produk yang 

dihasilkan.  

2. Program pelatihan pengembangan butir instrumen hasil pembelajaran ranah 

kognitif didefinisikan sebagai desain proses dan isi (konten) kegiatan 

instruksional yang bersifat inservice yang ditujukan untuk meningkatkan 

kompetensi guru dalam jabatan dalam hal mengkonstruksi butir instrumen tes 

hasil pembelajaran kognitif dan dalam hal mengidentifikasi indikator aspek 

kognitif yang diukur suatu butir tes kemampuan kogntif yang disediakan.  

3. Mengkonstruksi butir instrumen tes hasil pembelajaran fisika ranah  kognitif 

didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam hal 

merumuskan butir soal secara yang diawali dengan analisis indikator aspek 

kognitif yang diukur hingga didapatkan sebuah butir soal yang memiliki 

kriteria soal yang valid untuk keperluan evaluasi hasil pembelajaran fisika 

dalam ranah kognitif. Kemampuan ini diukur melalui penyelenggaraan tes 

kemampuan  mengkonstruksi butir instrumen tes hasil pembelajaran fisika 

ranah  kognitif (KMBITRK) pada saat sebelum dan sesudah penyelenggaraan 

kegiatan diklat.  

4. Mengidentifikasi indikator aspek kognitif yang diukur suatu butir soal 

didefinisikan sebagai kegiatan yang dialakukan guru dalam hal memilih butir-

butir soal yang valid dari kumpulan (bank) soal yang tersedia melalui kegiatan 

pengkajian buti soal untuk menentukan indikator aspek kognitif yang diukur 

oleh soal-soal tersebut. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyusun tes  

untuk keperluan evaluasi hasil pembelajaran fisika dalam ranah kognitif. 

Kemampuan ini diukur melalui penyelenggaraan tes kemampuan  

mengidentifikasi indikator aspek ranah kognitif yang diukur suatu butir soal 
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yang disediakan (KMIARK) pada saat sebelum dan sesudah penyelenggaraan 

kegiatan diklat.  

 
H. Organisasi Penyajian Isi Disertasi 

Penyajian seluruh isi disertasi ini diorganisasi dalam lima Bab, yaitu Bab 1 

sampai dengan Bab 5. Masing-masing Bab berisi paparan tentang: Bab 1 

menyajikan latar belakang dilakukannya penelitian disertasi ini yang didalamnya 

mencakup identifikasi masalah dan tawaran solusi atas masalah yang 

teridentifikasi, Bab 2 memaparkan tentang kajian pustaka yang mencakup kajian 

teori dan kajian hasil penelitian relevan, serta kerangka pikir penelitian, Bab 3 

menyajikan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian disertasi ini 

yang mencakup desain dan metode penelitian, lokasi dan subyek penelitian, 

instrumen penelitian serta teknik pengolahan dan analisis data, Bab 4 memaparkan 

hasil penelitian dan pembahasannya, dan Bab 5 menyajikan kesimpulan 

penelitian,  implikasi  dan rekomendasi untuk kegiatan ke depan.  


