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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan di era globalisasi yang begitu cepat, membuat tuntutan 

sumber daya manusia semakin meningkat untuk menghadapi kemajuan zaman. 

Aspek tuntutan tersebut dikarenakan adanya kompleksitas yang sulit diprediksi 

dengan begitu cepat dari segi teknologi dan budaya yang menyebabkan keresahan 

dan ketidakpastian (Shum & Crick, 2016). Hal ini terlihat dalam tuntutan abad ke-

21 dan yang dapat dilakukan dalam memenuhi tuntutan abad ke-21, salah satunya 

adalah melalui pendidikan. 

Pendidikan berperan dalam perkembangan dan kemajuan suatu bangsa 

karena pendidikan menfasilitasi kemampuan abad ke-21 yang harus dimiliki 

peserta didik. Menurut Gewertz kemampuan abad ke-21 yang diperlukan adalah 

memecahkan masalah yang kompleks, mengkolaborasi dan mengkomunikasikan 

dengan baik, memperoleh kemampuan dan informasi baru secara independen, dan 

mampu beradaptasi dengan kondisi yang berubah dengan cepat untuk bersaing 

dalam ekonomi global saat ini (dalam Tindowel  et al., 2017). The Partnership for 

21st Century Skills (2015) mengelompokkan standar kemampuan dalam tiga 

aspek yaitu Leaning and Innovation skills, Information, Media and Technology 

Skills dan Life and Career Skills, sedangkan ACT21s mengelompokkan dalam 

empat aspek yaitu Ways of Thinking, Tools for Working, Ways of Working  dan 

Ways of Living in The World (Griffin et al., 2012). 

Berdasarkan pengelompokkan kemampuan abad ke-21 di atas, aspek 

kemampuan yang perlu dikuasai salah satunya adalah kemampuan literasi 

informasi. The Partnership for 21st Century Skills (2015) mengelompokkan 

kemampuan literasi informasi dalam Information Literacy, Media Literacy and 

ICT, sedangkan ACT21s mengelompokkan literasi informasi dalam Tools for 

working. Selama beberapa tahun terakhir kemampuan literasi informasi telah 

menjadi subjek pembelajaran yang diperhitungkan baik dalam bidang pendidikan 

maupun di luar pendidikan.  
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Kurbanoglu et al., (2014) menyatakan kompetensi dan kemampuan literasi 

informasi telah menjadi subjek penting di bidang pendidikan tinggi, yang 

mempengaruhi desain, konten, metodologi pengajaran, dan manajemen dalam 

akademik (dalam Podgornik and Dolnicˇar, 2015). Kemampuan literasi informasi 

menurut ACRL (2000) merupakan seperangkat kemampuan dan kemampuan 

individu yang diperlukan untuk mengenali sebuah kebutuhan informasi dan 

selanjutnya untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang 

dibutuhkan. Pencarian informasi merupakan  prasyarat yang penting dalam literasi 

informasi karena mengacu pada perilaku aktual terkait menemukan dan 

mengevaluasi informasi (Rosman et al., 2016). 

The Partnership for 21st Century Skills (2015) mendefinisikan literasi 

informasi melalui penjabaran komponen kemampuan, mengakses dan  

mengevaluasi informasi, serta menggunakan dan mengola informasi. Karakteristik 

kemampuan literasi informasi meliputi 1) mengakses ke banyak informasi, 2) 

perubahan teknologi yang cepat, dan 3) kemampuan untuk berkolaborasi dan 

membuat kontribusi individual dalam skala yang belum pernah terjadi 

sebelumnya.  

Chang et al. (2012) telah melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat 

penguasaan kemampuan literasi informasi pada 289 peserta didik sekolah 

menengah (13-15 tahun). Aspek kemampuan yang dinilai berdasarkan Van-

Deursen dan Van-Dijk (2014) mencakup enam elemen yaitu mendefinisikan 

tugas, mencari informasi, menemukan dan mengakses, menggunakan informasi, 

mensintesis dan mengevaluasi. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa 

dari keenam elemen tersebut, skor tertinggi terdapat pada kemampuan 

pendefinisian tugas (45,39 %). Sedangkan skor terendah terdapat pada 

kemampuan sintesis (35,87 %). Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa 

kemampuan literasi informasi peserta didik masih rendah, karena skor tertinggi 

hanya dicapai kurang dari 50 %. 

Sunaga (2016) berpandangan bahwa guru dan peserta didik dapat 

mengasosiasikan literasi informasi melalui internet dan komputer. Hasil penelitian 

yang dilakukan pada guru menyatakan bahwa kemampuan mengevaluasi 

informasi mendapatkan skor terendah (1 %) dan kemampuan mengidentifikasi 
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tugas mendapatkan skor tertinggi (10 %). Pada peserta didik kemampuan 

mengevaluasi informasi mendapatkan skor terendah (4 %) dan kemampuan 

mengidentifikasi tugas mendapatkan skor tertinggi (14 %). Kemampuan literasi 

informasi dapat dinilai melalui asesmen portofolio, karena asesmen portofolio 

merupakan penilaian yang bersifat autentik. Wulan (2018) menyatakan konsep 

asesmen autentik bersifat” real life situations” yang menuntut kompleksitas 

berpikir (HOTS) yang diperlukan dalam memecahkan masalah dan mengambil 

keputusan, selain itu juga memiliki kesesuaian konten dengan kurikulum.  

Literasi informasi dapat dinilai melalui asesmen portofolio, Penilaian ini 

diatur dalam peraturan Mendikbud nomor 104 tahun 2014 pasal 2.  Pada ayat 1 

menyatakan Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk 

penilaian autentik dan non-autentik. Ayat 2 menyatakan bentuk penilaian autentik 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup penilaian berdasarkan pengamatan, 

tugas ke lapangan, portofolio, projek, produk, jurnal, kerja laboratorium, dan 

unjuk kerja, serta penilaian diri (Kemendikbud: 2014). Menurut  Collins (1992) 

asesmen portofolio adalah sesuatu yang berisi sejumlah bukti yang dikumpulkan 

untuk tujuan tertentu. Asesmen portofolio dapat berlaku sebagai  assessment for 

learning dan sebagai assessment of learning (Tangdhanakanond dan 

Wongwanich, 2014). Asesmen for learning merupakan kegiatan yang melibatkan 

proses pengenalan dan tanggapan terhadap pembelajaran IPA peserta didik yang 

berkelanjutan untuk meningkatkan perkembangannya (NCCA, 2004).  

Sebuah studi tentang guru terkait pelaksanan asesmen skala kecil di sekolah 

dasar Singapura menunjukkan konsistensi antara tujuan sekolah dan pelaksanaan 

di sekolah berbeda. Fokus terhadap assessment for learning baru-baru ini telah 

bergeser dari menentukan cakupan pembelajaran menjadi pelaksanaan 

pembelajaran. Penelitian telah mengungkapkan bahwa implementasi assessment 

for learning sangat berbeda dengan konteks nasional yang menekankan kinerja 

dan nilai ujian sebagai capaian tertinggi (Tan, 2016).  

 Pada kenyataannya penggunaan asesmen portofolio dalam pembelajaran 

IPA hanya dianggap sebagai alat pendukung penilaian lain sejak tahun 1990-an 

sampai sekarang. Perspektif tersebut berkembang karena asesmen portofolio 

digunakan sebagai alat bantu untuk asesmen lainnya, selain itu ada beberapa hal 
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yang menyulitkan pelaksanaan penggunaan asesmen portofolio. Penelitian pada 

kelas kursus fisika spesifikasi aljabar, menunjukkan prosesdur asesmen portofolio 

yang digunakan peserta didik satu tingkat di atas asesmen tradisional. Hal ini 

menyatakan bahwa asesmen portofolio tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pemecahan masalah peserta didik. Perbedaan hasil analisis N-gain antara kedua  

kelas tersebut sebesar 0,052 < 0,025, dimana kelas yang menggunakan asesmen 

portofolio lebih memahami materi aljabar daripada kelas yang menggunakan 

asesmen tradisional.(Slater et al., 1997). 

Tangdhanakanond dan Wongwanichb (2015) menyatakan bahwa penerapan 

asesmen portofolio untuk memecahkan masalah bagi peserta didik dapat melalui 

lima tahapan portofolio. Namun pada penelitian tersebut menerapkan 3 tahap, 

pertama yaitu mengumpulkan informasi demografis dari para responden, 

termasuk jenis kelamin, tingkat pendidikan, serta nilai dan subjek yang diajarkan 

responden di sekolah. Pada bagian kedua, skala penilaian lima poin digunakan 

untuk menanyakan responden tentang persepsi mereka terhadap kinerja penilaian 

portofolio peserta didik saat ini di sekolah dasar. Bagian ketiga, responden 

diminta untuk menentukan masalah mereka dalam menerapkan penilaian 

portofolio peserta didik dalam pertanyaan terbuka.  

Penelitian yang dilakukan oleh Tangdhanakanond dan Wongwanichb (2015) 

menemukan bahwa masalah dalam menerapkan penilaian portofolio peserta didik 

dapat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek guru, aspek peserta didik, dan aspek 

lainnya. Terkait aspek guru, hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah yang 

paling umum adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman guru dalam 

menerapkan penilaian portofolio peserta didik (n= 14), diikuti oleh konsumsi 

waktu yang berlebihan dalam menerapkan penilaian portofolio peserta didik (n= 

7). Pada aspek peserta didik, hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah yang 

paling umum adalah kurangnya perhatian dan kerjasama peserta didik dalam 

menciptakan portofolio (n= 23), diikuti oleh hilangnya portofolio (n=11), 

sedangkan untuk aspek lain adalah data menunjukkan bahwa terdapat kekurangan 

bahan dan anggaran yang akan mendukung guru dalam menerapkan penilaian 

portofolio peserta didik (n = 5).  



5 

 

Davit Novitasari, 2018 
DESAIN ULANG ASESMEN PORTOFOLIO ELEKTRONIK BERBASIS EDMODO UNTUK MENINGKATKAN 
LITERASI INFORMASI ABAD KE-21 TENTANG PERUBAHAN IKLIM 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Selain hal tersebut, Shapley dan Bush (1999) mengemukakan hambatan lain 

dalam pelaksanaan asesmen portofolio adalah rendahnya reliabilitas dan validitas 

dalam pelaksanaan dibandingkan dengan asesmen lain. Rendahnya validitas dan 

reliabilitas dipengaruhi oleh kualitas task dan rubrik yang digunakan, karena tidak 

semua rubrik memiliki hasil penilaian yang berkualitas. 

Theodosiadou  dan  Konstantinidis (2015)  mengemukakan bahwa baik guru 

dan peserta didik merasa ada kekurangan dalam pelaksanaan asesmen portofolio 

elektronik yaitu memerlukan banyak waktu dan kemampuan menggunakan TIK 

yang masih rendah. Selain itu terdapat penelitian yang menyatakan bahwa 

asesmen portofolio dapat meningkatkan kemampuan literasi informasi peserta 

didik. Peserta didik memiliki kesempatan berlatih lebih banyak untuk 

mengembangkan kemampuan literasi melalui pengembangan portofolio. Hal 

tersebut dikarenakan kemampuan literasi tidak dapat dikembangkan dalam waktu 

yang singkat. Penggunaan portofolio elektronik  tersebut memungkinkan peserta 

didik dapat mempraktikkan kemampuan literasi dengan lebih autentik (Bures et 

al., 2013). 

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan asesmen portofolio masih dianggap 

sebagai pendukung asesmen lain, semestinya asesmen portofolio dapat menjadi 

metode penilaian utama dalam mengembangkan kemampuan literasi informasi. 

Pada kenyataannya, apabila dikaitkan dengan tuntutan abad ke-21, salah satu 

kemampuan yang harus dimiliki peserta didik adalah kemampuan literasi 

informasi. Hal ini menyebabkan perlunya desain ulang asesmen portofolio 

elektronik berbasis assessment for learning untuk membantu pembelajaran IPA 

dalam meningkatkan kemampuan literasi informasi peserta didik. Desain ulang 

asesmen portofolio elektronik yang dikembangkan adalah task dan rubrik, tata 

kelola dan prosedur asesmen portofolio yang telah disesuaikan serta teruji 

validitas dan reliabilitasnya.  Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan 

di atas, peneliti mencoba untuk melakukan desain ulang asesmen portofolio. 

Adapun judul penelitian ini adalah “ Desain ulang asesmen portofolio elektronik 

untuk meningkatkan literasi informasi abad ke-21 tentang perubahan iklim.”  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat 

diuraikan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana desain ulang asesmen 

portofolio elektronik untuk meningkatkan literasi informasi abad ke-21 tentang 

perubahan iklim?”. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan di 

atas, maka dapat dijabarkan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan asesmen portofolio 

elektronik yang sudah ada? 

2. Bagaimana kebutuhan atas desain asesmen portofolio elektronik untuk 

meningkatkan kemampuan literasi informasi abad ke-21 pada materi  

perubahan iklim? 

3. Bagaimana desain ulang asesmen portofolio elektronik yang dapat 

meningkatkan  kemampuan literasi informasi abad ke-21 pada materi 

perubahan iklim? 

4. Bagaimana efektivitas desain ulang asesmen portofolio elektronik untuk 

meningkatkan literasi informasi abad ke-21 pada materi perubahan iklim? 

5. Apa kekuatan dan kelemahan desain ulang asesmen portofolio elektronik 

untuk meningkatkan kemampuan literasi informasi abad ke-21 pada materi 

perubahan iklim? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitan yang akan dicapai berdasarkan rumusan masalah 

penelitian yang sudah dipaparkan di atas adalah sebagai berikut: 

1. Mengungkapkan tentang permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

asesmen portofolio elektronik yang sudah ada. 

2. Mendapatkan gambaran tentang kebutuhan desain asesmen portofolio 

elektronik dalam meningkatkan kemampuan literasi informasi abad ke-21 

pada materi perubahan iklim. 

3. Mengembangkan desain asesmen portofolio elektronik yang dapat 

meningkatkan kemampuan literasi informasi abad ke-21 pada materi  

perubahan iklim. 
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4. Mengungkapkan efektivitas desain ulang asesmen portofolio elektronik untuk 

meningkatkan kemampuan literasi informasi abad ke-21 pada materi 

perubahan iklim. 

5. Mendapatkan gambaran tentang kekuatan dan kelemahan desain ulang 

portofolio elektronik untuk meningkatkan kemampuan literasi informasi abad 

ke-21 pada materi perubahan iklim. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan menjadi bukti empiris desain ulang 

asesmen portofolio elektronik untuk meningkatkan literasi informasi abad ke-21 

tentang perubahan iklim, dapat memperkaya hasil-hasil  penelitian yang sejenis 

serta dapat digunakan oleh berbagai pihak yang terkait, baik untuk keperluan 

implementasi maupun dalam mengembangkan penelitian lanjutan atau terkait. 

1.5 Struktur Organisasi Tesis 

Bagian ini merupakan susunan komponen-komponen tesis untuk penelitian 

ini. Adapun struktur organisasi tesis dipaparkan sebagai berikut: 

Bab 1 merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi tesis. Latar 

belakang mengemukakan tentang pentingnya kemampuan abad ke-21 dalam 

menghadapi era globalisasi yang bersifat kompleks. Salah satu cara dalam 

mengajarkan kemampuan tersebut melalui pembelajaran IPA menggunakan 

asesmen portofolio elektronik. Rumusan masalah yang dibuat adalah bagaimana 

desain ulang asesmen portofolio elektronik untuk meningkatkan literasi informasi 

abad ke-21 tentang perubahan iklim.  

Penelitian ini memiliki lima tujuan yaitu untuk mengetahui permasalahan 

asesmen portofolio, menganalisis kebutuhan desain ulang asesmen portofolio, 

mengembangkan desain ulang asesmen portofolio, menguji keefektifan desain 

ulang asesmen portofolio dan mengetahui kelebihan dan kelemahan desain ulang 

asesmen portofolio. Manfaat penelitian ini adalah sebagai bukti empiris dan 

memperkaya hasil penelitian sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan. 

Bab II tentang kajian teori-teori untuk landasan teoritis yang mendukung  

hasil penelitian dan pembahasan. Kajian teori terdiri dari tuntutan abad ke-21, 

definisi dan karakteristik kemampuan literasi informasi, definisi, karakteristik, 



8 

 

Davit Novitasari, 2018 
DESAIN ULANG ASESMEN PORTOFOLIO ELEKTRONIK BERBASIS EDMODO UNTUK MENINGKATKAN 
LITERASI INFORMASI ABAD KE-21 TENTANG PERUBAHAN IKLIM 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

bentuk, kelemahan dan kelebihan asesmen portofolio elektronik, serta materi 

pembelajaran IPA yang digunakan dalam penelitian. 

Bab III tentang metode penelitian yang terdiri dari metode dan desain 

penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan 

teknik pengolahan data. Desain penelitian yang digunakan adalah development 

research model ADDIE yang terdiri dari lima tahapan yaitu analisis, desain, 

pengembangan, implementasi dan evaluasi. Metode penelitian yang digunakan 

yaitu one group pretest-posttest. Jenis instrumen dalam penelitian ini adalah soal 

pretest-posttest, task, rubrik, angket tanggapan peserta didik dan lembar 

observasi. Teknik pengolahan data menggunakan software anates ver. 4.0 untuk 

rekapitulasi soal dan menggunakan N-gain serta mastery learning untuk 

mengetahui keefektifan desain ulang asesmen portofolio elektronik. 

Bab IV tentang temuan dan pembahasan dari hasil penelitian yang 

dilakukan. Hasil penelitian berupa permasalahan akan kebutuhan desain ulang 

asesmen portofolio elektronik sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasi 

informasi peserta didik. Hasil pengembangan desain ulang asesmen portofolio 

elektronik, keefektifan desain ulang serta kekuatan dan kelemahan atas desain 

ulang asesmen portofolio  elektronik terhadap peningkatan kemampuan literasi 

informasi. 

Bab V tentang simpulan, implikasi dan rekomendasi. Bab ini berisi uraian 

singkat tentang hasil penelitian pengembangan desain ulang asesmen portofolio 

elektronik, implikasi dan rekomendasi yang dipaparkan untuk penelitian lanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


