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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Sains merupakan pengetahuan yang berkembang melalui observasi dan 

eksperimen. Damayanti (2013) menyatakan sains merupakan salah satu disiplin 

ilmu yang berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, 

sehingga sains bukan hanya fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Proses pembelajaran sains 

menitik beratkan dalam dua aspek, yaitu sains sebagai produk dan sains sebagai 

proses. Selanjutnya, Sumintono (2010) menyatakan sains sebagai produk adalah 

pengajaran tentang fakta, teori, prinsip, dan hukum alam, sedangkan sains 

sebagai proses adalah pengembangan kemampuan siswa dalam metode ilmiah 

dan pemecahan masalah sains. Ilmu kimia merupakan salah satu disiplin ilmu 

sains. 

Ilmu kimia mempelajari bangun (struktur) materi dan perubahan-

perubahan yang dialami materi dalam proses-proses alamiah maupun dalam 

eksperimen yang direncanakan (Keenan, 1984). Melalui kimia, kita mengenal 

susunan (komposisi) zat dan penggunaan bahan-bahan kimia, baik alamiah 

maupun buatan, dan mengenal proses-proses penting pada makhluk hidup, 

termasuk tubuh kita sendiri. Berdasarkan fakta bahwa ilmu kimia erat kaitannya 

dengan kehidupan manusia, maka ilmu kimia perlu untuk dipelajari salah satunya 

melalui proses pembelajaran di sekolah. 

Pembelajaran merupakan sebuah proses untuk menciptakan kondisi 

belajar bagi siswa, yang bersifat interaktif dan komunikatif antara siswa dengan 

guru beserta perangkatnya, antar siswa dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku tertentu pada siswa 

untuk menguasai kompetensi yang telah dilakukan (Oktaviani, 2012). 
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Pembelajaran dikatakan efektif, efisien dan produktif apabila disertai dengan 

asesmen yang baik (Stiggins, 1994). 

Asesmen dalam pembelajaran sangat penting, karena dengan asesmen 

dapat diketahui seberapa jauh seorang siswa mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan, baik aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan (Kusairi, 

2012). Implementasi asesmen di sekolah saat ini umumnya masih menggunakan 

assesmen sumatif, dimana prestasi siswa ditentukan hanya berdasarkan nilai 

akhirnya saja tanpa melibatkan bagaimana proses belajar siswa tersebut. Seperti 

yang diungkapkan oleh Sudjana (2013) penilaian terhadap proses belajar dan 

mengajar sering diabaikan dan kurang mendapatkan perhatian dibandingkan 

dengan penilaian hasil belajar. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh 

Sriyati (2011) bahwa fakta di lapangan di berbagai jenjang pendidikan masih 

terbatas guru yang melakukan penilaian selama proses belajar, penilaian yang 

sering dilakukan yaitu menilai hasil belajar.  

Pelaksanaan asesmen hasil belajar dituntut untuk mengevaluasi secara 

menyeluruh terhadap siswa, baik dari segi pemahamannya terhadap materi atau 

bahan pelajaran yang telah diberikan (aspek kognitif), maupun dari segi 

penghayatan (aspek sifat), dan pengalamannya (aspek psikomotorik). (Oktaviani, 

2012). Asesmen formatif merupakan salah satu pendekatan asesmen untuk 

mengembangkan aktivitas siswa selama pembelajaran. 

Strategi penilaian formatif diyakini mampu meningkatkan proses dan 

hasil belajar siswa. Black dan Wiliam telah mengkaji 580 artikel yang berasal 

lebih dari 160 jurnal dalam periode 9 tahun dan menyimpulkan bahwa penilaian 

formatif memiliki dampak positif pada hasil belajar siswa dan motivasi siswa 

(Yin, Shalvelson, Ayala, Brandon, 2008). Menurut Vispoel dan Austin (dalam 

Mehmood, Hussain, Khalid & Azam, 2012) penilaian formatif membantu 

mendukung harapan bahwa semua siswa dapat belajar pada tingkat yang tinggi 

dan membuat siswa yang memiliki kinerja dan kemampuan kurang baik bersedia 
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untuk berinvestasi dalam pembelajaran lebih lanjut. Strategi penilaian formatif 

diyakini sebagai alat belajar yang efektif karena melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran, siswa dapat memantau pemahamannya sendiri, mengakui 

kelemahan dan kekuatan, dan dengan bantuan guru dan rekan-rekan menjadi 

sadar akan strategi pembelajaran yang dapat membantu mereka untuk 

mengembangkan kunci konsep ilmiah dan proses pemahaman konseptual 

(Aydeniz & Pabuccu, 2011).  

Selain mampu meningkatkan prestasi siswa, penilaian formatif mampu 

menciptakan lingkungan proses belajar mengajar yang positif. Yin, Shalvelson, 

Ayala & Brandon (2008) menyimpulkan berdasarkan studi-studi sebelumnya, 

bahwa: (1) penilaian formatif menekankan pada proses pembelajaran dan 

menutup kesenjangan antara situasi siswa saat ini dan tujuan yang diinginkan, (2) 

penilaian formatif berkonsentrasi pada peningkatan belajar siswa membuat siswa 

cenderung percaya pada kecerdasan tambahan (3) kegiatan penilaian formatif 

dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar, dan (4) siswa yang terlibat dalam 

penilaian formatif dapat meningkatkan self-regulation, penalaran, dan 

perencanaan, yang merupakan faktor penting untuk pembelajaran efektif dan 

perubahan konseptual. 

Black, (2004) menjelaskan ada empat strategi dasar dalam asesmen 

formatif. Keempat strategi dasar tersebut adalah bertanya (questioning), memberi 

umpan balik melalui komentar (marking), menilai diri (self assessment) dan 

menilai teman sebaya (peer assessment) dan menjadikan penilaian sumatif 

seperti penilaian formatif. Realita di lapangan mengungkap banyak lulusan 

memiliki kesulitan dalam proses penyesuaian selama mereka bekerja. Hal ini 

terjadi karena selama proses pembelajaran dalam suatu institusi, mereka kurang 

dibekali dengan kemampuan untuk menguji diri sendiri. Padahal, dunia kerja 

menuntut seseorang dapat berpikir kritis dengan mengeksplorasi lebih jauh 

tentang apa yang sudah mereka pelajari dan perlu untuk dipelajari. Untuk 
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mengatasi permasalahan ini, dalam penelitiannya Andrews menyatakan bahwa 

penilaian diri disarankan untuk diterapkan karena sebagai suatu keterampilan, 

penilaian diri memerlukan latihan untuk pengembangan lebih lanjut agar siswa 

menjadi penguji atau penilai yang baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Andrews, dikembangkan penelitian lebih lanjut mengenai penilaian diri.  

Penilaian diri cocok diterapkan pada pembelajaran yang berpusat pada 

siswa. Willey & Gardner (dalam Kartono, 2011) dari hasil penelitiannya 

menyimpulkan bahwa penilaian diri dan teman sejawat berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar siswa. Dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ma, 

Millman, dan Wells (dalam Kartono, 2011) menyimpulkan bahwa penerapan 

penilaian diri dan teman sejawat pada mata kuliah matematika bagi mahasiswa 

calon guru sekolah dasar berpotensi besar semakin membuat pemahaman konsep 

mereka menjadi lebih mantap. Dalam menilai suatu karangan atau tulisan, 

Matsuno (dalam Kartono, 2011) juga melakukan eksperimen penerapan penilaian 

diri dan teman sejawat menyimpulkan bahwa: a) penilaian diri sendiri sangat 

kritis terhadap tulisannya sendiri; b) penilai teman sejawat tidak menimbulkan 

perbedaan, lunak, konsisten, pola penilaian mereka tidak bergantung pada 

kemampuan menulis mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian diri dan 

teman sejawat dapat diterapkan pada mata kuliah yang membahas mengenai 

konsep dan hubungan antar konsep (Matsuno, 2009). 

Penelitian mengenai asesmen formatif dalam pembelajaran telah banyak 

dilakukan, di antaranya Mui (2004) tentang asesmen formatif dan sumatif. 

Perbedaan strategi untuk asesmen pembelajaran sains, Zulharman (2007) tentang 

self and peer assessment sebagai penilaian formatif dan sumatif, Robinson dan 

Bond 2000) tentang asisten pembelajaran baru untuk memfasilitasi pembelajaran 

aktif di laboratorium kimia: mempromosikan pengajaran asisten pembelajaran 

melalui asesmen formatif dan review teman sebaya. Lebih lanjut, hasil penelitian 
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Sriyati (2010) menunjukkan bahwa asesmen formatif dengan umpan balik dapat 

meningkatkan pemahaman konsep dan habits of mind siswa.  

Habits of mind (HoM) pada awalnya dikembangkan oleh Marzano (1992) 

dalam dimension of learning dan (Marzano & McTighe, 1993) membagi habits 

of mind menjadi 3 kategori yaitu self regulation, critical thinking dan creative 

thinking. Self regulation meliputi: menyadari pemikirannya sendiri, membuat 

rencana secara efektif, menyadari dan menggunakan sumber-sumber informasi 

yang diperlukan, sensitif terhadap umpan balik dan mengevaluasi keefektifan 

tindakan. Critical thinking meliputi: bersikap akurat dan mencari akurasi, jelas 

dan mencari kejelasan, bersifat terbuka, menahan diri dari sifat impulsif, mampu 

menempatkan diri ketika ada jaminan, bersifat sensitif dan tahu kemampuan 

pengetahuan temannya. Creative thinking meliputi: dapat melibatkan diri dalam 

tugas meskipun jawaban dan solusinya tidak segera tampak, melakukan usaha 

memaksimalkan kemampuan dan pengetahuannya, membuat, menggunakan, 

memperbaiki standar evaluasi yang dibuatnya sendiri serta menghasilkan cara 

baru dalam melihat lingkungan dan batasan yang berlaku di masyarakat. 

Penelitian terkait penerapan asesmen formatif terhadap habits of mind 

sendiri telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya; Nahadi, Firman, & 

Farina (2015) tentang pengaruh penilaian formatif dengan feedback terhadap 

proses dan hasil penguasaan konsep siswa pada materi kelarutan dan hasil kali 

kelarutan, Solihat (2016) tentang implementasi penilaian formatif untuk 

meningkatkan penguasaan konsep dan habits of mind siswa pada materi 

hidrolisis garam dan Permanasari (2014) tentang penerapan umpan balik dalam 

asesmen formatif terhadap berpikir produktif siswa pada materi pokok sistem 

koloid. Namun, penelitian seperti itu sangat jarang dilakukan terhadap materi 

ilmu kimia sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut. Salah satu konsep 

penting dalam kimia adalah titrasi asam basa. Menurut Khasanah (2016) 

berdasarkan analisis hasil angket siswa kelas XII di salah satu SMA Negeri tahun 
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ajaran 2014/2015 dan hasil pengalaman mengajar peneliti menunjukkan bahwa 

materi pokok titrasi asam basa dianggap masih sulit dipelajari. Dimana respon 

siswa yang dihasilkan menunjukkan persentase ketertarikan belajar siswa yang 

sangat kecil. 

Titrasi asam basa merupakan salah satu materi yang terdapat dalam 

kurikulum pembelajaran kimia pada kelas XI semester 2 dengan KD 3.13 

menentukan konsentrasi larutan asam atau basa berdasarkan data hasil titrasi 

asam basa dan KD 4.13 merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta 

menyajikan hasil percobaan titrasi asam basa. Materi titrasi asam basa 

merupakan materi penting yang harus dipahami siswa karena merupakan satu 

kesatuan dari materi asam basa yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-

hari. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat kita lihat betapa pentingnya 

penerapan asesmen formatif untuk meningkatkan penguasaan konsep dan habits 

of mind siswa pada konsep titrasi asam basa. Maka penulis melakukan penelitian 

yang berjudul “Penerapan Self And Peer Assessment Dengan Umpan Balik 

Untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Habits of Mind Siswa Pada 

Materi Titrasi Asam Basa”. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana penerapan self and peer 

assessment untuk meningkatkan penguasaan konsep dan habits of mind siswa 

pada materi titrasi asam basa. Rumusan masalah tersebut diuraikan ke dalam tiga 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh penerapan self and peer assessment dengan umpan 

balik terhadap dimensi pengetahuan siswa pada materi titrasi asam basa? 

2. Bagaimana pengaruh penerapan self and peer assessment dengan umpan 

balik terhadap habits of mind siswa pada materi titrasi asam basa? 
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3. Bagaimana respon siswa setelah penerapan self and peer assessment pada 

pembelajaran materi titrasi asam basa? 

  

 

 

C. Pembatasan Masalah Penelitian 

Pembatasan masalah dilakukan untuk lebih memfokuskan penelitian ini, maka 

pembatasan masalah penelitian ini adalah: 

1. Strategi asesmen formatif yang duganakan yaitu self and peer 

assessment. 

2. Umpan balik yang digunakan yaitu umpan balik yang ditujukan saat 

proses pembelajaran dengan cara lisan dan tulisan. 

3. Dimensi pengetahuan dalam penelitian ini meliputi aspek pengetahuan 

konseptual, pengetahuan faktual dan pengetahuan prosedural. 

4. Kategori habits of mind yang digunakan yaitu keingintahuan, 

kejujuran, integritas, keterbukaan, keyakinan, berhati-hati dalam 

menyimpulkan dan respek terhadap bukti data empiris. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan informasi tentang: 

1. Mendeskripsikan pengaruh penerapan self and peer assessment 

dengan umpan balik terhadap dimensi pengetahuan siswa pada materi 

titrasi asam basa 

2. Mendeskripsikan pengaruh penerapan self and peer assessment 

dengan umpan balik terhadap habits of mind siswa pada materi titrasi 

asam basa 

3. Mendeskripsikan respon siswa setelah penerapan self and peer 

assessment pada pembelajaran materi titrasi asam basa. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Memberikan pemikiran untuk pengembangan inovasi asesmen 

pembelajaran kimia pada tingkat sekolah menengah. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru 

Memberikan informasi dan gambaran serta memperkaya pengetahuan 

guru tentang assesmen pembelajaran untuk mengarahkan dan 

meningkatkan penilaian pembelajaran menjadi lebih objektif, 

akuntabel dan informatif. 

b. Bagi siswa 

Memberikan kemudahan bagi siswa agar terbiasa mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri secara aktif pada proses pembelajaran 

dengan strategi assesmen formatif terhadap habits of mind siswa. 

c. Bagi peneliti lain 

Memberikan informasi dan referensi dalam mengembangkan habits 

of mind siswa melaui strategi assesmen formatif pada bahan kajian 

materi yang lain. 

 

 


