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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Fisika merupakan salah satu cabang dari IPA. Agar siswa dapat mengetahui 

kemampuan apa saja yang dicapai mereka secara optimal, maka siswa perlu 

mendapatkan penilaian hasil belajar. Hasil belajar tersebut dapat menentukan 

posisi siswa terhadap standar yang telah ditentukan serta menilai kemampuan 

yang telah dikuasai siswa setelah menerima pembelajaran (Sudjana, 2009). Hasil 

belajar siswa setelah belajar fisika dapat berupa pengetahuan, sikap dan 

keterampilan. Hal ini dipertegas oleh Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 

tentang standar penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau 

dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar siswa 

secara berkesinambungan. Selain itu, cakupan penilaian merujuk pada ruang 

lingkup materi, kompetensi mata pelajaran dan proses. Dijelaskan pula bahwa 

penilaian yang tepat itu penilaian autentik (authentic assessment) yang menilai 

kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh (Kadaritna, 2014). Dalam 

penilaian proses diantaranya dapat dinilai dengan keterampilan proses sains (Zain, 

2010). 

Keterampilan proses adalah keterampilan berpikir yang digunakan untuk 

mengolah informasi, memecahkan masalah, dan merumuskan kesimpulan (Lind, 

1996 dalam Temiz 2006). Keterampilan proses sains perlu diterapkan karena 

mempunyai beberapa alasan. Pertama, perkembangan ilmu pengetahuan 

berlangsung secara cepat sehingga tidak mungkin lagi peran guru mengajarkan 

semua fakta dan konsep kepada siswa. Kedua, siswa mudah memahami konsep 

yang rumit dan abstrak jika disertai dengan contoh-contoh yang konkret. Ketiga, 

penemuan ilmu pengetahuan tidak bersifat mutlak benar seratus persen, 

penemuannya bersifat relatif. Keempat, proses belajar mengajar, seyogyanya 

pengembangan konsep yang tidak dilepaskan dari pengembangan sikap dan nilai 

dalam diri siswa (Semiawan, 1992). 
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Keterampilan proses sains terdiri dari keterampilan dasar (basic skill) dan 

keterampilan terintegrasi (integrated skill). Keterampilan dasar meliputi 

keterampilan mengamati (observasi), klasifikasi, pengukuran, menyimpulkan, 

memprediksi, mengomunikasikan dan menggunakan hubungan angka. 

Keterampilan terintegrasi meliputi keterampilan membuat model, mendefinisikan  

operasional, mengumpulkan data, menginterpretasi data, mengidentifikasi dan 

pengendalian variabel, mengajukan hipotesis (berhipotesis) dan melakukan 

eksperimen (American Association for the Advancement of Science, 1993). 

Keterampilan proses sains pada penelitian ini meliputi aspek: 1) mengamati, 2) 

memprediksi, 3) menafsirkan data, 4) menyimpulkan, 5) mengajukan pertanyaan, 

6) mengajukan hipotesis, 7) merancang percobaan, dan 8) mengomunikasikan. 

Permasalahan yang umum terjadi di SMA adalah bahwa penilaian terhadap 

keterampilan proses sains khususnya mata pelajaran fisika belum ada tes yang 

sesuai. Instrumen evaluasi yang biasa dilakukan guru saat ini hanya berupa lembar 

observasi yang kadangkala memberikan celah untuk guru menilai peserta didik 

secara subjektif (Suryani, 2015). Selain itu, ditemukan pula bahwa proses 

penilaian masih terfokus pada penilaian fisika sebagai produk atau guru lebih 

menekankan pada penilaian pengetahuan saja bukan keterampilan prosesnya. 

Penguasaan fisika sebagai proses tersebut tidak pernah diukur oleh guru karena 

belum memiliki alat ukur yang sesuai. Hal tersebut dikarenakan oleh guru belum 

melakukan perencanaan yang matang untuk mengukur keterampilan proses sains 

yaitu mengembangkan tes penilaian yang mengukur keterampilan proses sains 

siswa secara spesifik (Ilmi, dkk. 2016). Oleh karena itu, diperlukan 

pengembangan tes sebagai alat pengukur keterampilan proses sains khususnya 

mata pelajaran fisika. 

Keterampilan proses sains memuat dua aspek keterampilan, yakni 

keterampilan dari sisi kognitif (cognitive skill) sebagai keterampilan intelektual 

maupun pengetahuan dasar yang melatarbelakangi penguasaan keterampilan 

proses sains dan keterampilan dari sisi sensorimotor (sensorimotor skill) (Subali, 

2009). Karena keterampilan proses sains termasuk keterampilan kognitif, maka 

penilaiannya dapat menggunakan instrumen tes tertulis. Salah satu bentuk tes 

tertulis adalah soal berbentuk pilihan ganda. Soal pilihan ganda mampu mengukur 
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aspek-aspek keterampilan proses sains, sehingga memiliki potensi untuk 

dikembangkan sebagai instrumen penilaian keterampilan proses sains (Supranata, 

2004).  

Materi listrik dan magnet dipilih berdasarkan silabus Kurikulum 2013, yang 

menuntut siswa untuk melakukan proses sains seperti mengamati alat ukur dan 

muatan; memprediksi kuat arus dan jumlah muatan; menafsirkan data gaya 

lorentz; mengajukan pertanyaan rangkaian listrik, medan magnet disekitar kawat 

berarus dan induksi elektromagnet; menyimpulkan faktor induksi elektromagnet 

dan hasil pengamatan rangkaian AC; mengajukan hipotesis rangkaian listrik, 

elektrostatis, medan magnet disekitar kawat berarus dan induksi elektromagnet; 

merancang percobaan perubahan energi menjadi energi kalor dan induksi 

elektromagnetik; mengomunikasikan rangkaian kapasitor, percobaan medan 

magnet disekitar kawat berarus dan rangkaian AC. Hasil observasi di lapangan 

menyatakan bahwa di sekolah masih belum memiliki tes yang mengukur 

keterampilan proses sains pada materi tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

pengembangan tes sebagai alat ukur keterampilan proses sains materi listrik dan 

magnet. 

Teori tes dalam pendidikan dikenal dua teori, yaitu teori tes klasik dan teori 

respons butir. Masing-masing teori ini memiliki keunggulan dan keterbatasan 

yang khas. Keunggulan teori tes klasik terletak pada kemudahan pemahaman 

konsep dan penggunaannya, sehingga sering digunakan. Namun kelemahan teori 

ini terletak pada hasil estimasi parameter butir yang tergantung pada karakteristik 

peserta tes (group dependent), dan hasil estimasi kemampuan peserta tergantung 

pada karakteristik butir (item dependent). Butir yang dirasakan sukar bagi seorang 

peserta tes mungkin saja dirasakan tidak sukar oleh peserta ujian yang lain 

(Azwar, 2001). Berdasarkan uraian diatas, bahwa teori klasik memiliki ciri bahwa 

karakteristik butir tes tidak dapat dipisahkan dari karakteristik peserta tes. Bila tes 

yang sama dikerjakan oleh peserta tes yang berbeda, maka karakteristik soal itu 

pada umumnya berubah. 

Teori respons butir tidak dikenal kelemahan-kelemahan yang disebutkan di 

atas, karakteristik tes tidak tergantung peserta tes. Tes tetap mempunyai 

karakteristik yang sama walaupun peserta tesnya berbeda. Hal yang mendasar dari 
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teori respons butir adalah respons peserta tes pada suatu butir dapat memprediksi 

seperangkat faktor yang disebut trait (kemampuan) yang dimilikinya, dan 

hubungan antara kemampuan subjek pada suatu butir (hasil tes). Kemampuan 

yang mendasarinya dapat digambarkan oleh suatu fungsi yang menaik secara 

monoton, yang disebut kurva karakteristik butir (item characteristic curve (ICC)) 

(Hambleton R.K., 1991). 

Penskalaan IRT dapat dikelompok dalam dua model, yaitu model dikotomi 

dan politomi. Model dikotomi merupakan model yang digunakan apabila respon 

atau jawaban dari peserta tes merupakan data dikotomi (skor 1 dan 0). Skor 1 

apabila peserta dapat menjawab dengan benar, dan skor 0 apabila peserta gagal 

atau salah dalam memberi jawaban. Skor 1 dan 0 juga dapat menunjukkan respons 

peserta, dimana skor 1 menunjukkan respons lebih tinggi dari skor 0. Bentuk tes 

pada penelitian ini adalah soal pilihan ganda, apabila peserta tes dapat menjawab 

dengan benar maka skor yang diperoleh 1 dan apabila peserta gagal atau salah 

memberi jawaban maka skor yang diperoleh 0. Sehingga data pada penelitian ini 

merupakan data dikotomi. 

Untuk mengestimasi kemampuan peserta dibutuhkan parameter yang 

membentang sepanjang garis kontinum variabel yang diukur. Garis kontinum ini 

bergerak dari sebelah kiri yang menunjukkan kemampuan kurang, menuju ke 

sebelah kanan yang menunjukkan kemampuan tinggi, sedangkan untuk 

mengestimasi butir membutuhkan parameter butir. Parameter butir ini terdiri dari 

a (daya beda), b (tingkat kesukaran) dan c (pseudo guessing) (Naga, 1992). 

Tentang besarnya parameter c (peluang tebakan) ini tergantung dari banyaknya 

pilihan jawaban pada butir tes tersebut. Jika banyaknya pilihan jawaban dalam 

satu butir tes dimisalkan k, maka nilai c maksimal adalah sebesar 1/k (Mehrens, 

1973).  

Teori respons butir dikotomi dikembangkan dengan menggunakan tiga 

model logistik, yaitu model logistik satu parameter, dua parameter, dan tiga 

parameter. Model logistik 1 parameter apabila parameter yang digunakan hanya 

satu, yaitu index bi (tingkat kesukaran). Model logistik 2 parameter digunakan dua 

parameter yaitu index bi (tingkat kesukaran) dan ai (daya beda). Pada model 

logistik 3 parameter disamping index tingkat kesukaran dan daya beda, juga 
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parameter ci (pseudoguessing) atau tebakan semu. Selain itu, untuk menjelaskan 

reabilitas pada IRT dikenal namanya Fungsi Informasi. Jumlah dari fungsi 

informasi butir penyusun tes tersebut dapat dinyatakan sebagai fungsi informasi 

tes. Fungsi informasi perangkat tes akan tinggi jika butir tes mempunyai fungsi 

informasi yang tinggi pula. Fungsi Informasi tes juga dapat menentukan model 

parameter logistik yang sesuai untuk menganalisis tes tersebut. Hasil estimasi 

parameter tidak terlepas dengan kesalahan pengukuran. Kesalahan baku (SEM) 

dalam teori respons butir memiliki hubungan yang erat dengan fungsi informasi. 

Penelitian pengembangan tes sebelumnya sudah banyak dilakukan oleh 

peneliti lain. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, 

yaitu penelitian yang pernah dilakukan oleh Monica (2005) dan Ilmi (2016) yang 

mengembangkan tes keterampilan proses sains dalam bentuk pilihan ganda. 

Dalam penelitiannya, para peneliti tersebut mengembangkan tes keterampilan 

proses sains antara lain, Monica (2005) aspek KPS mengidentifikasi dan 

mengontrol variabel, merumuskan hipotesis, mendesain penelitian, 

mendefinisikan variabel operasional, menginterpretasi data. Peneliti kedua Ilmi 

(2016) mengembangkan tes KPS pada materi listrik statis dengan aspek 

mengamati, mengindentifikasi masalah, merumuskan hipotesis, menginterpretasi 

data, mengomunikasikan dan menerapkan konsep. Namun pada penelitian Ilmi 

(2016) tes tersebut hanya menggunakan hasil uji validasi oleh ahli dan Monica 

(2005) hasil uji coba empiris masih menggunakan teori tes klasik yang memiliki 

keterbatasan maka pada penelitian ini untuk mengkarakteristik sebuah tes 

menggunakan teori respons butir. 

Penelitian ketiga yang relevan selanjutnya yaitu penelitian dari Wulandari 

(2015) dan Wardani (2015) yang mengembangkan tes keterampilan proses sains 

dengan analisis teori respons butir kategori GRM (Graded Response Model) dan 

validitas isi ditentukan dengan menggunakan formula Aiken. Persamaan dengan 

penelitian ini adalah meninjau tes keterampilan proses sains dengan analisis teori 

respons butir dan validasi isi menggunakan formula Aiken sedangkan 

perbedaannya adalah tes keterampilan proses sains yang dikembangkan peneliti 

tersebut berbentuk two tier test pada pembelajaran kimia SMA. 
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 Penelitian yang dilakukan adalah mengembangkan tes untuk mengukur 

keterampilan proses sains pada materi listrik dan magnet. Dalam penelitian ini 

tidak digunakan treatment khusus untuk melatih keterampilan proses sains. Tes 

yang akan dikembangkan mengukur delapan aspek keterampilan proses sains 

dengan menggunakan bentuk tes pilihan ganda. Untuk analisis karakteristik tes 

yang dibuat, digunakan analisis berdasarkan model dikotomi Teori Respons Butir. 

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul 

“Pengembangan Tes Keterampilan Proses Sains Siswa SMA pada Materi Listrik 

dan Magnet dengan Analisis Teori Respons Butir”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil pengembangan tes keterampilan proses sains siswa SMA 

pada materi listrik dan magnet dan kelayakannya menurut analisis Aiken V? 

2. Bagaimana hasil karakteristik tes keterampilan proses sains pada materi 

listrik dan magnet berdasarkan uji coba di sekolah dengan analisis teori 

respons butir? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk: 

1. Menghasilkan tes keterampilan proses sains siswa SMA pada materi listrik 

dan magnet yang layak menurut analisis Aiken V. 

2. Menghasilkan karakteristik butir tes keterampilan proses sains pada materi 

listrik dan magnet yang dianalisis dengan teori respons butir berdasarkan uji 

coba di sekolah. 

 

1.4. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan pengertian dalam pembahasan tentang 

penelitian ini, terdapat beberapa definisi untuk menyamakan persepsi antara 

peneliti dengan orang membaca hasil penelitian ini, antara sebagai berikut: 
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1. Pengembangan tes keterampilan proses sains siswa SMA pada materi listrik 

dan magnet berbentuk tes pilihan ganda menggunakan metode penelitian mix 

method dimana data kualitatif diperoleh dari analisis Kurikulum 2013 dan 

catatan hasil validasi ahli sehingga data tersebut digunakan untuk mengetahui 

kontruksi tes keterampilan proses sains yang dibuat. Setelah itu data 

kuantitatif diperoleh berdasarkan hasil validasi ahli berupa angket yang 

meninjau aspek materi, kontruksi dan bahasa lalu dianalisis berdasarkan 

indeks Aiken V sehingga mengalami perbaikan, kemudian diuji cobakan dan 

dianalisis menggunakan teori respons butir. 

2. Karakteristik butir adalah gambaran keadaan setiap butir dimana tes tersebut 

berbentuk tes pilihan ganda pada materi listrik dan magnet, merupakan data 

dikotomi sehingga dianalisis menggunakan model parameter logistik yang 

sesuai berdasarkan fungsi informasi (FI) agar diperoleh estimasi parameter. 

  

1.5. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hasil penelitian 

ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi guru, dapat memperoleh bentuk tes keterampilan proses sains pada 

materi listrik dan magnet yang layak berdasarkan indeks Aiken V dan analisis 

teori respons butir. Selain itu, dapat dijadikan referensi untuk 

mengembangkan tes keterampilan proses sains pada materi lainnya. 

2. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan referensi atau bahan untuk 

mengembangkan tes pada keterampilan dan materi yang lainnya. 

 

1.6. Struktur Organisasi Skripsi 

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab 1 merupakan bab 

pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, definisi operasional, dan manfaat penelitian. Bab 2 merupakan kajian 

teori atau tinjauan pustaka yang berisi penjabaran mengenai keterampilan proses 

sains, teori respon butir (IRT) dan analisis materi. Bab 3 merupakan metode 

penelitian yang berisi desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, 

instrumen penelitian, prosedur penelitian, analisis data. Bab 4 merupakan temuan 
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penelitian dan pembahasan yang berisi hasil pengembangan tes keterampilan 

proses sains dengan penilaian pakar dan analisis teori respons butir. Bab 5 berisi 

kesimpulan, implikasi dan rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan. 


