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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode dan Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang bertujuan untuk 

menghasilkan desain ulang asesmen portofolio elektronik yang berkualitas 

serta menguji keefektifannya. Metode yang digunakan dalam penelitian 

pengembangan ini adalah metode DR (Development Research) Model ADDIE 

(Patel et al., 2018). Seals dan Richey (1994) menyatakan DR (Development 

Research) adalah pengkajian terhadap pendesainan, pengembangan dan 

evaluasi program, proses dan produk pembelajaran yang harus memenuhi 

kriteria validitas, kepraktisan, dan efektifitas (Nusyahidah, 2012).   

Romiszowski (1996) mengemukakan bahwa pada tingkat desain materi 

pembelajaran dan pengembangan, sebagai aspek prosedural pendekatan sistem 

telah diwujudkan dalam banyak praktik metodologi untuk desain dan 

pengembangan teks, materi audiovisual, dan materi pembelajaran berbasis 

komputer. Branch (2009) mengatakan bahwa langkah-langkah Model ADDIE 

adalah langkah, yaitu:  (1) analisis (analyze), (2) perancangan (design), (3) 

pengembangan (development), (4) implementasi (implementation), dan (5) 

evaluasi (evaluation). Konsep Model ADDIE di sajikan pada bagan 3.1 

berikut ini:  
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Pada tahap implementasi  menggunakan tipe The one group pretest-

posttest design, penggunaan satu kelas karena tidak ada kelas yang dapat 

digunakan sebagai kelas pembanding yang setara. Desain penelitian ditunjukan  

dalam Gambar 3.2 berikut: 

 

 

 

(Fraenkel, 2012) 

Gambar 3.2 desain Penelitian Tipe The one group pretest-posttest design 

Keterangan: 

O1 : Tes kemampuan literasi informasi sebelum diberikan perlakuaan 

X : Perlakuan pembelajaran IPA (Perubahan iklim) menggunakan desain     

ulang asesmen portofolio  elektronik yang sudah dikembangkan 

O2 : Tes kemampuan literasi informasi setelah diberikan perlakuaan 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII dengan jumlah 

286 peserta didik. Sampel ujicoba adalah 38 peserta didik kelas VII D SMPN 4 

Lembang, sedangkan sampel penelitian adalah 36 peserta didik kelas VII A 

SMPN 1 Lembang  yang diambil secara purposive sampling, karena dalam satu 

kelas tidak memungkinkan dilakukan pemilihan peserta didik secara acak. 

       O1                 X           O2 

  (Pretest)        (Treatment)   (Posttest) 

 

Tahap Analisis: 

Studi pendahuluan dan pengumpulan 

informasi awal (survei, tanya jawab 

dan studi literatur). Mengidentifikasi 

permasalahanan pada asesmen 

portofolio elektronik sebagai 

assessment for learning & 

Kemampuan literasi informasi, 

mengidentifikasi kebutuhan akan 

desain ulang asesmen portofolio 

elektronik, dan menganalisis task dan  

rubrik 

 

 

Tahap desain: 

Merancang desain ulang 

asesmen portofolio 

elektronik  meliputi task, 

rubrik, soal pretest-

posttest dan instrumen 

pendukung lainnya 

sesuai dengan 

kebutuhan, tujuan dan 

tuntutan kemampuan 

abad ke-21  

Tahap mengembangkan: 

Menjabarkan desain yang sudah 

dibuat dalam bentuk draft 

outline 1. (mengembangkan 

materi pembelajaran IPA, 

indikator, diagram alur, RPP 

dan instruksi lainnya yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran 

IPA. Menguji validitas, 

keefektifan, kepraktisan 

instrumen baik secara logis dan 

juga empiris 

Tahap Implementasi: 

Melakukan implementasi desain ulang 

asesmen portofolio dalam pembelajaran 

IPA di dalam kelas dan di luar kelas, serta 

mengumpulkan data tes kemampuan 

literasi informasi peserta didik dan angket 

tanggapan peserta didik  

Tahap evaluasi : 

Mencatat kendala dalam pelaksanaan 

desain ulang asesmen portofolio 

elektronik, menafsirkan data yang 

dikumpulkan, merevisi pelaksanaan 

dan merekomendasikan desain ulang 

asesmen portofolio 

Gambar 3.1 Metode Penelitian Model ADDIe 
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(Fraenkel: 2012). Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun 

pelajaran 2017/2018.  

3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini digunakan  untuk mendapatkan data yang 

mendukung penelitian. Peneliti menyusun dan menyiapkan beberapa instrumen 

untuk menjawab pertanyaan penilaian. Instrumen penelitian diuraikan pada Tabel 

3.1 berikut: 

Tabel 3.1 

Instrumen Penelitian dan Tujuan Penggunaan instrumen 

Jenis 

Instrumen  

Sumber 

Data 

Teknik 

pengumpulan 

Data 

Waktu 

Pengambilan 

Data 

Target Informasi 

Lembar 

wawancara 

Guru Tanya jawab Sebelum 

Pengembangan 

Desain Ulang 

Permasalahan dan 

kebutuhan akan asesmen 

portofolio 

Task  dan 

rubrik 

Peserta 

didik 

Melalui 

pembelajaran 

IPA  

Setiap 

Pembelajaran 

IPA Berlangsung 

Perkembangan 

kemampuan literasi 

informasi peserta didik 

Soal Pretest-

Posttest 

Peserta 

didik 

Tes Tertulis 

(Pilihan Ganda 

dan Esai) 

Sebelum dan 

Sesudah 

penerapan desain 

ulang asesmen 

portofolio 

elektronik 

Perkembangan 

kemampuan literasi 

informasi peserta 

didik 

Self  

Assessment 

Peserta 

didik 

Tertulis Setiap setelah 

pembelajaran 

IPA selesai 

Strategi peserta didik 

dalam menghadapi 

kelemahan dalam 

pembelajaran IPA 

Angket 

Tanggapan 

Peserta didik 

Peserta 

didik 

Skala likert Di akhir 

pembelajaran 

menggunakan 

desain ulang 

asesmen 

portofolio 

elektronik 

Tanggapan  peserta 

didik terhadap desain 

ulang asesmen 

portofolio elektronik. 

 

1. Lembar Wawancara 

Lembar wawancara yang digunakan untuk mengetahui permasalahan dan 

kendala yang dihadapi guru tentang pelaksanaan asesmen portofolio di lapangan. 

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa pertanyaan terkait 

penggunaan asesmen portofolio dalam pembelajaran. 

2. Task dan Rubrik 

Tabel Lanjutan 
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Task merupakan tugas yang diberikan kepada peserta didik pada setiap 

pembelajaran IPA dan dikerjakan oleh peserta didik. Task ini disusun untuk 

mengetahui perkembangan kemampuan literasi peserta didik pada setiap 

pertemuan. Indikator task telah disesuaikan dengan materi yang disampaikan pada 

pertemuan hari itu, tuntutan kurikulum dan kemampuan literasi informasi yang 

dicapai. Soal task telah divalidasi oleh ahli, sehingga validitas dan reliabilitasnya 

teruji. Data ini diambil dalam dua langkah yaitu dalam pembelajaran IPA di kelas 

dan pembelajaran IPA di luar kelas setelah diberikan feedback. Data berupa skor 

yang dikonversi dalam bentuk nilai. Hasil analisis task dapat di lihat pada 

lampiran A.2. 

Rubrik adalah standar yang dipakai dalam menentukan dan mengidentifikasi 

secara jelas asesmen. Rubrik digunakan sebagai panduan dalam pemberian skor 

yang menunjukkan sejumlah kriteria dari penilaian desain ulang asesmen 

portofolio elektronik terhadap kemampuan literasi informasi peserta didik. Rubrik 

ini di uji validitas dan reliabilitasnya terhadap konsistensi dalam penilaian 

menggunakan intra-rater. Skor dalam rubrik menggunakan skala likert dari 0 

sampai  3. Pengembangan rubrik penilaian untuk setiap indikator dilakukan secara 

kognitif, afektif dan psikomotorik yang disesuaikan dengan tingkatan 

perkembangan kemampuan peserta didik  dan taskonomi bloom.  

3. Soal pretest-posttest 

Soal pretest-posttest disusun untuk menilai kemampuan literasi informasi 

peserta didik setelah diberikan perlakuan. Soal ini disusun berdasarkan tuntutan 

kurikulum 2013 dan kemampuan abad ke-21 berdasarkan tuntutan P21 (2017). 

Validitas di uji secara logis dilakukan oleh ahli. Validitas dilakukan untuk 

mengetahui kesesuaian indikator dengan soal dan kesesuaian kunci jawaban, 

sedangkan secara empiris validitas di uji menggunakan software anates versi 4.0. 

Hasil validitas dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2  

Rekapitulasi hasil analisis Validitas, Relibilitas, Daya Pembeda dan Tingkat 

Kesukaran Soal 

No 

Soal 
ILI ITK  Kriteria IDP Kriteria Korelasi 

Signifikan 

Korelasi 
Keputusan 

Pilihan Ganda - Reliabilitas Tes= 0.53 (Cukup) 

1 LI 3 0,19 Sukar 0,40 Cukup 0,473 - Tidak 

Digunakan 
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No 

Soal 
ILI ITK  Kriteria IDP Kriteria Korelasi 

Signifikan 

Korelasi 
Keputusan 

2 LI 1 0,58 Sedang 0,70 Baik 0,595 Sangat 

Signifikan 

Dapat 

Digunakan 

3 LI 4 0,72 Mudah 0,80 Baik 

Sekali 

0,669 Sangat 

Signifikan 

Dapat 

Digunakan 

4 LI 2 0,56 Sedang 0,20 Jelek 0,595 Sangat 

Signifikan 

Diperbaiki 

5 LI 3 0,39 Sedang 0,90 Baik 

Sekali 

0,676 Sangat 

Signifikan 

Dapat 

Digunakan 

6 LI 4 1,00 Mudah 0,00 Jelek NAN - Tidak 

Digunakan 

Esai -  Reliabilitas Tes= 0.80 (Tinggi) 

1 LI 1 0,28 Sukar 0,57 Baik 0,567 Sangat 

Signifikan 

Dapat 

Digunakan 

2 LI 4 0,45 Sedang 0,63 Baik 0,729 Sangat 

Signifikan 

Dapat 

Digunakan 

3 LI 3 0,38 Sedang 0,63 Baik 0,704 Sangat 

Signifikan 

Dapat 

Digunakan 

4 LI 2 0,05 Sukar 0,10 Jelek 0,330 - Tidak 

Digunakan 

5 LI 2 0,40 Sedang 0,73 Baik 

Sekali 

0,837 Sangat 

Signifikan 

Dapat 

Digunakan 

6 LI 1 0,70 Mudah 0,40 Cukup 0,397 - Tidak 

Digunakan 

7 LI 3 0,32 Sedang 0,63 Baik 0,756 Sangat 

Signifikan 

Dapat 

Digunakan 

8 LI 1 0,35 Sedang 0,63 Baik 0,798 Sangat 

Signifikan 

Dapat 

Digunakan 

9 LI 3 0,12 Sukar 0,17 Jelek 0,431 - Tidak 

Digunakan 

10 LI 5 0,13 Sukar 0,20 Jelek 0,531 Signifikan Diperbaiki 

11 LI 1 0,05 Sukar 0,10 Jelek 0,295 - Tidak 

Digunakan 

Keterangan: 

ILI : Indikator Literasi Informasi 

ITK : Indeks Tingkat Kesukaran 

IDP : Indeks Daya Pembeda 

LI1 : Mengakses informasi secara efisien dan efektif 

LI2 : Mengevaluasi informasi secara kritis dan kompeten 

LI3 : Mengelola informasi dari berbagai sumber 

LI4 : Menggunakan informasi secara akurat dan kreatif untuk menyelesaikan 

isu atau permasalahan yang dihadapi 

LI5   : Menggunakan pemahaman mendasar  mengenai masalah etik atau hukum 

seputar akses dan penggunaan informasi 

Berdasarkan Tabel 3.2 terdapat soal pilihan ganda yang tidak dapat 

digunakan (2), diperbaiki (1) dan dapat digunakan (3), sedangkan pada soal esai 

yang tidak dapat digunakan (3), diperbaiki (1) dan dapat digunakan (7). Oleh 

karena itu soal kemampuan literasi informasi yang digunakan sebanyak 4 soal 

untuk pilihan ganda dan 7 soal untuk esai. Soal tes kemampuan literasi informasi 

yang digunakan dapat dilihat pada lampiran B.2 

Tabel Lanjutan 
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4. Lembar self assessment, 

Lembar self assessment digunakan sebagai data pendukung dalam asesmen 

portofolio, selain itu juga untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan cara 

untuk membantu peserta didik dalam mengetahui kelebihan dan kelemahan 

peserta didik  ketika pembelajaran IPA. Self assessment terdiri dari empat 

pertanyaan, data ini berupa penilaian diri peserta didik setelah pembelajaran IPA 

berlangsung di setiap pertemuan. Peserta didik menuliskan kelebihan, kelemahan 

dan solusi dalam mengatasi kelemahan yang dimiliki untuk pertemuan 

selanjutnya. Lembar self assessment dapat dilihat pada lampiran B.6 

5. Lembar Angket Tanggapan Peserta didik 

  Lembar angket tanggapan peserta didik ini bertujuan untuk mengetahui 

tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran IPA yang dilakukan. Aspek ini 

berupa tanggapan peserta didik  dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju 

dengan estimasi rentang skor 1 sampai 4. Angket tanggapan peserta didik dibuat 

dalam bentuk pernyataan dengan cara checklist.  Angket tanggapan peserta didik 

dapat dilihat pada lampiran C.4 berikut adalah sebaran pernyataan negatif dan 

positif tanggapan peserta didik pada Tabel 3.3 

Tabel 3.3  

Kisi-Kisi Angket Tanggapan Peserta didik 

No Indikator 
Pernyataan Jumlah 

Soal Positif Negatif 

1 Menunjukkan ketertarikan terhadap 

penggunaan desain ulang asesmen 

elektronik 

4, 8, 11 2,7 5 

2 Menunjukkan kendala yang 

dihadapi terhadap penggunaan 

desain ulang asesmen elektronik 

5, 14 3,10 4 

3 Menunjukkan perkembangan 

kemampuan literasi informasi 

1,13,6,15 9,12 6 

Jumlah pernyataan secara keseluruhan 15 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini merupakan tahapan penelitian yang meliputi analisis, 

desain, pengembangan, implementasi dan evaluasi. Tahapan tersebut kemudian 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Analisis (Analyze) 



44 

 

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 

Tahap ini dilakukan dengan metode tanya jawab, survei dan analisis 

penelitian yang sudah ada melalui studi literatur. Studi ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi kemungkinan penyebab terjadinya permasalahan  yang  dihadapi 

dalam pelaksanaan asesmen portofolio selama ini. Menurut Branch (2009) hal 

yang dilakukan pada tahapan ini adalah mengidentifikasi masalah, menentukan 

tujuan, menganalisis kebutuhan peserta didik, mengidentifikasi lingkungan 

peserta didik, dan memastikan capaian yang dituju.  

Peneliti melakukan analisis permasalahan pelaksanaan asesmen portofolio 

untuk mendapatkan gambaran kebutuhan yang ada di lapangan baik dari segi guru 

maupun peserta didik. Studi literatur untuk mengetahui permasalahan-

permasalahan yang ada serta tuntutan yang harus dicapai dalam pelaksanaan 

asesmen portofolio. Tanya jawab merupakan data pendukung atas studi literatur 

mengenai permasalahan-permasalahan, karakteristik, dan juga kemampuan awal 

peserta didik. Metode survei dilakukan untuk mengetahui lingkungan belajar 

peserta didik, karakteristik peserta didik, kebutuhan guru dan peserta didik, sarana 

dan prasarana, kemampuan literasi dan teknologi peserta didik. Keseluruhan 

permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan asesmen portofolio dapat dilihat 

pada Tabel 4.1. 

b. Desain (Design) 

Melakukan rancangan atau desain asesmen portofolio sebagai assessment for 

learning dan juga literasi informasi abad ke-21. Pada tahap ini rubrik, task, tata 

kelola dan prosedur asesmen portofolio dikembangkan sesuai dengan indikator 

literasi informasi P21 dan dapat diterapkan dalam pelaksanaan asesmen portofolio 

elektronik. Asesmen portofolio elektronik ini menggunakan aplikasi edmodo. 

Aplikasi edmodo dapat menghubungkan guru dengan peserta didik baik dalam 

proses pembelajaran IPA maupun diluar pembelajaran IPA. Selain itu, juga dapat 

mengetahui perkembangan peserta didik dalam pembelajaran IPA, namun dalam 

tahap penelitian ini orang tua tidak terlibat. Tahapan ini peneliti mendesain dan 

merancang segala macam instrumen dan perangkat asesmen portofolio elektronik 

yang digunakan dalam penelitian sesuai tuntutan kebutuhan dalam tahap analisis. 

Seperti kebutuhan perencanaan desain ulang asesmen portofolio elektronik, 

perencanaan penggunaan fitur dalam aplikasi edmodo dan menyusun indikator 
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soal dan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan kemampuan 

abad ke-21. 

c. Mengembangkan (Develop) 

Pada tahap ini gambaran desain yang sudah dirancang pada tahap 

sebelumnya di uraikan dalam bentuk nyata. Hal yang dilakukan adalah membuat 

perangkat instrumen yaitu task, rubrik, RPP, self assessment, tata kelola dan 

prosedur asesmen portofolio. Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan 

pembelajaran IPA yang sesuai. Pertama-tama mengembangkan materi 

pembelajaran IPA berdasarkan KI, KD dan kemampuan abad ke-21 yang 

difokuskan pada pencapaian tujuan pembelajaran IPA. Kedua menyusun program 

dan diagram alur penelitian menggunakan asesmen portofolio elektronik dalam 

meningkatkan kemampuan literasi informasi peserta didik. Ketiga menuliskan 

instruksi dan membuat skema pembelajaran IPA sesuai dengan desain ulang 

asesmen portofolio elektronik. Keempat melakukan uji coba desain ulang asesmen 

portofolio elektronik. Perangkat ini dikembangkan bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan literasi informasi peserta didik. Uji coba dilakukan di SMPN 4 

Lembang dengan sampel 38 peserta didik kelas VIID yang diambil secara 

purposive sampling. Berdasarkan hasil uji coba desain  terdapat beberapa hal yang 

harus di revisi. Revisi dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 

Revisi Berdasarkan Hasil Rekomendasi dan Ujicoba Desain 

Tahapan 

Penilaian 

Portofolio 

Desain Ulang Keterangan 

 

Perencanaan 

task 
- Tugas yang 

dikembangkan berfokus 

pada  pembelajaran yang 

sedang berlangsung 

Revisi 

- Penggunaan istilah pada task 

disesuaikan dengan pemahaman 

kognitif peserta didik 

- Menjelaskan indikator dan 

tujuan task yang dikerjakan 

secara lisan sehingga peserta 

didik mampu mencapai 

indikator literasi informasi 

Penyampaian 

task dan 

rubric 

- Rubrik dan Task di 

berikan secara online 

sebelum pembelajaran 

IPA berlangsung, 

kemudian peserta didik 

mengunduh rubrik dan 

task tersebut. 

Revisi 

- Instruksi mengerjakan dilakukan 

secara lisan dan tertulis pada 

task untuk mempermudah 

peserta didik 

- Indikator pembelajaran 

difokuskan pada tujuan yang 
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Tahapan 

Penilaian 

Portofolio 

Desain Ulang Keterangan 

 

akan dinilai sehingga lebih 

spesifik 

Pengawasan 

dalam 

pengerjaan 

task 

- Pengerjaan task diawasi 

langsung oleh guru ketika 

proses pembelajaran IPA 

berlangsung dan dinilai 

oleh observer 

Sesuai 

Pemberian 

feedback 
- Feedback diberikan 

secara tertulis pada 

jawaban task yang sudah 

dikerjakan oleh peserta 

didik pada  kolom 

komentar, kemudian 

peserta didik mengunduh 

feedback yang di kirim 

oleh guru dan melakukan 

revisi 

Revisi 

- Rubrik penilaian lebih 

difokuskan  pada aspek yang 

akan di capai sehingga jawaban 

peserta didik tidak melebar 

- Mengkondisikan dengan 

pemberian batas waktu 

Pengumpulan 

dokumen 

peserta didik 

- Tugas dikerjakan 

langsung pada lembar 

task dengan cara 

mengetikkan jawaban 

pada kolom jawab 

Revisi 

- Pengerjaan task di tulis tangan, 

namun saat perbaikan penulisan 

dilakukan dengan cara diketik 

- Setiap peserta didik membawa HP 

untuk mempercepat akses 

mengunggah 

- Mengurai jawaban yang efektif 

dan efisien, artikel dapat di edit 

dalam bentuk word agar tidak 

membuat peserta didik terfokus 

dalam beberapa informasi lain 

Penyimpanan 

dokumen 

peserta 

didik*  

- Penyimpanan dokumen 

dilakukan secara online 

Sesuai 

Cara 

menyeleksi 

dokumen 

peserta didik 

- Guru membuat kriteria 

untuk menyeleksi 

dokumen peserta didik 

- Peserta didik diberikan 

panduan singkat dalam 

menyeleksi dokumen 

terbaik 

Sesuai 

Cara 

merefleksi 

dokumen 

peserta didik 

- Peserta didik merefleksi 

dokumen dan menjawab 

pertanyaan dengan 

panduan dan feedback 

yang diberikan oleh guru 

Revisi 

- Menyederhanakan kata  (bahasa) 

pada pertanyaan agar lebih 

dipahami peserta didik 

- Pengelolaan  feedback  diatur agar 

tidak menghabiskan banyak waktu 

Akses 

terhadap 

portofolio  

- Penyimpanan portofolio 

secara online dapat di 

Revisi 

- Keterbatasan penerapan 

Tabel Lanjutan 
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Tahapan 

Penilaian 

Portofolio 

Desain Ulang Keterangan 

 

akses oleh kedua pihak 

(guru dan peserta didik) 

asesmen portofolio elektronik 

dengan mengakses sesacar 

online di antisipasi dengan 

menyiapkan hotspot  

Pengurutan 

dokumen 

peserta didik 

- Dokumen yang telah 

dikumpulkan diurutkan 

secara otomatis 

berdasarkan waktu 

pengumpulan 

(kronologis) oleh sistem 

web atau aplikasi 

Sesuai 

Penilaian 

dokumen 

peserta didik 

- Penilaian dokumen 

dilakukan secara analitik 

dan holistik tidak secara 

langsung namun 

berdasarkan rubrik yang 

telah dikembangkan 

Sesuai 

Analisis 

dokumen 

peserta didik 

- Analisis dilakukan 

melalui jawaban yang 

ditulis peserta didik 

Revisi 

- Mengarahkan peserta didik dalam 

menyusun kalimat yang sesuai 

dengan jawaban yang ingin 

dicapai 

Pengolahan 

data 

dokumen 

peserta didik 

- Pengolahan dilakukan 

dengan menghitung rata-

rata dokumen yang 

dikumpulkan sehingga 

dapat mengurai informasi 

mengenai proses 

perkembangan peserta 

didik 

Revisi 

- Pengolahan data dengan 

menggunakan bantuan microsoft 

excel  

Penyampaian 

hasil 

penilaian 

portofolio 

- Hasil karya terbaik 

setiap peserta didik di 

share pada forum online 

sehingga guru, peserta 

didik lain, orang tua 

dapat  melihat dan 

memberikan komentar 

terhadap karya tersebut 

Sesuai 

Masalah 

teknis dalam 

penggunaan 

teknologi 

- Mengembangkan 

portofolio elektronik 

menggunakan aplikasi 

yang sudah tersedia, 

mudah digunakan dan 

dikenal oleh peserta 

didik dan guru yaitu 

dengan aplikasi 

Edmodo 

Revisi 

- Mengantisipasi  kendala teknis 

dalam pelaksanaan asesmen 

portofolio elektronik dengan 

membawa HP untuk setiap 

peserta didik dan menyediakan 

hostspot 

Pelaksanaan 

pembelajaran 
- Pembelajaran IPA 

dilakukan dengan 

Revisi 

- Membuat panduan singkat atau 

Tabel Lanjutan 
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Tahapan 

Penilaian 

Portofolio 

Desain Ulang Keterangan 

 

IPA asesmen 

portofolio 

menggunakan penilaian 

asesmen portofolio 

melakukan pendaftaran di luar 

pembelajaran IPA 

- Mengarahkan peserta didik 

dalam mencari informasi  dengan 

menggunakan kata kunci 

- Memilih sumber bacaan yang 

sesuai dengan tingkat kognitif 

peserta didik 

 

d. Implementasi (Implement) 

Implementasi produk desain ulang asesmen portofolio elektronik untuk 

meningkatkan kemampuan literasi informasi menggunakan instrumen yang telah 

dikembangkan ke dalam pembelajaran IPA di kelas. Tujuan tahap ini adalah 

penyampaian instruksi pembelajaran IPA menggunakan desain ulang asesmen 

portofolio elektronik yang efektif dan efisien. Instrumen yang digunakan pada 

tahap implementasi adalah instrumen yang sudah di revisi berdasarkan uji coba 

desain ulang asesmen portofolio elektronik. Instrumen tersebut meliputi task, 

rubrik, tata kelola dan prosedur pelaksanaan asesmen portofolio elektronik. 

Metode penelitian yang digunakan adalah DR (Development Reseacrh) Model 

ADDIE. Metode penelitian Model ADDIE memiliki lima tahapan yaitu analisis, 

desain, pengembangan, implementasi dan evaluasi. Sampel berjumlah 36 peserta 

didik yang diambil purposive sampling  

Penerapan pengembangan desain pembelajaran IPA yang dilakukan sesuai 

dengan alur penelitian pada Gambar 3.5. Alur penelitian ini pembelajaran IPA 

yang dilakukan secara online baik di dalam maupun di luar kelas. Pendaftaran 

akun edmodo dilakukan diluar pembelajaran IPA setelah diberikan pelatihan dan 

penjelasan mengenai edmodo, fitur-fitur edmodo yang digunakan dan fungsinya. 

Instruksi pengunduhan task, rubrik dan bahan pembelajaran IPA lainnya di 

berikan secara online melalui akun edmodo, kemudian setelah mendapatkan 

notifikasi peserta didik mengunduhnya sebelum pembelajaran IPA di kelas. 

Instruksi tersebut seperti pada Gambar 3.3  
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Gambar 3.3 Contoh Instruksi Pengunduhan Task Peserta didik 

Setelah peserta didik mengunduh pembelajaran IPA menggunakan desain 

ulang asesmen portofolio elektronik dilakukan sesuai dengan alur penelitian dan 

RPP yang dikembangkan. Materi pembelajaran IPA diunduh peserta didik 

bersama dengan task  pada fitur library. Guru telah mengunggah materi 

pembelajaran IPA sesuai dengan pertemuan yang dilaksanakan. Peserta didik 

mengunduh materi pada folder pertemuan 1 untuk pertemuan pertama, folder 

pertemuan kedua untuk pertemuan kedua dan seterusnya sampai pertemuan ke 

empat. Fitur libary dapat dilihat pada Gambar 3.4 

 

Gambar 3.4 Fitur Libray  Pada Edmodo 

Pembelajaran IPA berlangsung dengan diskusi kelompok, setiap kelompok 

terdiri atas 4 orang peserta didik. Kelompok yang terbentuk sebanyak 9 

kelompok, dalam pembelajaran IPA peserta didik juga dapat mengakses informasi 

melalui internet. Peserta didik berdiskusi secara bersama-sama, akan tetapi 

pengerjaan task dilakukan secara individu. Pembelajaran IPA menggunakan 
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desain ulang asesmen portofolio elektronik berlangsung selama 2JP dan 3JP 

disesuaikan dengan materi dan jadwal pembelajaran IPA di SMP. Proses 

mengunggah hasil mengerjakan task dilakukan di dalam pembelajaran kelas. 

Akan tetapi untuk mengunduh feedback dan mengunggah revisi task dilakukan di 

luar  pembelajaran kelas. Analisis dokumen peserta didik dilakukan secara 

colleting dan pemberian skor berdasarkan rubrik penilaian yang telah 

dikembangkan.  

Pemahaman peserta didik dalam pembelajaran IPA ini selain kemampuan 

kognitif tentang konsep perubahan iklim juga mengembangkan kemampuan 

afektif dan psikomotorik tentang literasi informasi. Kemampuan literasi informasi 

peserta didik didapatkan melalui pembelajaran IPA  untuk mencapai tujuan. 

e. Evaluasi (Evaluate) 

Tahap evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi dari 

penerapan desain ulang asesmen portofolio elektronik untuk meningkatkan 

kemampuan literasi informasi peserta didik. Evaluasi yang dilakukan  meliputi 

evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan untuk 

mengumpulkan data pada setiap tahapan yang digunakan untuk penyempurnaan 

dan evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap hasil belajar peserta didik dan kualitas pembelajaran IPA 

secara luas. Evaluasi formatif pada penelitian ini berdasarkan data penilaian setiap 

task yang kemudian di analisis.  Data tersebut merupakan data peningkatan setiap 

task yang di kerjakan oleh peserta didik. Task terdiri dari empat task, setiap task 

terdapat jawaban awal dan jawaban revisi, data inilah yang di analisis untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan literasi informasi peserta didik dengan 

menggunakan desain ulang asesmen portofolio elektronik. 

Evaluasi sumatif  berdasarkan analisis N-gain pretest-posttest kemampuan 

literasi informasi peserta didik. Selain itu juga hasil implementasi keefektifan 

desain ulang asesmen portofolio elektronik dapat meningkatkan kemampuan 

literasi informasi peserta didik berdasarkan tes sebesar 88,88%  (sangat baik). 

Sehingga desain ulang asesmen portofolio elektronik dapat digunakan untuk 

pembelajaran IPA selanjutnya. Akan tetapi beberapa kendala dalam implementasi 

desain ulang asesmen portofolio elektronik perlu diantisipasi seperti pengelolaan 
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waktu pengerjaan task dan mencari informasi tambahan terkait materi 

pembelajaran IPA, keterbatasan laptop dan handphone serta sinyal.  

3.5 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tahap Analisis Analisis 

permasalahan  dan 

kebutuhan 

Studi Literatur 

a. Analisis permasalahan dan kebutuhan dalam 
penggunaan asesmen portofolio yang sudah ada baik 

dari aspek guru, peserta didik dan aspek lainnya 

b. Analisis Kurikulum 2013, 
c. Analisis tuntutan kemampuan literasi informasi abad 

ke-21 

d.  Analisis software yang digunakan dalam penelitian 
 

Studi Lapangan (Observasi) 

a. Mengidentifikasi sarana prasarana komputer dan wi-fi 
b. Pelaksanaan asesmen portofolio elektronik di sekolah 

c. Pembelajaran pada materi penelitian 

 
 

 
Studi Tanya Jawab 

a. Pelaksanaan asesmen portfofolio di sekolah 
b. Pembelajaran peserta didik di kelas 

 

 
 

2. Tahap 

Perancangan  

Merancang desain 

ulang asesmen 

portofolio elektronik  

meliputi task, rubrik 

dan instrumen 

pendukung lainnya 

Merancang desain ulang  sesuai dengan kebutuhan  

kurikulum 2013 dan indikatorkemampuan literasi 
informasi yaitu: 

a. Merancang indikator pembelajaran yang ingin 

dicapai 
b. Merancang RPP, task dan rubrik  

c. Merancang  Instrumen tes dan angket 

tanggapan peserta didik 
 

 

 
3. Tahap 

Pengembangan  

Menjabarkan rancangan 

yang sudah dibuat 

kedalam bentuk draft 

a. Menghasilkan draft outline 1 (RPP, rubrik, task, 

materi pembelajaran, alur pembelajaran, 
instrumen tes, instrumen angket tanggapan 

peserta didik serta instrumen lainnya yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran) 
b. Menguji validitas, reliabilitas, keefektifan, 

kepraktisan instrumen secara logis (judgment 

oleh ahli) dan empiris (software anates dan intra-
rater) 

 

 
 

 
4. Tahap 

Implementasi  

Melakukan 

implementasi desain 

ulang asesmen 

portofolio elektronik  

a. Mengumpulkan data tes kemampuan literasi 

informasi peserta didik baik secara individu 

maupun kelompok 
b. Mengumpulkan data peningkatan kemampuan 

indikator literasi informasi setiap task 

c. Mengumpulkan hasil karya (portofolio peserta 
didik berupa jawaban task dan self assessment) 

d. Melakukan feedback terhadap hasil karya peserta 

didik 

e. Mengumpulkan data angket tanggapan peserta 

didik 

 
 

 
5. Tahap 

Evaluasi  

Melakukan evaluasi 

secara sumatif dan 

formatif  

a. Evaluasi sumatif  berdasarkan analisis N-gain 

pretest-posttest kemampuan literasi informasi 

peserta didik dan mastery learning 
b. Evaluasi formatif berdasarkan data analisis setiap 

task kemampuan literasi informasi peserta didik 

 
 

Gambar 3.5 Alur Penelitian  
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3.6 Teknik Pengolahan Data 

3.6.1 Kemampuan Literasi Informasi Peserta Didik 

Analisis kemampuan literasi informasi peserta didik untuk mengetahui 

pemahaman  awal kemampuan yang dimiliki peserta didik. Pengolahan data  

berdasarkan analisis jawaban soal peserta didik dengan indikator kemampuan 

literasi informasi peserta didik.  Rumus analisis presentase data kemampuan 

literasi informasi peserta didik adalah: 

 

Keterangan: 

P  : Presentase kemampuan literasi informasi peserta pidik 

F  : Jumlah skor yang didapatkan 

N    : Jumlah skor maksimum 

 

Tabel 3.5 

Kriteria Presentase Kemampuan Literasi Informasi Peserta Didik 

Kriteria Keterangan 

76-100 Tinggi 

56 -75 Sedang 

0-55 Rendah 

       (Arikunto: 2010) 

3.6.2 Analisis Kemampuan Literasi Informasi 

Analisis kemampuan literasi informasi peserta didik dengan menggunakan 

gain ternomalisasi. Gain adalah peningkatan kemampuan yang dimiliki peserta 

didik setelah mendapat perlakuan. Gain diperoleh dari selisih antara pretest dan 

posttest. N-gain adalah gain yang telah ternomalisasi, perhitungan N-gain ini 

untuk menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan perolehan gain dari 

seorang peserta didik. N-gain menurut Hake (2002) dihitung menggunakan rumus 

berikut 

 

 

 

Tabel 3.6  

Interpretasi Kriteria  N-gain 

Kriteria Keterangan 

N-gain > 0.7 Tinggi 

N-gain = Skor Posttest-Skor Pretest 

         Skor Maksimal-Skor Pretest 
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0.3 ≤  N-gain ≥  0.7 Sedang 

N-gain  < 0.3 Rendah 

                                                 (Hake, 2002) 

3.6.3 Efektifitas Desain ulang Asesmen Portofolio Elektronik untuk 

Meningkatkan Kemampuan Literasi Informasi 

Keefektifan penelitian ini berdasarkan dua analisis yang pertama 

berdasarkan peningkatan N-gain dan kedua menggunakan mastery learning. 

Menurut Gentile (2011) konsep pembelajaran IPA mastery learning peserta didik 

dipandang tuntas belajar jika ia mampu menyelesaikan, menguasai kompetensi 

atau mencapai tujuan pembelajaran IPA minimal 70 % - 90% dari seluruh tujuan 

pembelajaran IPA.   

Tabel 3.7   

Kategori Mastery Learning 

Presentase (%) Kategori 

70-100 Mastery Learning 

0-69 Tidak  Mastery Learning 

 

Efektivitas desain ulang asesmen portofolio elektronik untuk meningkatkan 

kemampuan literasi informasi abad ke-21 tentang perubahan iklim dilihat 

menggunakan mastery learning yang memperoleh nilai >70 sebagian besar (n= 

32). Berdasarkan perhitungan mastery learning efektivitasnya sebesar 88.88%, 

dimana 4 dari 36 peserta didik tidak memenuhi kriteria yang tidak memenuhi 

kriteria mastery learning. 

3.6.4 Analisis Data Angket Tanggapan Peserta didik 

Penerapan asesmen portofolio elektronik untuk meningkatkan kemampuan 

literasi informasi dalam materi perubahan iklim dilaksanakan melalui aplikasi 

edmodo. Setelah perlakuan tersebut peserta didik diberikan angket untuk 

mengetahui tanggapan peserta didik terhadap asesmen portofolio elektronik yang 

digunakan dalam pembelajaran IPA dan aspek literasi informasi dalam soal, 

rubrik dan task. Peserta didik melakukan checklist pada lembar pernyataan, dalam 

lembar tersebut terdapat pernyataan positif dan negatif. Hasil checklist dianalisis 

menggunakan rumus beikut: 

%100
didik pesertaresponseluruhJumlah

tertentuskalapadamenjawabyangdidik pesertarespon Jumlah 
Persentase x
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Selanjutnya hasil dari perhitungan tersebut diinterpretasikan dengan cara 

membuat kategori untuk setiap kriteria berdasarkan tabel aturan Koentjaraningrat 

(1990) sebagai berikut: 

Tabel 3.8  

Kategori Persentase 

Persentase Kategori 

0 % Tidak ada 

1 % - 25 % Sebagian kecil 

26 % - 49 % Hampir separuhnya 

50 % Separuhnya 

51 % - 75 % Sebagian besar 

75 % - 99 % Hampir seluruhnya 

100% Seluruhnya 

 

Hasil data angket yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk mendukung 

temuan-temuan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Data angket terdapat 

komentar dan saran sebagai aspek pendukung evaluasi perspektif peserta didik 

terhadap penerapan asesmen portofolio elektronik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


