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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Penilaian atau asesmen merupakan salah satu komponen penting dalam 

penyelenggaraan pembelajaran. Salah satu jenis asesmen dalam pembelajaran 

yaitu asesmen hasil belajar. Terdapat berbagai macam bentuk asesmen hasil 

belajar seperti Ulangan Harian, Penilaian Tengah Semester (PTS), Penilaian 

Akhir Semester (PAS), dan Ujian Nasional (UN) yang saat ini digantikan oleh 

Asesmen Nasional (AN) (Novita, Mellyzar, & Herizar, 2021). Asesmen hasil 

belajar dapat digunakan oleh guru untuk mengukur sejauh mana kemampuan 

dan penguasaan materi yang dimiliki oleh siswa sehingga dapat dijadikan 

pertimbangan naik atau tidaknya siswa ke jenjang kelas yang lebih tinggi dan 

lulus atau tidaknya siswa dari suatu sistem pendidikan.  

Dalam pelaksanaannya, hasil asesmen tidak selalu baik karena seringkali 

masih ada siswa yang mendapatkan nilai di bawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang merupakan kriteria paling rendah dalam menentukan 

ketuntasan belajar siswa, hal tersebut sesuai dengan data yang diperoleh dari 

studi lapangan yaitu dalam pelaksanaan pretest basis data didapatkan hasil dari 

91 siswa yang diteliti terdapat 85% siswa yang nilainya tidak memenuhi KKM 

yaitu 70. Menurut Sa’o (2016), salah satu pemicu rendahnya hasil belajar siswa 

yaitu karena siswa kesulitan mencari solusi penyelesaian ketika mengalami 

kendala dalam proses pemecahan masalah. Adanya kesulitan tersebut berarti 

kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki siswa masih rendah padahal 

kemampuan tersebut merupakan kemampuan dasar agar siswa dapat 

meningkatkan berbagai kompetensi yang dimiliki. Selain itu, kemampuan 

pemecahan masalah pada dasarnya merupakan tujuan utama dalam proses 

pendidikan (Sumartini, 2016), sehingga kemampuan pemecahan masalah 

siswa perlu dilatih dengan menggunakan suatu teknik pemecahan masalah agar 

kemampuan tersebut dapat meningkat. 

Dalam ranah pendidikan, terdapat berbagai macam teknik pemecahan 

masalah yang dapat digunakan, salah satunya yaitu Computational Thinking 
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(CT). CT merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang kompleks menggunakan berbagai konsep ilmu komputer 

seperti penyederhanaan masalah, pengenalan pola penyelesaian, pengabaian 

karakteristik masalah yang tidak penting, dan penyusunan langkah-langkah 

penyelesaian secara logis dan sistematis. Di Indonesia, CT sudah dimuat dalam 

kurikulum sebagai salah satu Kompetensi Dasar (KD) yang harus dipelajari 

oleh siswa (Kemendikbud, 2018), hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan CT yang dimiliki oleh siswa melalui kegiatan pembelajaran.   

Namun, proses pembelajaran di Indonesia belum banyak melatih 

kemampuan CT , sehingga berakibat pada rendahnya  kemampuan siswa dalam 

melakukan pemecahan masalah (Mufidah, 2018). Hal tersebut berarti proses 

pembelajaran belum bisa meningkatkan kemampuan CT dengan baik, sehingga 

dibutuhkan cara lain untuk meningkatkan CT, salah satunya yaitu dengan 

membuat sebuah instrumen asesmen yang digunakan untuk melatih 

kemampuan CT sehingga kemampuan CT siswa dapat meningkat. Salah satu 

penelitian mengenai penggunaan instrumen asesmen untuk meningkatkan 

kemampuan CT pernah dilakukan oleh Sa’diyyah, Mania, & Suharti (2020), 

dalam penelitian tersebut siswa diberikan soal-soal tes yang disesuaikan 

dengan indikator berpikir komputasi. Hasil penelitian tersebut yaitu instrumen 

tes yang sudah dikembangkan dapat meningkatkan kemampuan CT. 

Untuk memaksimalkan kemampuan pemecahan masalah dengan 

menggunakan CT, soal-soal yang diberikan pada instrumen asesmen juga dapat 

disesuaikan dengan karakteristik siswa karena karakteristik tersebut 

berpengaruh terhadap kualitas hasil belajar siswa terutama pada kemampuan 

pemecahan masalah (Yunita, Andriani, & Irma., 2018). Asesmen adaptif dapat 

dijadikan sebagai solusi alternatif untuk meningkatkan kemampuan belajar 

siswa, karena asesmen adaptif dapat disusun dengan memperhatikan aspek lain 

dalam diri siswa termasuk karakteristik siswa (Guin & Kumar, 2018). Namun, 

dalam pelaksanaanya, asesmen adaptif mayoritas hanya memperhatikan proses 

pemberian soal sesuai kemampuan siswa, siswa yang berkemampuan rendah 

akan diberikan soal yang mudah dan siswa yang berkemampuan tinggi akan 

diberikan soal yang sulit. Salah satu contoh asesmen adaptif tersebut yaitu 
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Computer Adaptive Test (CAT). Penelitian mengenai CAT sudah banyak 

dilakukan, salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni & 

Kusrini (2017), hasil dari penelitian tersebut yaitu sistem CAT yang dibuat 

sudah mampu mengacak soal sesuai kemampuan siswa. Untuk memudahkan 

pemberian skor, biasanya asesmen adaptif menggunakan tes bentuk objektif. 

Dikatakan objektif karena bentuk soal tersebut memiliki kunci jawaban yang 

pasti sehingga skor yang diberikan bisa bernilai 1 atau 0 dan tidak ada skor 

setengah untuk jawaban yang kurang sempurna (Arifin, 2012). 

Menurut Guin & Kumar (2018), asesmen adaptif sebenarnya selain 

memperhatikan pengacakan soal harus juga memperhatikan karakteristik yang 

dimiliki siswa selama proses pembelajaran. Karakteristik siswa dapat meliputi 

perbedaan kemampuan kognitif, prestasi belajar, dan gaya belajar (Zulfiani, 

Suwarna, & Sumantri., 2020). Karakteristik yang akan diteliti dalam penelitian 

ini yaitu gaya belajar. Salah satu jenis gaya belajar yang ada dalam ranah 

pendidikan yaitu gaya belajar Kolb (Kolb & Kolb, 2013). Berdasarkan 

penelitian yang pernah dilakukan oleh Koto, Ningsih, & Putri (2019), dari 35 

orang siswa yang diteliti, gaya belajar Kolb yang paling banyak dimiliki oleh 

siswa yaitu gaya belajar Assimilator yaitu sebanyak 34,28%,  gaya belajar 

converger sebanyak 31,43%, gaya belajar diverger sebanyak 20%, serta gaya 

belajar akomodator sebanyak 14%. Sehingga ada dua gaya belajar yang akan 

diteliti yaitu gaya belajar Assimilator serta gaya belajar converger karena dua 

gaya belajar tersebut paling banyak dimiliki oleh siswa. 

Menurut Kolb & Kolb (2013), siswa yang memiliki gaya belajar 

Assimilator akan lebih tertarik mempelajari ide-ide dan konsep abstrak 

sehingga lebih mudah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan analisis, 

sedangkan siswa yang memiliki gaya belajar converger akan lebih menyukai 

belajar menemukan ide dan eksperimen sehingga akan lebih mudah 

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan implementasi. Sehingga, 

soal-soal yang akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan CT bisa juga 

dibuat adaptif dengan mempertimbangkan gaya belajar yang dimiliki siswa.   

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dirancang instrumen asesmen 

adaptif yang disesuaikan dengan gaya belajar yang akan diteliti yang bertujuan 
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untuk meningkatkan kemampuan CT siswa. Hasil rancangan tersebut akan 

diterapkan pada mata pelajaran basis data yaitu pada materi Entity Relationship 

Diagram (ERD) dan Structured Query Language (SQL) karena materi tersebut 

menekankan siswa untuk mampu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak (Munif, 2013) yang memang materi tersebut sesuai 

dengan karakteristik gaya belajar yang akan diteliti, selain itu mata pelajaran 

basis data dapat diimplementasikan dalam studi kasus yang dapat digunakan 

untuk mengasah kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki siswa seperti  

kemampuan CT (Efenie & Hozairi, 2021). Sehingga, peneliti mendapatkan 

judul penelitian yaitu “Perancangan Instrumen Asesmen Adaptif pada Gaya 

Belajar Kolb untuk Meningkatkan Kemampuan Computational Thinking 

Siswa”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik soal-soal asesmen adaptif yang sesuai dengan 

gaya belajar Assimilator dan Converger? 

2. Bagaimana analisis kemampuan computational thinking siswa yang 

memiliki gaya belajar Assimilator dan Converger dengan siswa yang tidak 

memiliki gaya belajar tersebut setelah mengerjakan instrumen asesmen 

adaptif? 

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap instrumen asesmen adaptif yang 

telah dirancang?  

1.3  Batasan Masalah 

Agar penelitian tidak keluar dari tujuan yang telah direncanakan serta 

permasalahan yang diteliti tidak meluas, maka masalah dalam penelitian ini 

perlu dibatasi. Peneliti menetapkan batasan masalah yang akan diteliti sebagai 

berikut: 

1. Computational Thinking dalam penyelesaian permasalahan Basis Data. 

2. Materi dalam mata pelajaran basis data yang akan digunakan yaitu materi 

ERD dan SQL. 

3. Jenis tes yang digunakan yaitu tes uraian singkat objektif. 
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4. Gaya belajar Kolb yang akan diteliti yaitu Assimilator dan Converger. 

5. Subjek penelitian merupakan siswa kelas XI RPL SMK yang telah 

mempelajari materi ERD dan SQL pada mata pelajaran basis data. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian 

ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Menghasilkan karakteristik soal-soal Asesmen yang sesuai dengan gaya 

belajar Kolb Assimilator dan Converger. 

2. Menganalisis kemampuan computational thinking siswa yang memiliki 

gaya belajar Assimilator dan Converger dengan siswa yang tidak memiliki 

gaya belajar tersebut setelah mengerjakan soal-soal pada instrumen 

asesmen adaptif yang telah diberikan. 

3. Menganalisis tanggapan siswa terhadap instrumen asesmen adaptif yang 

telah dirancang. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak 

sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan 

dalam proses perancangan instrumen asesmen adaptif untuk siswa yang 

memiliki gaya belajar Kolb Assimilator dan Converger dalam 

meningkatkan kemampuan computational thinking siswa, serta dapat 

mengetahui tanggapan siswa terhadap instrumen asesmen adaptif yang 

telah dibuat. 

2. Bagi Guru 

Instrumen asesmen adaptif ini dapat digunakan untuk mengetahui 

tingkat penguasaan materi setiap siswa dan juga kesulitan yang dialami 

siswa dalam memahami materi basis data, sehingga guru dapat 

menentukan tindak lanjut sesuai hasil asesmen yang diperoleh. 

3. Bagi Siswa 

Manfaat yang dapat diperoleh siswa dengan adanya instrumen 

asesmen adaptif yaitu dapat meningkatkan kemampuan computational 
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thinking berdasarkan gaya belajar Kolb Assimilator dan Converger. Selain 

itu siswa juga dapat mengerjakan soal-soal Asesmen sesuai sesuai gaya 

belajar Assimilator dan Converger. 

4. Bagi Pihak Lain 

Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumber rujukan dalam usaha meningkatkan kualitas kegiatan asesmen 

pembelajaran.  

1.6  Struktur Organisasi Skripsi 

1. BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai pentingnya asesmen dalam proses 

pembelajaran, namun dalam pelaksanaan asesmen masih banyak siswa 

yang mendapatkan nilai di bawah KKM, hal tersebut dapat disebabkan 

oleh proses asesmennya yang tidak sesuai dengan gaya belajar siswa. 

Asesmen adaptif dapat menjadi solusi permasalahan tersebut karena dapat 

disesuaikan dengan karakteristik siswa seperti gaya belajar. Instrumen 

asesmen yang disesuaikan dengan karakteristik siswa diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan CT siswa, karena CT merupakan kemampuan 

penting yang harus dimiliki oleh siswa. Dalam bab ini juga memaparkan 

rumusan masalah yang akan diteliti, batasan masalah dalam penelitian, 

manfaat adanya penelitian ini, serta struktur organisasi skripsi yang berisi 

uraian singkat mengenai setiap bab yang ada pada skripsi ini. 

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori-teori yang menjadi landasan penulisan skripsi 

yang meliputi penjelasan mengenai asesmen pembelajaran, gaya belajar 

Kolb, dan kemampuan computational thinking. Bab ini diharapkan dapat 

menjadi referensi bagi pembaca untuk mengetahui teori-teori yang 

digunakan dalam proses penelitian yang dilakukan. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode dan prosedur yang digunakan dalam 

proses penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Teknik sampling yang digunakan yaitu non-probability sampling jenis 



7 
 

Krisna Milenia, 2022 
PERANCANGAN INSTRUMEN ASESMEN ADAPTIF PADA GAYA BELAJAR KOLB UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN COMPUTATIONAL THINKING SISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

purposive sampling. Dalam bab ini juga menjelaskan instrumen yang 

digunakan dalam penelitian serta teknik analisis datanya. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang berupa pembahasan 

mengenai jawaban dan kemampuan siswa dalam pengisian instrumen 

asesmen basis data, jawaban dan kemampuan CT siswa, serta tanggapan 

siswa terhadap instrumen asesmen adaptif yang telah dirancang. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

BAB ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang 

didapatkan serta terdapat juga saran yang ditujukan bagi pembaca yang 

akan melanjutkan penelitian ini.


