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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penalaran ilmiah didefinisikan sebagai perangkat keterampilan penalaran 

dasar yang pada umumnya diperlakukan bagi peserta didik untuk berhasil 

melakukan penyelidikan ilmiah, yang meliputi mengidentifikasi masalah, 

merumuskan dan menguji hipotesis, memanipulasi dan mengisolasi variabel, dan 

mengamati serta mengevaluasi konsekuensi (Han, 2013). Keterampilan penalaran 

ilmiah sangat penting dimiliki seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Han (2013) menyatakan bahwa keterampilan penalaran ilmiah penting 

karena memasuki setiap domain pendidikan. Keterampilan penalaran ilmiah adalah 

alat yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengetahuan baru dan 

berpikir kritis. Selain itu Bao et all. (2009) mengemukakan bahwa keterampilan 

penalaran ilmiah memiliki hubungan dengan keterampilan berpikir kritis dan 

kemampuan bernalar yang sesuai dengan aspek pengetahuan pada science, 

technology, engineering, and mathematics (STEM) serta sangat penting dimiliki 

oleh setiap siswa. 

Penalaran ilmiah merupakan salah satu keterampilan abad 21 yang diharapkan 

dapat diterapkan di kelas sains sebagai upaya untuk mempersiapkan siswa agar 

mereka berhasil dalam menghadapi tantangan globalisasi. Dalam tes PISA, 

keterampilan penalaran ilmiah merupakan salah satu keterampilan yang diujikan 

(OECD, 2009). Namun demikian dalam hasil tes PISA 2015 mengindikasikan 

Indonesia masih berada di urutan 64 dari 72 negara yang turut serta dalam tes 

dengan skor rata-rata sains 403 dan skor tersebut berada dibawah skor rata-rata dari 

keseluruhan tes (PISA result in focus, 2015). Rendahnya hasil tes PISA siswa 

Indonesia disebabkan oleh lemahnya kemampuan pemecahan masalah soal non-

routine atau soal berlevel tinggi dan karena sistem evaluasi di Indonesia yang masih 

menggunakan soal level rendah (Putra, 2016). Padahal dengan mengerjakan soal 

berlevel tinggi akan mendorong siswa berpikir secara mendalam mengenai materi 

pelajaran. 
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Terdapat beberapa jenis format tes yang digunakan untuk mengukur penalaran 

ilmiah siswa, salah satunya adalah format tes yang dikembangkan oleh Lawson (1978) 

yang memiliki sebutan LTSR (Lawson Test Scientific Reasoning) yang sekarang 

disebut sebagai CTSR (Classroom Test Scientific Reasoning) (2000). CTSR terdiri dari 

seperangkat soal yang mengukur  dimensi penalaran ilmiah dengan format tes yang 

digunakannya adalah pilihan ganda beralasan. Dimensi penalaran ilmiah yang 

dikembangkan oleh Anton E. Lawson, yaitu konservasi massa, penalaran probabilitas, 

penalaran proporsional, penalaran korelasional, penalaran kontrol variabel, dan 

penalaran hipotesis-deduktif. Tes penalaran ilmiah milik Anton E. Lawson masih 

bersifat umum dan kaku, artinya tes ini belum dapat mengungkapkan penalaran ilmiah 

peserta didik pada satu pokok bahasan materi tertentu. 

Sejauh ini penelitian yang telah dilakukan banyak sekali yang mengukur 

penalaran ilmiah pada lingkup materi mekanika saja seperti pada materi gaya yang 

telah dilakukan oleh Colleta dan Philips. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh 

Stephens dan Clement pada materi gerak dan gaya. Padahal banyak materi fisika lain 

yang dapat dijadikan pengukuran penalaran ilmiah seseorang, seperti materi suhu dan 

kalor. 

Materi suhu dan kalor termasuk kedalam salah satu materi dasar untuk 

memahami konsep termodinamika. Selain itu materi suhu kalor juga banyak diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari seperti ketika memanaskan air terjadi perpindahan kalor 

secara konveksi. Akan tetapi dari enam dimensi yang dikembangkan oleh Lawson, 

untuk materi suhu dan kalor hanya menggunakan empat dari enam dimensi yang ada 

yaitu penalaran proporsional, penalaran korelasional, penalaran kontrol variabel, dan 

penalaran hipotesis-deduktif. 

Ketika sebuah tes telah diujikan pada sampel, maka diperlukan suatu analisis tes 

untuk mengetahui hasil dari uji tes tersebut. Hasil dari sebuah uji tes  akan 

menunjukkan karakteristik tes tersebut. Karakteristik tes menjadi suatu ciri khas dalam 

sebuah instrumen tes dan untuk mengetahui kualitas tes tersebut maka diperlukanlah 

suatu analisis tes. Terdapat dua jenis analisis tes yang masih digunakan sampai saat ini 

yakni analisis tes menggunakan teori tes klasik dan analisis tes dengan menggunakan 
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teori tes modern. Teori tes klasik sering disebut juga CTT (Classical Test Theory) dan 

teori tes modern sering disebut dengan IRT (Item Respon Theory) atau disebut juga 

dengan analisis respon butir. Hambleton & Swaminathan (1985) (dalam Retnawati, 

2014) mengungkapkan bahwa dalam teori respon butir, model matematisnya 

mempunyai makna bahwa probabilitas subjek untuk menjawab butir dengan benar 

tergantung pada kemampuan subjek dan karakteristik butir. Ini berarti bahwa peserta 

tes dengan kemampuan tinggi akan mempunyai probabilitas menjawab benar lebih 

besar jika dibandingkan dengan peserta yang mempunyai kemampuan rendah. Teori 

tes modern ini dikembangkan oleh para ahli untuk mengatasi kekurangan-kekurangan 

yang ada pada teori tes klasik. Sehingga dapat dikatakan teori tes modern berupa teori 

respon butir ini menyempurkan teori tes klasik (CTT). Maka dari itu dalam penelitian 

ini akan menggunakan analisis teori repon butir untuk mengetahui karakteristik tes 

penalaran ilmiah siswa. 

Dalam teori respon butir terdapat dua jenis bentuk tes yakni dikotomi dan 

politomi. Untuk tes dikotomi terdapat empat macam model parameter logistik yang 

merupakan representasi karakteristik suatu tes. Model satu parameter (Model Rasch), 

yaitu untuk menganalisis data yang hanya menitikberatkan pada parameter tingkat 

kesukaran soal; model dua parameter, yaitu untuk menganalisis data yang hanya 

menitikberatkan pada parameter tingkat kesukaran dan daya pembeda soal; model tiga 

parameter, yaitu untuk menganalisis data yang menitikberatkan pada parameter tingkat 

kesukaran soal, daya pembeda soal, dan menebak (guessing); model empat parameter, 

yaitu untuk menganalisis data yang menitikberatkan pada parameter tingkat kesukaran 

soal, daya pembeda soal, faktor tebakan, dan faktor selain itu. Pemilihan model yang 

digunakan tergantung pada asumsi yang paling cocok bagi perangkat data yang akan 

dianalisis serta selera pada pemakainya. Sedangkan untuk jenis tes politomi terdapat 5 

model analisis yakni model respon bergradasi (GRM), model modifikasi respon 

bergradasi (M-GRM), model kredit parsial (PCM), model generalisasi kredit parsial 

(G-PCM), dan model skala penilaian (RSM). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan melalui wawancara terhadap salah satu guru 

IPA/fisika SMP di Kota Cilegon, format tes yang sering digunakan untuk mengukur 
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kemampuan kognitif siswa adalah bentuk tes pilihan ganda, esai, menjodohkan dan 

benar salah, itupun digunakan terbatas hanya untuk mengukur kemampuan kognitif 

siswa bukan untuk mengukur keterampilan lainnya seperti tes penalaran ilmiah. Tes 

yang digunakan tidak diuji coba terlebih dahulu sehingga karakterisktik tes seperti 

validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran tidak diketahui. Hal tersebut 

dikarenakan guru yang terlalu fokus pada kurikulum yang ada dan mengacu pada 

indikator-indikator pencapaian kemampuan siswanya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa hal 

penting mengenai:(1) pentingnya keterampilan penalaran ilmiah dimiliki oleh setiap 

siswa, (2) rendahnya kemampuan penalaran ilmiah siswa Indonesia, (3) perlunya alat 

ukur berupa instrumen tes yang mengukur kemampuan penalaran ilmiah siswa, (4) 

pentingnya analisis penilaian untuk mengetahui hasil tes, (5) analisis teori respon butir 

mampu mengkarakterisasi suatu tes. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu melakukan 

suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik tes penalaran ilmiah 

siswa SMP pada materi suhu kalor dengan menggunakan analisis teori respon butir 

sebagai alat analisis karakteristik tes. Tes penalaran ilmiah yang dianalisis berupa 

seperangkat soal penalaran ilmiah menggunakan format pilihan ganda beralasan 

dengan mencakup 4 dimensi penalaran ilmiah yang diadaptasi dari Lawson’s Test of 

Scientific Reasoning (LTSR) yaitu: penalaran proporsional, penalaran korelasional, 

penalaran kontrol variabel, dan penalaran hipotesis-deduktif. Maka peneliti mengambil 

judul penelitian ini adalah “Karakterisasi Tes Penalaran Ilmiah Materi Suhu dan 

Kalor Berdasarkan Teori Respon Butir”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Merujuk pada uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana karakterisasi tes penalaran ilmiah pada materi suhu 

dan kalor ?” 

Permasalahan di atas dapat dikembangkan dalam beberapa pertanyaan penelitian 

sebagai berikut : 
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1. Model apa yang sesuai untuk menganalisis tes penalaran ilmiah materi suhu dan 

kalor berdasarkan teori respon butir ? 

2. Bagaimana daya pembeda tes penalaran ilmiah pada materi suhu dan kalor 

berdasarkan tes teori respon butir ? 

3. Bagaimana tingkat kesukaran tes penalaran ilmiah pada materi suhu dan kalor 

berdasarkan teori respon butir ? 

4. Bagaimana faktor tebakan semu tes penalaran ilmiah pada materi suhu dan kalor 

berdasarkan teori respon butir ? 

5. Bagaimana fungsi informasi tes penalaran ilmiah pada materi suhu dan kalor 

berdasarkan teori respon butir ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian tersebut maka tujuan 

penelitian secara umum yaitu mengkarakterisasi tes penalaran ilmiah pada materi suhu 

dan kalor dengan menggunakan analisis tes teori respon butir. Adapun yang menjadi 

tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menghasilkan produk berupa tes penalaran ilmiah pada materi suhu dan kalor. 

2. Mengetahui hasil karakterisasi tes berdasarkan teori respon butir. 

 

1.4 Definisi Operasional 

Penalaran ilmiah merupakan salah satu keterampilan berpikir dengan menarik 

suatu kesimpulan dari prinsip atau bukti dengan mengevaluasi informasi ilmiah yang 

bertujuan untuk menguji pengetahuan sebagai penolakan atau konfirmasi. Penalaran 

ilmiah dapat diukur dengan menggunakan tes penalaran ilmiah. Untuk mengetahui 

kelayakan tes penalaran ilmiah maka diperlukan karakterisasi tes terlebih dahulu. 

Dalam mengkarakterisasi tes penalaran ilmiah salah satu bentuk analisisnya adalah 

dengan teori respon butir yang dinyatakan dalam fungsi informasi, daya pembeda, 

tingkat kesukaran, dan faktor tebakan semu. 

Fungsi informasi merupakan nilai informasi suatu tes. Nilai informasi tes didapat 

dari titik puncak pada kurva informasi total (Total Information Curve). Berdasarkan 
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puncak informasi setiap model dapat diketahui model mana yang sesuai untuk 

menganalisis tes. Selain itu, fungsi informasi juga menunjukkan reliabilitas dari suatu 

tes. Semakin tinggi puncak informasi maka semakin tinggi pula nilai reliabilitasnya. 

Pada teori respon butir fungsi informasi memiliki hubungan dengan SEM (Standar 

Error of Measurement). 

Daya pembeda merupakan kemampuan suatu soal untuk membedakan tingkat 

kemampuan siswa. Daya pembeda diukur dengan persamaan yang ada pada analisis 

teori respon butir dikotomi 2 parameter logistik maupun 3 parameter logistik dan dapat 

digambarkan dengan kemiringan kurva. 

Tingkat kesukaran merupakan ukuran sukar atau mudahnya butir tes. Tingkat 

kesukaran terbagi menjadi dua yaitu tingkat kesukaran butir soal dan tingkat kesukaran 

tes secara keseluruhan. Tingkat kesukaran butir soal dapat diketahui dari tabel estimasi 

parameter butir. Sedangkan tingkat kesukaran karakteristik tes didapat dari 

perpotongan kurva karakteristik tes. 

Faktor tebakan semu merupakan salah satu parameter logistik pada teori respon 

butir. Faktor tebakan semu dapat diidentifikasi ketika analisis dikotomi yang 

digunakan merupakan analisis dengan 3 parameter logistik. Faktor tebakan semu 

didapat dari asimtot pada kurva karakteristik tes. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

• Dapat menjadi bahan evaluasi pembelajaran, khususnya mengenai penerapan teori 

analisis instrumen tes terkait pembelajaran fisika di sekolah. 

• Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya ketika melakukan 

penelitian yang terkait dengan tes penalaran ilmiah dan teori respon butir. 

2. Manfaat Praktis 

• Dapat menerapkan tes untuk mengukur tingkat penalaran ilmiah siswa.  

 

1.6 Struktur Organisasi 
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Rincian penulisan skripsi terdiri dari lima bab. Pertama mengenai pendahuluan, 

diawali dengan latar belakang yang melandasi penelitian, permasalahan mengenai 

karakterisasi tes keterampilan penalaran ilmiah pada materi suhu kalor, menawarkan 

solusi yaitu sebuah tes keterampilan penalaran pada materi suhu kalor, manfaat 

penelitian serta struktur organisasi yang memuat sistematik skripsi yang ditulis dalam 

BAB I. Kedua, mengenai teori yang mendukung penelitian yaitu tentang teori 

keterampilan penalaran ilmiah, pengembangan tes penalaran ilmiah, model item 

response theory (IRT), kajian materi suhu kalor, dan penelitian yang relevan untuk 

menguatkan hasil penelitian yang dituangkan dalam BAB II. Ketiga, metode penelitian 

menjelaskan desain penelitian, partisipan, instrumen penelitian, prosedur penelitian 

dan teknik analisis data yang akan dilakukan yang ditulis dalam BAB III. Keempat, 

temuan penelitian yang memaparkan hasil pengolahan dan analisis data serta untuk 

menjawab rumusan permasalahan pada penelitian ini yang dijelaskan pada BAB IV. 

Kelima, simpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan dan implikasi serta 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya berdasarkan temuan dan pembahasan data 

yang diperoleh yang ditulis dalam BAB V. 

 

 


