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ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan format pengembangan intrumen

penilaian keterampilan proses sains MI yang masih menjadi problematika untuk menentukan

pengembangan instrumen. Di samping itu, artikel ini ditulis untuk mengetahui karakteristik dan

beberpa prosedur pelaksanaan penilaian proses sains MI dengan memberikan format

pengembangan instrumen penialaian proses sains yang meliputi penyusunan rencana

penelitian, penyusunan kisi-kisi, pembuatan soal sampai pada penganalisian butir soal. Konsep

dasar penilaian yang perlu ditekankan adalah keefektivan instrumen penilaian, yang terdiri dari

tiga unsur utama yakni valid (validity), reliabel (reliability), dan praktis (practicality).

Berdasarkan tujuan dan perbedaan waktu pelaksanaanya, terdapat tiga jenis bentuk penilaian

proses sains pada siswa MI: Penilaian Diagnostik, Penilaian formatif dan Penilaian sumatif.

Tes akan dianalisis secara kualitatif baik dari segi materi, konstruksi maupun bahasa. Analisis

secara kuantitatif dengan pendekatan teori tes klasik yakni dengan Iteman dan analisis secara

kuantitatif menggunakan pendekatan teori tes modern yakni program Bigstep.

Kata kunci: Penilaian keterampilan proses, pengembangan instrumen, Analisis tes.



8

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkas Rahmat dan

KaruniaNya, Kami dapat menyelesaikan kegiatan Penelitian Internal. Analisis Penilaian Sikap

Sains Guru MI Ma’atif NU 1 Panisihan. Penelitian ini merupakan perwujudan salah satu Tri

Dharma Pergururan tinggi yang dilaksanakan oleh civitas akademikauniversitas Nahdlatul

Ulama Al Ghazali Cilacap.

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 3 Jnauari- 23 Februari 2021. Penelitian

ini dilakukan berdasarkan kebutuhan peserta didik dimasa pandemi, terutama dalam Analisis

Penilaian Sikap Sains Guru MI Ma’atif NU 1 Panisihan. Dalam kesempatan ini, kami

mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang telah memberikan

kemudahan dalam pelaksanaan pengabdian.

2. LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang telah memberikan

dukungan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

3. Seluruh civitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang

telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

4. Seluruh keluarga besar MI Ma’atif NU 1 Panisihan yang telah turut berpartisipasi

aktif dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

Akhir kata semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat bermanfaat bagi

masyarakat Desa kesugihan kidul

Cilacap, 24 Februari 2021

Ketua Pelaksana



9

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan .........................................................………………………………………. ii

Daftar Isi ............................................................................………………………………………. iii

Pernyataan Keaslian Penelitian ......................................... ………………………………………. iv

Abstrak .............................................................................. ………………………………………. v

Kata pengantar ...................................................................………………………………………. vi

Daftar isi ............................................................................………………………………………. vii

BAB I PENDAHULUAN ..........................................………………………………………. 1

BAB II STUDI PUSTAKA .........................................………………………………………. 3

BAB III METODE PENELITIAN .............................. ………………………………………. 7

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN ..………………………………………. 10

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ..... ………………………………………. 15

DAFTAR PUSTAKA .....................................................………………………………………. 16

Lampiran-Lampiran
………………………………………. ………………………………………. 17



10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Penilaian merupakan komponen yang penting dalam penyelenggaraan

pendidikan. Pelaksanan penilaian dalam pelajaran sains diarahkan pada kemampuan

keterampilan proses sains yaitu untuk mendapatkan informasi tentang kemampuan

atau keberhasilan guru dalam memberikan atau membelajarkan materi terhadap

siswa dan kamampuan siswa dalam memahami pelajaran. Pencapaian tujuan hasil

belajar dalam aspek pendidikan yang dihasilkan oleh siswa dapat dilihat dari

penguasaan materi yang telah diberikan melalui hasil evaluasi yang dilakukan baik

saat proses pembelajaran berlangsung maupun setelah kegiatan pembelajaran

selesai. Di samping itu, hasil evaluasi berguna untuk mengetahui keberhasilan atau

prestasi siswa secara cermat dan tepat.

Penilaian terhadap keberhasilan siswa dapat dilakukan ketika proses belajar

mengajar berlangsung melalui evaluasi atau tes baik bersifat formatif, sumatif atau

dari hasil keterampilan proses sains siswa. Adapun penilaian terhadap hasil belajar

siswa yang telah menyelesai jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian akhir. Pada

umumnya sebelum dilakukan kegiatan penilaian terlebih dahulu memahami langkah

langkah pengembangan suatu tes yang meliputi:

1. Pengembangan spesifikasi tes;

2. Penulisan soal, penelaah soal;

3. Pengujian butir butir soal secara empiris; dan

4. Administrasi tes bentuk akhir untuk tujuan pembakuan.2

Dari sini, dapat kita lihat bahwa masih banyak kelemahan dalam aspek proses

sains dapat terjadi di setiap unsur pada sistem tersebut. Dari segi masukan, instrumen

input misalnya, kurikulum yang digunakan selama ini masih didominasi dengan

penguasaan materi/konsep sains (produk sains). Perbaikan mulai diberlakukan

dengan munculnya kurikulum 2004, 2006 dan 2013. bahkan kurikulum 2013 disebut

pendekatan scientific yang berbasis kompetensi dan memberikan penekanan pada

penguasaan keterampilan proses sains atau pendekatan ilmiah. Dari segi  pendidikan

proses sains masih sangat kurang dilaksanakan bahkan mungkin belum sama sekali.

Sedangkan dari segi output



11

terlihat masih banyaknya siswa dari setiap jenjang pendidikan termasuk pada sekolah

dasar tidak mencapai standar kelulusan pada ujian akhir nasional yang dilaksanakan

oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Fenomena tersebut memerlukan evaluasi menyeluruh dari semua unsur

dalam kerangka sistem pendidikan formal. Adapun beberapa hal yang harus

diupayakan dalam pengembangan keterampilan proses sains dilakukan adanya

penyempurnaan kurikulum, peningkatan kemampuan guru, penyediaan buku,

pelengkapan KIT sains di SD/MI sehingga hal tersebut dapat memicu keaktifan

siswa dalam keterampilan proses sains.

Brown, Bull dan Pandelbury mengatakan,“if you want to change about

student then change the methods of assesment.” Hal ini memberikan pengertian

bahwa kurikulum yang baik dan pembelajaran yang benar perlu didukung oleh

sistem penilaian yang baik dan terencana. Maka dari itu, seorang pendidik harus

menguasai materi, metode, dan penilaian sehingga tujuan dalam pembelajaran

khususnya sains dapat terlaksana secara optimal. Selanjutnya dalam melakukan

evaluasi keterampilan proses sains diperlukan berbagai cara dan teknik yang sesuai

dengan hakikat sains itu sendiri. Pengukuruan hasil belajar sains yang difokuskan

pada tes tertulis semata mata sudah harus ditambah dengan pengamatan secara

langsung terhadap teknik yang dilakukan oleh siswa, ketepatan prosedur yang

dilakukan dan hasil yang diperolehnya. Untuk dapat mengetahui kemampuan belajar

siswa dalam proses belajarnya, penilaian dilakukan harus fokus pada proses bukan

pada produk sains.

Penilaian yang terlalu fokus pada produk sains dapat menjadikan siswa

cendrung mengabaikan penguasaan proses sains karena untuk menjawab soal  hanya

cukup dengan menghafal fakta-fakta sains. Untuk itu, sangat penting dilakukan

penilain keterampilan proses sains guna menghilangkan adanya kecendrungan siswa

dalam mengabaikan proses sains. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai

pengembangan instrumen penilaian proses sains terlebih dahulu dijelaskan proses

sains atau sains sebagai proses atau juga disebut keterampilan proses sains (science

process skill). Proses sains diartikan sebagai sejumlah keterampilan untuk mengkaji

fenomina alam dengan cara-cara tertentu untuk memperoleh ilmu dan pengembangan

ilmu. Dengan keterampilan proses siswa dapat mempelajari sains sesuai dengan apa

yang apa yang para ahli lakukan, yakni
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melalalui pengamatan, kalsifikasi inferensi, merumuskan hipotesis dan melakukan

eskperimen.

1.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode penelitian

kualitatif, metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan

Analisis Penilaian Sikap Sains Guru MI Ma’atif NU 1 Panisihan

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah;

1. Bagaimanakah Analisis Penilaian Sikap Sains Guru MI Ma’atif NU 1 Panisihan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah ;

1. Mengetahui Bagaimanakah Analisis Penilaian Sikap Sains Guru MI Ma’atif

NU 1 Panisihan

1.5 Urgensi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan Analisis Penilaian Sikap Sains

Guru MI Ma’atif NU 1 Panisihan dapat menjadi jalan pintas dalam pembelajaran

dengan Penilaian Sikap Sains.
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BAB II

STUDI PUSTAKA

Pelajaran sains di sekolah dasar pada dasarnya harus mengedepankan kreativitas siswa

baik secara pengetahuan teoritik, ataupun pada aplikasi melalui keterampilan proses sains,

kegiatan dari aspek proses, pada hakekatnya adalah kemampuan siswa dalam menggunakan

metode untuk memperoleh, pengetahuan dengan cara tertentu. Teori-teori Sains mengalami

perkembangan terus menerus karena adanya aspek proses sains yang juga berjalan dan

berkembang:- seiring dengan laju perkembangan ilmu dan teknologi yang diperoleh dengan

metode ilmia. Metode ilmiah mulai digunakan Aristoteles ribuan tahun lalu, pada metode

deduktif, sampai pada masa Francis Bacon pada abad ke 17 yang mengembangkan metode

keilmuan yang bertumpu pada metode induktif. Bacon, logika tidak cukup untuk menemukan

kebenaran dan dapat menimbulkan penyimpangan dan kadaan yang sebenarnya.7 Dalam

prakteknya bahwa proses pembelajaran sains di Sekolah Dasar/MI pada dasarnya siswa harus

mengenal secara langsung kejadian atau fenomena-fenomena alam yang dialami siswa dalam

kehidupan sehari dengan berbgai cara atau metode yang telah dikembangkan oleh beberapa

peneliti.

Pelaksanaan praktek pemeblajaran melalui keterampilan proses sains dapat menggunakan

metode induksi agar dapat menghubungkan antara apa yang diamati, hasil pengamatan, dengan

hipotesis yang diajukan. Selanjutnya, secara deduktif hipotesis dihubungkan dengan

pengetahuan yang ada untuk melihat kesesuain implikasinya. Hipotesis diuji melalui

serangkaian data yang dikumpulkan melalui observasi dan eksperimen untukmenguji sah atau

tidaknya hipotesis tersebut secara empiris. Penilaian hasil belajar siswa pada mata pelajaran

sains harus dilakukan berdasarkan proses pembelajaran yang dilakukan dengan mengumpulkan

data-data keterampilan proses yang dilakukan siswa serta dokumen siswa yang dapat dipercaya.

Hasil penilaian yang diperoleh siswa dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan program

pembelajaran atau memuat keputusan tertentu tentang hasil yang di capai siswa pada jenjang

pembelajaran tertentu.

Konsep penilaian melalui keterampilan proses sains setidaknya harus menekankan pada

keaktifan siswa, kemampuan dalam mengolah informasi, berdasarkan kejelasan atau

keefektifan instrumen penilaian yang diberikan. Intrumen penilaian dalam  keterampilan siswa

harus benar-benar efektif dan jelas berdasarkan kaidah intrumen yang dikembangkan agar

memperoleh hasil belajar siswa yang baik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh
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Burden dan Byrd yang terdiri dari tiga unsur utama yakni valid (validity), reliabel (reliability),

dan praktis (practicality). Valid artinya instrumen dapat mengukur apa yang seharusnya diukur,

sedangkan menurut Hanna (1991) mengemukakan bahwa “validity deals with the exented to

which a measuring devece measures what it purport to measure” meskipun banyak tipe

validitas, guru pada umumnya paling banyak menggunakan validitas isi (content validity),

validitas isi berhubungan dengan tingkat keakuratan instrumen mengukur sampel tertentu dari

tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Reliabel (reliability) adalah kestabilan hasil penilaian.

Penilaian hasil belajar siswa tergantung pada konsistensi intrumen yang dikembangkan,

semakin konsisten nilai yang diperoleh siswa akan menunjukkan riliabel intrumen. Sebuah

intrumen harus mempunyai “tingkat kesalahan” (instrument error) yang objektif agar intrumen

tersebut dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Kesalahan dapat diakibatkan

oleh bentuk instrumen (Makin obyektif bentuk tes, makin reliabel instrumen tersebut). Praktis

(practicality) berhubungan dengan kemudahan pelaksanaan penilaian waktu yang dibutuhkan,

tenaga yang dibutuhkan dalam pengumpulan data dan kemudahan dalam menginterpretsi data

yang terkumpul
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Metode ini digunakan karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menggambarkan

keadaan sikap literasi sains calon guru sekolah dasar. Penelitian dengan menggunakan

deskriptif kualitatif tidak memerlukan perlakuan terlebih dahulu. Penelitian dengan

menggunakan metode ini hanya mengambil data apa adanya dari suatu variabel, gejala

maupun keadaan. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah desain

deskriptif sederhana (Sukardi, 2003: 157), dimana penelitian yang dilakukan hanya

mendeskripsikan pencapaian dari kelompok subjek tertentu tanpa melakukan perlakuan

dan ditujukan untuk mengambil informasi langsung yang ada dilapangan tentang sikap

literasi sains calon guru sekolah dasar, kemudian memberikan deskripsi fakta tersebut

secara tersendiri tanpa dikaitkan atau dihubungkan dengan fakta  lainnya. Populasi yang

digunakan dalam penelitian ini adalah semua Guru MI Ma’atif NU 1 Panisihan .

Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah calon guru sekolah dasar pengambilan sampel

ini menggunakan simple random sampling, tanpa memperlihatkan strata sampel dalam

populasi

3.2 Teknik pengumpulan data serta analisis data

Metode non tes ini dilakukan dengan mengambil dokumen atau data-data

yang mendukung penelitian. Metode ini terdiri dari wawancara, dokumentasi,

pengisian lembar validasi dan sebagainya. Analisis data yang dilakukan adalah

menganalisis hasil validasi ahli serta hasil wawancara dan kuisieoner dari guru

maupaun dari siswa. Hasil dari data tersebut kemudian dicari persentase sehingga

dapat terbaca hasilkeberhasilan dari media yang dikembangkan.



16

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penilaian Hasil Belajar Sains Dalam Keterampilan Proses Sains Siswa

Bentuk penilaian proses sains pada siswa sekolah dasar/MI pada dasarnya

terdapat tiga jenis penilaian bedasarkan tujuan dan perbedaan waktu pelaksanaanya

yang pertama penilaian Diagnostik yaitu penilaian yang merupakan titik awal untuk

menentukan tingkat kompetensi siswa, mengidentifikasi siapa yang telah menguasai

hasil belajar yang dipersyaratkan dan menentukan siswa dalam kelompok kecil  untuk

pembelajaran tertentu, kedua penilaian formatif yaitu penilaian yang berlangsung

selama pembelajaran berlangsung. Hasilnya digunakan  untuk memonitor kemajuan

belajar selama kegiatan pembelajaran dan memberikan umpan balik (feedback) secara

berkesinambungan kepada siswa dan orang tua. dan ketiga penilaian sumatif adalah

penilaian pada akhir unit pembelajaran yang  berfungsi untuk menentukan kemajuan

kompetensi hasil belajar yang dicapai siswa, landasan untuk menentukan peringkat

jika diperlukan dan membuat laporan keberhasilan siswa kepada orang tua berupa

raport atau transkrip nilai.

Bentuk instrumen penilaian yang digunakan dapat bervariasi sesuai dengan jenis

keterampilan proses, misalnya dalam penilaian proses sains, sehingga bentuk

instrumen yang digunakan pertama, Observasi yaitu adanya beberapa instrumen atau

teknik observasi yang sering digunakan seperti checklist, rating scales, dan anecdotal

record,12. Checklist (daftar cek) merupakan daftar prosedur, kegiatan, atau tingkah

laku yang direkam pada situasi itu terjadi. Rating scales yaitu dengan menyiapkan

prosedur yang sistematis untuk keputusan. Sedangkan Anecdotal record merupakan

catatan kejadian khusus dari tingkah laku siswa dengan deskripsi nyata tetang apa yang

terjadi, kepan kejadiannya, dan apa pengaruhnya pada siswa.

Kedua, diskusi kelompok yatiu untuk menilai kemajuan yang dicapai dalam

kelas. Dengan menyiapkan waktu untuk mendiskusikan kemajuan kelas, akan dapat

ditentukan bagaimana yang masih perlu pengulangan, apa kelemahan utama para

siswa, dan diperlukan bagamana pengembangannya.

Ketiga, hasil karya yaitu dengan mengumpulkan hasil karya siswa seperti

laporan tertulis, hasil tes, karangan, rekaman, vidio, dan sejenisnya yang merupakan

cara untuk mengetahui kemajuan siswa jangka panjang. Dan lain-lain
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Beberapa bentuk pernilaian yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran

sains dengan pendekatan keterampilan sains baik dilaksanakan di kelas atau di luar kelas

adalah sebagai berikut: pertama, Tes tertulis. Tes ini umumnya diberikan pada saat

penilaian formatif maupun sumatif yang mengungkap aspek kognitif siswa atau penialai

hasil dari ulangan harian, tengah semester dan akhir semester. Bentuknya dapat  berupa

uraian (essay), pilihan ganda, menjodohkan, benar-salah, atau isianl jawaban singkat.

Kedua, penilaian eksperimen. Penilaian ini diberikan pada saat siswa melakukan

kegiatan eksperimen, pengamatan, unjuk kerja, dan kegiatan lapangan yang

menunjukkan suatu prilaku atau perbuatan dalam proses pembelajaran sains peserta

didik.

Ketiga, penilaian sikap. Penilaian ini berkaitan dengan berbagai obyek sikap yang

dilakukan siswa saat melakukan kegiatan, proses pembelajaran berlangsung atau saat

diluar pembelajaran, sikap terhadap bidang studi, sikap terhadap guru, atau sikap

terhadap materi pembelajaran.

Keempat, penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaiaun hasil

karya siswa yang diperoleh dari hasil kegiatan eksperimen yang disusun secara

sistematis dalam jangka waktu tertentu. tujuannya adalah untuk memantau

perkembangan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap siswa dalam mata pelajaran

tertentu.

B. Strategi Penilain Hasil Pebelaj sains Siswa Melalui Keterampilan Proses Sains

Teknik pengumpulan informasi tentang hasil belajar siswa, keterampilan, dan

sikap dapat dikelompokkan dalam hal apa yang sedang dikerjakan siswa, kapan dan

bgaimana informasi dikumpulkan. Siswa mungkin terlibat dalam hal: situasi kerja

normal, tugas praktik khusus (termasuk tes), tugas tertulis khusus dan penilaian diri.

Beberapa kriteria penilaian keterampilan proses sains adalah sebagai berikut:

a) Mengamati, seornag siswa menlakukan pengamatan jika, 1. Mengenali sifat-sifat

sebuah obyek misalnya: warna, bentuk, rasa, dan ukurannyadengan menggunakan alat

indra, 2. Menyatakan sesuatu perbuatan pada obyek atau peristiwa, 3. Menyatakan

persamaan dan perbedaan pada obyek atau peristiwa, b) Mengklasifikasi, jika seorang

siswa: 1. Mengelompokkan obyek atau peristiwa berdasarkan ciri-ciri yang

dimilikinya, 2. Menyusun peristiwa dan obyek secara logis, c) Mengukur, siswa

dikatakan menguur jika: 1. Jika menggunakan alat ukur
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yang sesuai, 2. Menggunakan benda yang terkenal sebagai alat ukur, 3. Membuat

gambar-gambar yang berskala, 4. Menggunakan alat teknik acak dan estimasi, 5.

Mencatat data secara detail, e) Mearik kesimpulan, seorang siswa dapat menginfer jika:

1. Menginterpretasi data yang dicatat, 2. Meramalkan peristiwa dari data dan

berhipotesis dari data, dan f) Melakukan eksprimen, jika 1. Merancang sebuah

penelitian, 2. Mengubah obyek untuk beberapa ujian dan membandingkan kondisi

yang diubah dengan kondisi asli.14

Untuk tercapainya hasil belajar dalam pembelajaran sains harus  meperhatikan

prinsip-prinsip penilaian sebagai berikut: pertama, penilaian hendaknya dirancang

sedemikian rupa sehingga jelas abilitas yang dinilai, materi, alat dan interpretasi

penilaian. Sebagai patokan atau rampb-rambu dalam merancang penilaian adalah

kurikulum yang berlaku dan buku pelajaran serta aktivitas atau keterampilan siswa

dalam pembelajaran.

Kedua, penilaian proses sains hendaknya menjadi bagian penilaian yang

terintegrasi dari proses belajar yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomorik.

Artinya penilaian senantiasa dilaksanakan pada setiap proses belajar mengajar

sehingga pelaksanaanya berkesinambungan. “Tiada proses pembelajaran tanpa

penilaian” hendaknya dijadikan pedoman bagi setiap guru dalam melaksanakan

pembelajaran di kelas.

Ketiga, agar diperoleh hasil yang bagus dalam penilaian proses sains yang

objektif maka dilakukan penilaian dengan objektif dari gambaran kemampuan siswa,

penilaian tersebut harus menggunakan berbagai alat penilaian yang meliputi tiga ranah

yaitu kognitif, afektif dan psikomorik.

Keempat, penilaian hasil belajar siswa hendaknya diikuti dengan tindak

lanjutnya. Data hasil penilaian dari kegiatan belajar siswa sangat bermanfaat bagi guru

maupun siswa. Oleh karena itu, perlu dicatat secara teratur dalam catatan khusus

mengenai kemajuan siswa. Demikian penilaian harus dapat ditafsirkan sehingga guru

dapat memahami para siswanya terutama prestasi dan kemampuan yang dimilikinya.

C. Aplikasi Penilaian Mapel Sains Melalui Keterampilan Proses Sains

Dalam pelaksanaan proses pemebalajaran sains di sekolah berdasarkan

karakteristik materi pelajaran sains, maka dilakukan dengan berdasarkan ruang

lingkup dan metode yang digunakan dalam hal ini adalah keterampilan sains, penilaian

diberikan dengan menggunakan alat indera untuk mengamati (observe)
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obyek atau kejadian. Hasilya dapat dijadikan dasar untuk dikelompokkan (classify) apa

yang diamati berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang diamati. Kemudian,

secara tertulis atau lisan hasil pengamatan disampaikan (communicate) apa yang

diketahui dan dapat dilakukan. Untuk membedakan deskripsi hasil pengamatan pada

satu obyek atau kejadian maka dilakukan pengukuran (measure), yang selanjutnya

deskripsi yang diperoleb akan menjadi dasar menarik kesimpulan sementara (infer)

yang tetap terbuka pada perubahan kesimpulan ketika informasi atau data baru tersedia.

Kesimpulan sementara diperoleh dapat digunakan untuk memperkirakan (predict)

kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi sebelum keadaan sesungguhnya

diamati.

Berdasarkan hal di atas, bahwa dalam pembelajaran sains melalui keterampilan

sains maka tidak boleh tidak harus menggunakan keterampilan proses sains sebagai

media penilaian hasil belajar sains siswa yang meliputi (observasi, klasifikasi,

komunikasi, kuantifikasi, infrensi, dan prediksi), misalnya siswa mengamati

pertumbuhan, fotosintesis dan benda-benda langit. Aplikasi penilaian ketrampilan

proses di SD difokuskan pada kemampuan siswa dalam melaksanakan kegiatan

pembelajaran sains melalui keterampilan proses dasar Sains, dengan meakukan,

berbagai kegiatan baik secara mandiri, kelompok diluar kelas atau di dalam kelas,  hal

tersebut untuk melatih kemampuan siswa dalam melaksanakan ketrampilan proses

sains yang dikembangkan dalam pembeajaran Sains di sekolah dasar/MI.

Uraian dari aplikasi penilaian belajar siswa pada mapel sains melalui

keterampilan proses sains sebagai berikut:

1. Mengamati (Observasi)

Observasi adalah keterampilan proses dasar sains yang sangat penting untuk

mengenal dunia luar yang menakjubkan. Kita mengamati setiap obyek dan fenomina

alam melalui pancaindera: penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecap dan

peraba. Informasi yang diperoleh akan mengarah pada sikap ingin tahu, munculnya

pertanyaan dan penafsiran tentang lingkungan sekitar yang mendorong anak untuk

investigasi lebih jauh. Kemampuan mengamti adalah merupakan keterampilan  proses

sains yang paling dasar dan sangat penting untuk mengembangkan keterampilan

proses sains yang lainnya seperti prediksi, klasifikasi, komonikasi dan infrensi.

Setiap benda mempunyai ciri-ciri tertentu yang dapat diamati secara saksama

misalnya dari segi bentuk, ukuran, warna, bau, volume, susunan, bunyi, dan
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temperatur. Benda yang berbeda akan mempunyai ciri yang berbeda pula. Melalui

panca indera kita dapat mengenal karakteristik benda dengan melihat, meraba,

mencium, mendengar, dan mengecap.

Rezba menyarankan beberapa ide cemerlang yang dapat dilakuka untuk

meningkatkan minat observasi siswa dalam pembelajaran Sains. diantararya (1)

membawa obyek yang menarik untuk diamati ke dalam kelas, misalnya bunga

beraneka warna, buah yang berbagai rasa atau bau, daun-daunan yang bermacam-

macam bentuk, atau makanan ringan seperti kue-kue kering, (2) melakukan

kegiatankcgiatan menarik seperti membuat es krim dan memasak kue (3) setetes air

dapat menjadi sangat menarik dan menimbulkan berbagai pertanyaan untuk diamti

lebih jauh, misalnya jika setetes air tersebut diletakkan pada kertas tissue atau pada

kertas berlilin. apa yang tetjadi? apa yang terjadi jika kita melihat tulisan melalui

setetes air tersebut? dan (4) mengamati perubahan, misalnya mengamati sebatang paku

yang dibungkus dengan kertas tissu yang lembab, perubahan pisang yang dikupas

kulitnya, dan kegiatan lain yang sejenis.

1. Mengelompokkan (Kiasifikasi)

Untuk memahami secara menyeluruh sejumlah objek peristiwa, dan makhluk

di sekeliling kita, sangat diperlukan adanya pengelompokan atau golongan yang

teratur. pengelompokkan tersebut dapat dimulai dengan mengamti persamaan,

perbedaan, dan keterkaitan antara satu obyek dengan yang lainnya. Penduduk suatu

daerah dapat diklasifikasi berdasarkan jenis kelamin, umur, pekerjaan,

penghasilan, dan sebagainya. Ada banyak sistem kiasifikasi yang digunakan dalam

kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan “yellow page” (halaman kuning) pada

koran atau tabloid tertentu,  system  Desimal  Dewey  untuk klasifikasi  buku

perpustakaan, atau pengaturan berbagai barang dalam supermarket, dan banyak

lagi yang lainnya. Guru dapat juga mengelompokkan siswa sesuai tingkat

pengetahuan yang dimiliki. Bahkan, klasifikasi merupakan ketrampilan proses

sains yang menjadi tumpuan pembentukan konsep.

2. Mengukur/Menghitung (Kuantifikasi)

Beberapa pertanyaan sering muncul datam kehidupan sehari-hari, seperti

“berapa banyaknya”, “berapa jauhnya”, “berapa cepatnya”, dan bentuk-bentuk

petanyaan lain yang sejenis. Pertanyaan-pertanyaan ini harus dapat dijawab dengan

baik dan mudah. Pengembangan keterampilan proses mengukur atau menghitung

yang baik sangat efektif dalám membuat observasi kuantitatif membandingkan dan
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mengelompokkan segala sesuatu di alam sekitar, dan mengkomunikasi hasil

kegiatan yang telah dilakukan kepada orang lain.

Sistim metrik (metric system) yang digunakan secara internasional sangat

membantu dalam melakukan pengukuran, bahkan keseragaman sistim ini

memberikan kemudahan dalam transaksi dan komunikasi internasional. Sistim

metrik berasal dari “Systeme lnternationale d’United” (international system of

units) atau sitim intemasional yang sering disingkat SI. sedangkan “metric” berasal

dari ukuran dasar untuk jarak yakni meter. meter didefinisikan sebagai jarak

sepersepuluh juta jarak dari ekuator ke kutub utara pada meridiam yang melewati

Perancis.

3. Memperkirakan (Prediksi)

Prediksi adalah satu perkiraan apa yang akan terjadi. Kemampuan

memprediksi suatu kejadian akan menjadikan seseorang berinteraksi Iebih baik

dengan lingkungannya. Prediksi sangat erat kaitannya dengan observasi,

klasifikasi, dan inferensi. Prediksi didasarkan pada observasi yang cermat dan

inferensi yaig akurat hasil observasi. Klasifikasi dilakukan untu

mengidentifikasi persamaan dari perbedaan yang terjadi pada satu obyek atau

kejadian. Para siswa perlu belajar mengajukan pertanyaan seperti, “jika hal ini

terjadi apa yang akan terjadi berikutnya atau “apa yang akan terjadi jika hal ini

saya lakukan?” Untuk membedakan antara observasi, inferensi, dan prediksi,

perlu diingat definisi singkat ketiga ketrampilan proses ini. Informasi diperoleh

melalui alat indera obsevasi.Mengapa hasil observasi seperti itu infrensi Apa

yang akan terjadi kemudin prediksi prediksi

D. Instrumen Penilaian Hasil Belajar Sains Siswa Melalui Keterampilan Proses

Sains

Intrumen Penilaian Keterampilan Proses Sains

Untuk melakukan pengukuran hasil belajar keterampilan proses sains, ada dua

hal yang perlu dilakukan oleh pendidik, yaitu membuat soal dan membuat

perangkat/ instrumen untuk mengamati prosessains peserta didik. Soal untuk proses

hasil belajar dapat berupa tes, lembar kerja, lembar tugas, perintah kerja, dan

lembar eksperimen. Daftar periksa berupa daftar pertanyaan atau pernyataan yang

jawabannya tinggal memberi check (centang) pada jawaban yang sesuai dengan
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aspek yang diamati. Skala penilaian adalah lembar yang digunakan untuk menilai

Skill peserta didik atau menilai kualitas pelaksanaan aspek-aspek keterampilan

yang diamati dengan skala tertentu, misalnya skala 1 - 5. Portofolio adalah

kumpulan pekerjaan peserta didik yang teratur dan berkesinambungan sehingga

peningkatan kemampuan peserta didik dapat diketahui untuk menuju satu

kompetensi tertentu. Penilaian yang hasil belajar siswa berdasarkan intrumen yang

dikembangkan adalah dengan menggunakan tes tulis, kegiatan ekperimen, sikap,

dan pelaporan hasil kegiatan. Penilaian hasil belajar sains bertujuan untuk

mengetahui aspek kompetensi siswa baik secara individu atau kelompok. Hasil

belajar yang diperoleh siswa berdasarkan klasifikasi penilaian bertujuan untuk

mengukur kemampuan siswa pada mata pelajaran sains.

Konstruksi Instrumen Penilaian Siswa

Konstruksi soal dibuat sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, soal dibuat

berdasarkan aspek kompetensi yang disampaikan pada mata pelajaran sains, aspek

kompetensi dapat mencakup aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Demikian

juga, bahwa menggunakan soal pada semua kompetensi, soal untuk penilaian proses

sains juga harus mengacu pada standar kompetensi yang sudah dijabarkan menjadi

kompetensi dasar. Setiap butir standar kompetensi dijabarkan minimal menjadi 2

kompetensi dasar, setiap butir kompetensi dasar dapat dijabarkan menjadi 2 indikator

atau lebih, dan setiap indikator harus dapat dibuat butir soalnya. Indikator untuk soal

proses dapat mencakup lebih dari satu kata kerja operasional. Selanjutnya, untuk

menilai hasil belajar peserta didik pada soal proses perlu disiapkan lembar daftar

periksa observasi, skala penilaian, atau portofolio. Tidak ada perbedaan mendasar

antara konstruksi daftar periksa observasi dengan skala penilaian. Penyusunan kedua

instrumen itu harus mengacu pada soal atau lembar perintah/lembar kerja/lembar

tugas yang diberikan kepada peserta didik. Berdasarkan pada soal atau lembar

perintah/ lembar tugas dibuat daftar periksa observasi atau skala penilaian.

Berdasarkan kontruksi yang di buat, kemudian dilakukan penyusunan kisi-kisi soal

untuk mempermudah penyusunan soal berdasarkan spesifikasinya. Kisi-kisi juga

sebagai acuan bagi guru dalam menentukan kriteria soal yang akan di berikan pada

peserta didik baik soal dalam bentuk uraian, pilihan ganda, atau kegiatan ekperimen

dan lain-lain.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada dasarnya pengembangan instrumen penilaian proses sains tidaklah jauh berbeda

dengan proses mata pelajaran yang lain, akan tetapi tergantung bagaimana pemaksilan

pengunaan media partisipasi siswa, guru dan lingkungan masayarakat dalam proses belajar

siswa disekolah. Keterlibatan siswa secara langsung dalam proses sains, akan memberikan

dampak positif, karena kita ketahui bahwa dalam pengemabagan instrumen penilaian proses

sains, siswa di ajak langsung untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap

fenomena alam atau fenomina yang terjadi di lingkungan kita.

Inilah dibutuhkan optimalisasi dan partisipasi sema lapisan sekolah guna dapat

memberikan kemudahan dalam melakukan pengembangan penilaian proses sains di sekolah

dasar, tanpa adanya partisipasi dan keterlibatan siswa dalam pengamati dan melihat kejadian-

kejadian disekitar kita, maka akan mengalami kesulitan bagi guru atau calon guru untuk

melakukan penilaian proses. Oleh karena itu, seharusnyalah memberikan peluang yang besar

bagi siswa untuk secara langsung melakukan dan mengembangkan kemampuan baik secara

individu, maupun kelompok dalam proses sains.

5.2 Rekomendasi

Hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai penelitian eksperimen maupun

penelitian tindakan. Analisis Penilaian Sikap Sains Guru MI Ma’atif NU 1 Panisihan
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bisa di aplikasikan pada beberapa muatan pembelajaran. Karena sejatinya sesuatu yang

menyenangkan akan lebih mudah untuk dipahami .
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