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DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam Bab

IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini. Pertama, bentuk tes yang

dikembangkan dalam penelitian ini terdiri dari isian singkat, pilihan ganda,

melengkapi kalimat, mengisi tabel, dan gabungannya yang mempunyai

karakteristik: (a) tidak dibebani konsep, (b) menggunakan obyek berupa gambar-

gambar pada pokok tes (stem soal) yang sudah dikenal dan dekat dengan

kehidupan anak, (c) menggunakan satu butir soal untuk mengukur hanya satu

keterampilan, (d) menggunakan bahasa yang mudah dipahami anak. Tes yang

dikembangkan ini dapat dipergunakan untuk mengungkap keterampilan proses

sains anak kelas 3SD, khususnya pada topik hewan dan benda. Proporsi sebaran

tingkat kesukaran soal kategori mudah, sedang, dan sukar dapat menggunakan

perbandingan 2:3:1. Kedua, aspek keterampilan proses sains (khususnya dari
keterampilan intelektual)-yang mencakup (a) aspek keterampilan klasifikasi,

dengan sub aspek: mengelompokkan, mencari persamaan dan mencari perbedaan,

(b) aspek identifikasi, (c) aspek inferensi, dan (d) aspek mengkomunikasikan,™

pada konsep hewan dan benda yang dijaring dengan menggunakan tes tertulis

ternyata dapat dan telah dikembangkan pada siswa kelas 3 SD. Ketiga, hasil

proses akhir validasi 20 butir soal tes KPS yang dikembangkan dalam penelitian
,ni menunjukkan distribusi sebagai berikut: (a) butir soal yang validitas itemnya
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berkategon tinggi sebanyak 6 soal, kategori cukup 12 soal , kategori rendah 1

soal , dan kategori sangat rendah 1 soal, (b) butir soal yang daya pembedanya

berkategori baik sekali sebanyak 4 soal, kategori baik 13 soal, kategori cukup 1

soal, dan kategori jelek 2 soal, dan (c) butir soal yang indeks kesukarannya

berkategori sukar sebanyak 4 soal, kategori sedang 9 soal, dan kategori mudah 7

soal.

B. Keterbatasan Penelitian

Karena tes KPS yang dikembangkan hanya mengungkap keterampilan

intelektual, maka dua keterampilan lainnya—keterampilan motorik dan sosial—

tidak dapat diungkap dalam penelitian ini. Keterampilan proses sains dari domain

intelektual yang dikembangkan hanya mencakup 4 aspek saja, sedangkan aspek-

aspek dan karakteristik soal KPS yang lain belum dapat diungkapkan secara lebih

luas. Di sisi lain, obyek atau gambar-gambar yang disajikan dalam stem soal KPS

mungkin kurang baik, dilihat dari ukuran, warna, dan ragamnya. Hal ini turut

mempengaruhi pemahaman anak terhadap soal yang dikerjakannya. Dirasakan

bahwa merancang dan membuat butir tes KPS yang menggunakan dan

memadukan banyak obyek atau gambar yang menarik, dekat dengan kehidupan

anak, dan telah dikenal anak dalam pokok soal adalah proses yang cukup suiit,

apalagi jika dibuat secara manual (menggambar sendiri obyeknya atau menempel

gambar).

C. Saran-Saran

Sejalan dengan penilitian ini, beberapa hal yang dapat disarankan kepada

pihak terkait antara lain kepada: 1) Penyusun Naskah Soal Tes Hasil Belajar



(THB) perlu mengembangkan suatu tes yang dapat mencakup produk dan proses

sains sehingga diharapkan hasil belajar siswa dapat meningkat baik aspek kognitif

maupun aspek KPS siswa secara proporsional sesuai dengan tuntutan Kurikulum

IPA dan hakikat IPA, 2) peneliti lanjutan dapat menerapkan Tes KPS yang lain

untuk topik dan aspek keterampilan proses yang lebih luas dan jenjang kelas yang

berbeda sehingga dihasilkan Bank Soal KPS yang dapat digunakan langsung oleh

para guru IPA di sekolah yang hingga saat ini mungkin belum dikembangkan di

Indonesia, 3) guru-Guru IPA di SD perlu memahami KPS dan mencoba untuk

menerapkannya, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam menilai hasil

belajar siswa sesuai dengan kemampuan dan sarana yang tersedia. Dengan kata

lain, soal tes yang dibuat di sekolah perlu mencakup butir-butir soal KPS.sesuai

dengan kemampuam guru, topik, dan tingkat perkembangan kognitif anak.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam mennyusun tes

KPS (yang baik) antara lain: 1) gambar obyek sebaiknya berwarna, 2) "pesan"

gambar sampai kepada anak dan bermakna, sehingga tidak menuntut pemahaman

konsep dari anak, 3) kalimat pada stem soal harus jelas dan menggunakan kata

yang dapat dipahami anak, 4) respon yang diminta tidak ambigu (tidak bermakna

ganda), dan 5) satu butir soal hanya digunakan untuk mengungkap satu

keterampilan proses saja.


