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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode dan Desain Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan model R&D yang disederhanakan yaitu 

tipe ADDIE. Model ini terdiri dari lima tahapan yaitu tahap analisis, desain, 

pengembangan, implementasi dan evaluasi (Peterson, 2003). Tahap analisis dan 

desain dilakukan sebelum uji coba desain ulang asesmen kinerja, sedangkan tahap 

pengembangan, implementasi dan evaluasi dilakukan pada saat uji coba dan setelah 

uji coba desain ulang asesmen kinerja. Secara umum desain pada penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Penelitian ADDIE 

Adapun penjelasan mengenai keseluruhan tahapan penelitian ADDIE diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Tahap Analisis   

Pada tahap ini dilakukan studi pendahuluan tentang penggunaan asesmen 

kinerja serta analisis kebutuhan asesmen kinerja di sekolah untuk mengukur literasi 

kesehatan siswa. Tahap analisis kebutuhan pada penelitian ini meliputi studi literatur 

untuk mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan asesmen kinerja sebagai assessment 

for learning, pembelajaran biologi yang menekankan literasi kesehatan pencernaan, 

penelitian- penelitian yang relevan serta analisis temuan tentang kemampuan guru 

dalam menerapkan asesmen kinerja sebagai assessment for learning terkait literasi 

kesehatan siswa. Tahap ini dimulai dengan pemberian angket kepada 16 orang guru 

dalam komunitas MGMP Biologi Purwakarta (Lampiran 1), wawancara salah satu 
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orang guru (Lampiran 2) dan pemberian angket kepada 36 orang siswa kelas XI SMA (Lampiran 

3). 

Fokus pemberian angket dan wawancara pada tahap analisis yaitu untuk menemukan 

masalah yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam penggunaan asesmen kinerja sebagai 

assessment for learning untuk meningkatkan literasi kesehatan siswa. Selain itu dilakukan 

pengumpulan informasi yang berkaitan dengan tuntutan  ideal dari kemampuan literasi kesehatan 

yang harus dimiliki oleh siswa serta tuntutan ideal dari pelaksanaan asesmen kinerja berdasarkan 

penelitian terdahulu yang relevan.  

Temuan yang berkaitan dengan pedoman pelaksanaan asesmen kinerja meliputi rubrik 

untuk task, rubrik untuk pembuatan rubrik serta rubrik untuk pelaksanaan asesmen kinerja 

merupakan hal yang penting untuk melanjutkan ke tahap penelitian berikutnya. Berdasarkan 

informasi tentang pedoman pelaksanaan dan temuan kendala di lapangan maka dapat dirumuskan 

kebutuhan baru dari desain asesmen kinerja yang perlu diterapkan agar dapat meningkatkan 

literasi kesehatan siswa abad-21.  

2. Tahap Desain 

Tahap yang kedua yaitu tahap desain, yang merupakan tindak lanjut dari upaya 

pemecahan permasalahan yang didapatkan dari hasil analisis kebutuhan. Upaya yang dilakukan 

diantaranya yaitu dengan membuat desain instrumen yang terdiri dari soal pretest-posttest dalam 

bentuk uraian, task, rubrik dan prosedur pelaksanaan asesmen kinerja sebagai assessment for 

learning dengan mengacu pada indikator literasi kesehatan menurut Sorensen et al., (2012). Hasil 

validasi dan revisi dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1  

Hasil validasi ahli soal Pretest-Posttest 

Indikator 

Literasi 

kesehatan  

Nomor Sebelum revisi Hasil perbaikan 

2 3 Wacana tidak lengkap 

menyediakan materi informasi 

tentang soal yang ditanyakan   

Menambahkan materi informasi 

pada wacana yang berkaitan 

dengan soal  

2 4 Pada soal awal terdapat tabel 

dengan informasi hubungan 

antara gastritis dengan umur, 

tingkat pengetahuan, dan 

kebiasaaan makan. 

Mengganti informasi tabel 

menjadi tabel  penyebab 

gastritis  sehingga terkait 

dengan soal yang ditanyakan 

3 

  
5,6 Teknik penulisan sumber 

referensi tidak sesuai dengan 

kaidah penulisan  

Mengganti teknik penulisan 

referensi sesuai dengan kaidah 

penulisan APA sebagai 

pembiasaan penulisan referensi 

bagi siswa  

1,2,3,4 Semua 

nomor 

Penskoran soal uraian dengan 

menggunakan skor 1-2-3 

Mengganti penskoran pada soal 

uraian menjadi 0-1-2, 

dikarenakan skor 0 diperlukan 

bagi siswa yang tidak memiliki 

pemahaman  
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 Berdasarkan hasil validasi ahli asesmen, didapatkan revisi bahwa 

penskoran soal uraian baiknya dimulai dari skor 0. Skor 0 menandakan siswa 

tidak mendapatkan informasi yang relevan, tidak memahami informasi secara 

tepat, tidak mendapatkan informasi dari sumber terpercaya dan informasi yang 

diterapkan tidak sesuai dengan konteks maupun konsep.  Skor 1 semula diubah 

menjadi skor 0, karena soal pretest-posttest merupakan soal kognitif yang bisa 

salah dan bisa benar. Pada revisi penskoran 1-2-3 diubah menjadi 0-1-2, skor 0 

berarti salah, skor 1 berarti sebagian informasi benar dan skor 2 berarti skor penuh 

atau semua informasi benar.  

 Perubahan muatan informasi tabel pada soal nomor 4 dilakukan agar 

sesuai dengan soal yang dipertanyakan, sedangkan perubahan muatan informasi 

dalam wacana bertujuan untuk mempermudah siswa menemukan jawaban di 

dalam wacana tersebut. Nomor 3 dan nomor 4 merupakan pertanyaan yang 

berkenaan dengan indikator literasi kesehatan siswa abad-21 dimensi ke-2 yaitu 

memahami informasi yang relevan dengan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan 

informasi wacana yang sesuai dengan pertanyaan sehingga siswa dapat 

memahami informasi sesuai dengan konsep yang ditanyakan.  

 Pada soal nomor 5 dan nomor 6 dilakukan perbaikan cara penulisan 

referensi yang belum sesuai dengan kaidah penulisan. Hal ini penting untuk 

diketahui siswa. Siswa harus mengetahui kaidah penulisan referensi yang tepat, 

agar siswa terbiasa dan terampil dengan informasi- informasi dari sumber 

terpercaya dan teknik referensi yang baku. Pembahasan di atas merupakan alasan 

perbaikan dari soal pretest-posttest, untuk pembahasan validasi instrumen rubrik 

dan task akan dibahas pada Bab IV.  

3. Tahap Pengembangan  

Tahap pengembangan meliputi uji coba draf desain asesmen kinerja dan 

revisi draf desain asesmen kinerja. Pertama, uji coba dilakukan setelah proses 

validasi draf desain oleh dosen ahli. Uji coba dilaksanakan pada kelas XI dengan 

jumlah siswa 35 orang. Instrumen yang diuji coba terdiri dari task, rubrik beserta 

prosedur pelaksanaan asesmen kinerja. Kedua, dilakukan beberapa revisi pada 

draf desain. Revisi ini dilakukan secara terus-menerus, artinya hal-hal yang 

kurang pada pertemuan task sebelumnya akan diperbaiki pada pertemuan task 
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selanjutnya (Lampiran 4). Setelah proses revisi diperoleh draf desain asesmen 

kinerja beserta prosedur pelaksanaan yang siap untuk diimplementasikan.  

4. Tahap Implementasi 

Tahap keempat merupakan tahap penerapan dari desain ulang asesmen 

kinerja. Implementasi desain ulang asesmen kinerja dilakukan pada 1 kelas yang 

berjumlah 32 orang siswa (Lampiran 5). Metode yang digunakan yaitu week 

eksperiment dengan the one–group pretest–posttest design, hal ini dikarenakan 

tidak memungkinkan untuk mendapatkan kelas pembanding. Kegiatan dimulai 

dengan pemberian pretest, pemberian desain ulang asesmen kinerja dan diakhiri 

dengan posttest untuk mengetahui peningkatan literasi kesehatan yang diperoleh 

selama penggunaan desain ulang asesmen kinerja. 

5. Tahap Evaluasi 

Tahapan ini merupakan tahapan yang dilaksanakan setelah implementasi 

desain ulang asesmen kinerja sebagai assesment for learning. Tahap ini bertujuan 

untuk menentukan keefektifan desain ulang asesmen kinerja dalam memecahkan 

permasalahan yang ditemukan pada tahap analisis. Dilakukan dengan cara 

menghitung jumlah siswa yang mencapai nilai posttest mastery. Skor mastery 

learning yaitu kinerja siswa minimal mencapai 75% dari kompetensi keseluruhan 

(Hernawan, 2008). Penggunaan mastery of learning dikarenakan kemampuan 

literasi kesehatan siswa abad-21 ini merupakan keterampilan kompleks dan 

keterampilan tingkat tinggi sehingga perlu waktu untuk mengembangkannya. 

Setelah itu mengklasifikasikan efektifitas desain ulang asesmen kinerja yang telah 

dilakukan berdasarkan jumlah banyaknya siswa yang mastery. Kategori 

efektifititas mengacu pada Johan (2018) yaitu terdiri dari tinggi, sedang atau 

rendah. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini merupakan siswa kelas XI MIPA SMAN 1 

Jatiluhur yang berjumlah 322 orang. Sampel penelitian yaitu 32 orang siswa kelas 

XI MIPA 3 yang diambil secara cluster random sampling, karena dalam satu 

kelas tidak memungkinkan untuk memilih siswa secara acak. Penelitian ini 

dilaksanakan pada semester genap tahun 2017/ 2018.   
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3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengambil data terdapat pada 

Tabel 3.2 berikut ini. 

Tabel 3.2  

Target data, Instrumen dan Bentuk Instrumen 

No Target data Instrumen Bentuk instrumen 

1 Kendala dalam 

penggunaan asesmen 

kinerja terkait 

literasi kesehatan 

siswa  

1. Angket guru  

2. Angket siswa 

3. Wawancara guru (aspek 1-

6) 

Pedoman angket 

 

Pedoman wawancara 

2 Kemampuan literasi 

kesehatan siswa 

4. self asessment siswa  

5. Angket literasi kesehatan 

dasar siswa 

Lembar self assessment 

Pedoman angket 

3 
 

Efektifitas desain 

ulang asesmen 

kinerja terkait 

dengan literasi 

kesehatan 

6. Task dilengkapi Rubrik 

 

7. Soal uraian pretest dan 

posttest  

8. Catatan lapangan 

9. Lembar wawancara guru 

(aspek 7- 9) 

Tes tertulis dengan open 

ended question 

Tes tertulis dengan open 

ended question 

Deskripsi 

Pedoman wawancara 

4 Kepraktisan desain 

ulang asesmen 

kinerja terkait 

dengan literasi 

kesehatan 

10. Angket respon siswa 

 

Pedoman angket 

 

1. Angket Guru 

Angket guru terdiri dari 35 pertanyaan tertutup yaitu 11 pertanyaan 

tentang persepsi guru dan 24 pertanyaan berupa pertanyaan fakta yang terjadi di 

lapangan (Lampiran 1). Pertanyaan tersebut berkaitan dengan pemahaman guru 

tentang asesmen kinerja, kesulitan asesmen kinerja, perencanaan asesmen kinerja, 

pelaksanaan asesmen kinerja, pemberian umpan balik dan pemberian tugas yang 

terkait dengan literasi kesehatan pencernaan.  

Tabel 3.3  

Kisi-kisi Angket Guru 

Aspek Nomor Jumlah  

Pemahaman guru tentang asesmen kinerja 1- 11 11 

Kesulitan asesmen kinerja 12- 15 4 

Perencanaan asesmen kinerja  16-20 5 

Pelaksanaan asesmen kinerja 21- 28 8 

Pemberian umpan balik 29- 33 5 

Pemberian tugas terkait literasi kesehatan 

pencernaan 

34-35 2 

Jumlah       35 
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Data angket ini digunakan untuk mengetahui pemahaman guru terhadap 

asesmen kinerja sebagai assessment for learning serta mendeskripsikan penerapan 

asesmen kinerja dalam meningkatkan kemampuan literasi kesehatan siswa. Hasil 

data dihitung reliabilitasnya dengan menggunakan bantuan SPSS 22  rumus 

Cronbach’s Alpha kemudian dikategorisasikan berdasarkan kriteria Guilford 

(dalam Johan, 2018) (Tabel 3.4). Hasil perhitungan (Lampiran 6) diperoleh bahwa 

nilai reliabilitas 0,911 (sangat reliabel) untuk data fakta pelaksanaan asesmen 

kinerja dan 0,860 (sangat reliabel) untuk data persepsi guru terhadap asesmen 

kinerja.  

Tabel 3.4 

Koefisien reliabilitas kriteria Guilford  

Koefisien Keterangan 

Kurang dari 0.20 Hubungan sangat kecil 

0.20 ≤α < 0.40 Hubungan yang kecil (tidak erat) 

0.40 ≤α < 0.60 Hubungan yang cukup erat 

0.60 ≤α < 0.80 Hubungan yang erat (reliabel) 

0.80 ≤α < 1 Hubungan yang sangat erat (sangat reliabel) 

α = 1 Hubungan yang sempurna 

2. Angket Siswa 

Angket siswa (Lampiran 3) terdiri dari 16 pertanyaan yang merupakan 

pertanyaan tertutup. Pertanyaan- pertanyaan berkaitan dengan pelaksanaan 

asesmen kinerja, pemberian umpan balik dan pemberian task terkait dengan 

literasi kesehatan.  

 

 

Tabel 3.5 

Kisi-kisi Angket Siswa 

Aspek Nomor  Jumlah  

Pelaksanaan asesmen kinerja 1- 7 7 

Pemberian umpan balik 8- 14 7 

Pemberian task terkait literasi kesehatan 15- 16 2 

 Jumlah       16 

Data dari hasil angket ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan 

asesmen kinerja sebagai assessment for learning yang biasa dilaksanakan di 

sekolah serta kaitannya dengan literasi kesehatan siswa. Reliabilitas angket 

dihitung dengan menggunakan bantuan SPSS 22 rumus Cronbach’s Alpha dan 

menghasilkan nilai reliabilitas 0.683 (sangat reliabel) (Lampiran 7).  
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4. Lembar wawancara guru 

Terdapat 9 aspek yang dipermasalahkan meliputi 6 aspek diberikan pada 

saat analisis kebutuhan yakni meliputi pemahaman tentang asesmen kinerja, 

penggunaannya di sekolah, pengetahuan tentang asesmen kinerja sebagai 

assessment for learning, pengetahuan tentang literasi kesehatan, pemberian 

umpan balik dan penafsiran hasil asesmen. Tiga aspek lainnya diberikan setelah 

pelaksanaan desain ulang asesmen kinerja yang meliputi kelebihan serta kendala 

dari desain ulang asesmen kinerja dalam meningkatkan kemampuan literasi 

kesehatan siswa serta saran atau masukan yang diberikan tentang desain ulang 

asesmen kinerja yang telah dilaksanakan (Lampiran 2). 

Tabel 3.6  

Kisi-kisi wawancara Guru 

Aspek wawancara No soal Jumlah  

Pemahaman guru tentang asesmen kinerja 1,2 2 

Penggunaan asesmen kinerja di sekolah  3,4 dan 5 3 

Pengetahuan tentang asesmen kinerja sebagai assessment for 

learning 

6, 7 2 

Pengetahuan tentang literasi kesehatan 8,9 dan 10 3 

Pemberian umpan balik 11 1 

Penafsiran hasil asesmen 12 1 

Kelebihan asesmen kinerja dalam meningkatkan literasi 

kesehatan 

13 1 

Kendala asesmen kinerja dalam meningkatkan literasi 

kesehatan 

14 1 

Saran/ masukan terhadap penelitian  15 1 

Jumlah                   15 

 

5. Lembar self assessment 

Self assessment (Lampiran 8) merupakan lembar penilaian diri siswa yang 

berpedoman pada keempat indikator literasi kesehatan siswa menurut Sorensen et 

al. (2012). Angket ini diberikan setelah siswa selesai mengerjakan task 1 dan task 

2. Angket ini bertujuan untuk membantu siswa dalam menilai kemampuan literasi 

kesehatan diri sendiri dan sebagai panduan perbaikan bagi siswa dalam 

mengerjakan task selanjutnya. 

6. Angket literasi kesehatan dasar 

Angket literasi kesehatan dasar merupakan data tambahan, angket ini 

diadaptasi dari Permana et al., (2016). Angket ini bertujuan untuk mengetahui 

literasi kesehatan siswa dalam memilih menu makanan yang sehat, jajanan dan 
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minuman yang sehat serta pendidikan kesehatan yang diperoleh oleh siswa. 

Lembar angket ini terdapat pada Lampiran 9.    

7. Task dan Rubrik 

Task dan Rubrik keterampilan abad-21 sebagai alat belajar untuk 

mengembangkan kemampuan literasi kesehatan siswa sesuai dengan indikator 

pada framework P21. Rubrik disediakan sebagai pedoman untuk menilai 

kemampuan literasi kesehatan siswa pada setiap pengerjaan task. Rubrik 

tergradasi menjadi empat skor. Task dan rubrik selengkapnya  terdapat pada 

Lampiran 10 dan Lampiran 11. 

Task disusun berdasarkan modifikasi pedoman guru yang terdapat dalam 

website https://kidshealth.org// pada kategori Teacher’s Guides Grades 9 to 12 

yang telah berdasar pada National Health Education Standards. Website ini 

bagian dari Nemours Foundation yang menyediakan semua informasi terkait 

dengan pendidikan kesehatan untuk pembelajaran di kelas.   

Task terdiri dari tiga LKS pada materi sistem pencernaan (Lampiran 10).  

Task pertama membahas tentang proses pencernaan, task kedua membahas 

tentang penyakit dan gangguan dalam sistem pencernaan, sedangkan task ketiga 

membahas tentang upaya-upaya dalam menjaga kesehatan tubuh.  

 

 

8. Soal Uraian Pretest-Posttest 

Soal uraian pada pretest posttest (Lampiran 12) terdiri dari 8 soal yang 

merupakan hasil pengembangan dari keempat indikator kemampuan literasi 

kesehatan siswa abad 21. Instrumen soal ini di ujicobakan kepada 72 orang siswa 

SMA kelas 11. Rubrik yang digunakan merupakan pengembangan dari indikator 

literasi kesehatan siswa P21 dan memiliki tiga gradasi penskoran.  

9. Lembar Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa (Lampiran 13) diberikan pada saat pemberian 

asesmen kinerja sebagai assessment for learning selesai dilakukan. Angket ini 

merupakan angket tertutup dan beralasan yang terdiri dari 12 pertanyaan yang 

https://kidshealth.org/
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mendeskripsikan respon siswa mengenai pelaksanaan asesmen kinerja yang telah 

dilakukan. 

Tabel 3.7 

Kisi Angket Respon Siswa 

Aspek  Nomor Jumlah  

Ketertarikan siswa dengan pembelajaran literasi kesehatan  1 1 

Desain ulang asesmen kinerja mudah dipahami dan 

meningkatkan literasi kesehatan 

2, 3, 5, 6 dan 7 5 

Ketertarikan siswa dengan desain ulang asesmen kinerja 4,8 2 

Kesulitan siswa pada desain ulang asesmen kinerja 9 1 

Kebutuhan siswa terhadap pembelajaran biologi berliterasi 

kesehatan 

10 1 

Keinginan siswa terhadap pembelajaran biologi berliterasi 

kesehatan 

11 1 

Keinginan siswa menggunakan asesmen kinerja 12 1 

Jumlah   12 

10. Lembar Catatan Lapangan 

Lembar catatan lapangan (Lampiran 14) merupakan lembar observasi yang 

terdiri dari komponen hari, tanggal, kelas, waktu  pelaksanaan task serta deskripsi 

tata kelola pada saat pengerjaan task berlangsung. Data ini bertujuan 

menggambarkan penelitian sebagai penunjang dalam pembahasan. Lembar 

catatan ditulis dimulai saat uji coba instrumen sampai dengan saat implementasi 

desain ulang asesmen kinerja.  

 

 

3.4 Pengujian Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian di validasi oleh dosen ahli asesmen dan kesehatan. 

Validasi terkait dengan task pada LKS  meliputi aspek tujuan, dan konsep alergi 

makanan. Validasi yang terkait dengan rubrik yaitu gradasi penskoran kinerja. 

Adaptasi telah dilakukan dengan merevisi task sebelum dilakukan uji coba 

lapangan. Sedangkan validasi yang berkaitan dengan soal uraian Pretest Posttest 

dapat dilihat pada Tabel 3.1. setelah dilakukan validasi maka soal telah siap untuk 

diuji cobakan. 

Uji coba dilakukan pada 72 orang siswa kelas XI pada dua SMA yang 

berbeda. Soal yang diuji coba adalah delapan soal uraian pretest posttest terkait 

kemampuan literasi kesehatan abad-21 pada sistem pencernaan. Hasil uji coba 

Pretest Posttest ini kemudian dianalisis dengan menggunakan program ANATES 
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uraian versi 4.2 yang terdapat pada Lampiran 15. Rekapitulasi hasil 

perhitungannya  tertera pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8  

Rekapitulasi hasil ANATES Soal Pretest Posttest 

No 

butir 

Daya 

Pembeda 

Tingkat 

Kesukaran 

Korelasi Signifikan 

Korelasi 

Keputusan 

1 0.35 Sedang  0.363 - Diperbaiki 

2 0.53 Sedang 0.681 Signifikan Dipakai  

3 0.28 Sedang 0.477 - Diperbaiki 

4 0.61 Sedang  0.787 Sangat Signifikan Dipakai 

5 0.46 Sedang 0.593 Signifikan Dipakai 

6 0.26 Mudah 0.410 - Diperbaiki 

7 0.33 Sedang 0.452 - Diperbaiki 

8 0.53 Sedang 0.659 Signifikan Dipakai 

 Berdasarkan Tabel 3.4 tentang koefisien reliabilitas, secara keseluruhan 

reliabilitas pada soal pretest posttest pada Tabel 3.8 ini sebesar 0.61 termasuk ke 

dalam kategori reliabel (Lampiran 15). Sebanyak 50% soal harus diperbaiki dan 

sisanya dapat langsung digunakan untuk penelitian lebih lanjut.   

3.5 Teknik Pengolahan Data 

Rincian tahapan pembelajaran yang dilakukan terdapat pada Lampiran 16. 

Sebagian besar data yang dipergunakan pada penelitian ini berupa data kuantitatif 

dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan pertanyaan penelitian. Berikut ini rincian dari teknik pengolahan data. 

1. Data Permasalahan Pelaksanaan Asesmen Kinerja  

Data yang berasal dari angket guru (Lampiran 17) dan angket siswa 

(Lampiran 18) dihitung dengan skala likert (1-5), dibuat persentase dan 

dikategorisasikan. Untuk mendeskripsikan persentase responden terhadap suatu 

tanggapan maka digunakan kriteria seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.9 

(Riduwan, 2012). Dengan demikian dapat teridentifikasi permasalahan pada 

pelaksanaan asesmen kinerja sebagai assessment for learning terkait dengan 

literasi kesehatan siswa abad-21. Hal tersebut yang dijadikan landasan untuk 
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menyusun dan mengembangkan desain ulang asesmen kinerja, sedangkan hasil 

wawancara guru (Lampiran 19) dijadikan sebagai tambahan pembahasan. 

Tabel 3.9 

Kriteria jumlah responden terhadap suatu tanggapan 

Jumlah responden / R (%) Kriteria 

R= 0 Tidak seorangpun 

0<R< 25 Sebagian kecil 

25≤ R < 50 Hampir sebagian 

R= 50 Sebagian 

50 < R < 75 Sebagian besar 

75≤ R < 100 Hampir seluruhnya 

R = 100 Seluruhnya 

2. Data hasil  Pretest – Posttest   

Data hasil pretest posttest dianalisis dengan menggunakan rubrik soal 

yang telah divalidasi sebelumnya. Rubrik ini memiliki tiga skoring  yaitu 2, 1 dan 

0. Hasil data pretest dan posttest tersebut dianalisis menggunakan rumus 

Normalized Gain (N-Gain) yang juga dipergunakan untuk menganalisis 

peningkatan kemampuan literasi kesehatan siswa dalam pengerjaan task pada 

asesmen kinerja. Normalized gain merupakan selisih antara skor posttest dan skor 

pretest yang telah dinormalisasi. Gain yang telah dinormalisasi tersebut 

menunjukkan peningkatan yang terjadi dalam kompetensi hasil kinerja siswa 

antara sebelum dan sesudah desain ulang asesmen kinerja. 

a. Untuk pengukuran N-Gain dapat menggunakan rumus pada Gambar 3.2. 

𝑁 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 =  
Skor 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 −  Skor 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

Skor 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 − Skor 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 
 

Gambar 3.2 Rumus N-Gain  (Meltzer, 2002) 

Untuk mendeskripsikan nilai rata-rata N-Gain yang menggambarkan 

peningkatan, dipergunakan pedoman menurut Meltzer (2002) seperti tertera 

pada Tabel 3.10.  

Tabel 3.10  

Kategori N-Gain 

Normalized Gain Average Interpretasi 

N-Gain > 0.70 Tinggi 

0.30 > N-Gain < 0.70 Sedang 

N-Gain < 0.30 Rendah  

b. Analisis efektifitas desain ulang asesmen kinerja dalam meningkatkan 

kemampuan literasi kesehatan siswa abad-21 berdasar pada mastery learning 

yang diungkapkan Hernawan (2008) yaitu skor minimal siswa sebesar 75% 
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dari kompetensi keseluruhan. Selain itu juga efektifitas desain ulang asesmen 

kinerja diklasifikasikan menjadi tiga kriteria; tinggi, sedang dan rendah 

berdasarkan banyaknya % jumlah siswa tuntas (Johan, 2018) yang tertera 

dalam Tabel 3.11. 

Tabel 3.11  

Klasifikasi Efektifitas desain ulang asesmen kinerja 

Kuantitas siswa (N) dalam % Klasifikasi keefektifan 

75 < N ≤100 Tinggi 

50 < N ≤75 Sedang 

N ≤ 50 Rendah 

 

3. Data Skor Hasil Kinerja Task  

Skor kinerja siswa dalam mengerjakan task dianalisis dengan 

menggunakan rubrik. Masing-masing Task memiliki rubrik yang spesifik, namun 

tetap mengacu pada indikator kemampuan literasi kesehatan siswa abad-21. 

Didalam penelitian ini terdapat tiga rubrik untuk tiga task. Rubrik yang digunakan 

untuk task memiliki kriteria skor kinerja 1,2,3 dan 4.  

Penilaian kinerja task dihitung secara per-task dan per-indikator literasi 

kesehatan abad-21. Capaian siswa per-task dan per-indikator dikategorisasikan 

berdasarkan mastery learning yaitu sebesar 75% dari kompetensi keseluruhan 

(Hernawan, 2008). 

4. Data Angket Respon Siswa terhadap Pelaksanaan Penelitian 

Data hasil angket respon siswa (Lampiran 20) bertujuan untuk 

menganalisis kepraktisan dari desain ulang asesmen kinerja yang telah dilakukan. 

Untuk menguji kepraktisan dilakukan dengan menganalisis angket respon siswa 

pada pertanyaan no 2, 3, 5, 6, dan 7 yaitu aspek kemudahan dalam menggunakan 

desain ulang asesmen kinerja serta kaitannya dengan literasi kesehatan. 

5. Data Hasil Angket Kesehatan Dasar Siswa 

Hasil data angket kesehatan dasar siswa (Lampiran 21) dianalisis secara 

kuantitatif dalam bentuk persentase. Data ini dapat dijadikan data tambahan 

penunjang bagi pembahasan. Data ini meliputi pilihan menu makanan sehat, 

minuman, jajanan sehat dan sumber informasi kesehatan yang diakses siswa.  

6. Data Catatan Lapangan Penelitian 
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Data yang diperoleh dari catatan lapangan (Lampiran 22) tentang 

pelaksanaan desain ulang asesmen kinerja dijadikan tambahan dalam pembahasan. 

Terutama dikaitkan dengan kelemahan dan kekuatan pelaksanaan desain ulang 

asesmen kinerja yang telah dilakukan. 
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3.6 Alur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Alur Penelitian 

- Analisis asesmen kinerja  terdahulu 

- Analisis kebutuhan  baru dalam asesmen kinerja 

- Analisis kompetensi dasar kurikulum 2013 

- Analisis kebutuhan baru yang akan diterapkan dalam 

asesmen kinerja sebagai Assesment for Learning. 

-  

Perancangan Desain Instrumen berdasarkan analisis kebutuhan: 

1. Perangkat asesmen : soal test, Rubrik, task, pelaksanaan, prosedur , skor 

penilaian,  interpretasi hasil dan umpan balik  asesmen kinerja untuk 

meningkatkan literasi kesehatan siswa 

2. Aspek-aspek penilaian Soal literasi kesehatan abad  21 tentang  materi 

Pencernaan manusia. 

 

Identifikasi Masalah 

Studi Pendahuluan 

Studi literatur 

 

Pengembangan rubrik, task, kategori penilaian dan 

penentuan penskoran asesmen kinerja 

Desain asesmen  kinerja di validasi  

Penerapan desain ulang asesmen kinerja sebagai 

Assessment for Learning untuk meningkatkan 

literasi kesehatan (Lampiran 16) 

 

Wawancara guru 

Uji efektifitas (capaian posttest mastery) Uji kepraktisan (angket respon siswa) 

Penarikan kesimpulan berdasarkan perbandingan hasil skor kinerja 

siswa pada posttest desain ulang asesmen kinerja dengan skor 

mastery of learning. Desain ulang asesmen kinerja efektif apabila  

skor siswa minimal 75 dari maksimal skor 100 (Hernawan, 2008). 

Keefektifan penggunaan desain ulang asesmen kinerja dikategorisasi 

berdasarkan kategori menurut Johan (2018). 

Ujicoba desain asesmen kinerja 
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