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BAGIAN 1. PEMBELAJARAN SAINS MENURUT KURIKULUM 2006 
 
 

Modul 1. Keterampilan-Keterampilan Proses Sains 
Para ahli pendidikan sains memandang sains tidak hanya terdiri dari fakta, konsep, 

dan teori yang dapat dihafalkan, tetapi juga terdiri atas kegiatan atau proses aktif 
menggunakan pikiran dan sikap ilmiah dalam mempelajari gejala alam yang belum 
diterangkan. Secara garis besar sains dapat didefenisikan atas tiga komponen, yaitu (1) sikap 
ilmiah, (2) proses ilmiah, dan (3) produk ilmiah. Jadi proses atau keterampilan proses atau 
metode ilmiah merupakan bagian studi sains, termasuk materi bidang studi yang harus 
dipelajari siswa. Mengajarkan bidang studi sains (IPA) berupa produk atau fakta, konsep 
dan teori saja belum lengkap, karena baru mengajarkan salah satu komponennya. 

Komponen sikap ilmiah yang perlu ditumbuhkan antara lain adalah tanggung jawab, 
keinginan hendak tahu, jujur, terbuka, obyektif, kreatif, toleransi, kecermatan bekerja, 
percaya diri sendiri, konsep diri positif, mengenal hubungan antara masyarakat dan sains, 
perhatian terhadap sesama mahluk hidup, menyadari bahwa kemajuan ilmiah diperoleh 
dari sudut usaha bersama, dan menginterpretasikan gejala alam dari sudut prinsip-prinsip 
ilmiah. Dengan kata lain pendidikan sains juga bertujuan mengembangkan kepribadian 
siswa. 

Proses dapat didefenisikan sebagai perangkat keterampilan kompleks yang 
digunakan ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Proses atau metode ilmiah itu 
merupakan konsep besar yang dapat dirinci menjadi sejumlah komponen yang harus 
dikuasai apabila orang itu hendak melakukan penelitian dan pengembangan dalam 
bidangnya. Sainstis mengembangkan teori antara melalui keterampilan proses. 

 
A. Keterampilan Proses Sains Menurut Abruscato 

Abruscato (1992), mengklasifikasikan keterampilan proses sains menjadi dua bagian, 
yaitu keterampilan proses dasar (Basic Processes) dan keterampilan proses terintegrasi 
(Integrated Processes). Keterampilan proses dasar terdiri atas: 

1. Pengamatan 
2. Penggunaan bilangan 
3. Pengklasifikasian 
4. Pengukuran 
5. Pengkomunikasian 
6. Peramalan 
7. Penginferensial 

Sedangkan keterampilan proses terintegrasi terdiri atas: 
1. Pengontrolan variabel 
2. Penafsiran data 
3. Perumusan hipotesis 
4. Pendefinisian secara operasional 
5. Melakukan eksperimen.  

 Agar siswa memiliki keterampilan-keterampilan tersebut, maka harus dilatih untuk 
melakukan kegiatan-kegiatan sehubungan dengan keterampilan itu. 
 
B. Keterampilan Proses Sains Menurut Kurikulum 2006 
 Pemberian pengalaman belajar secara langsung dalam pembelajaran sains sangat 

ditekankan melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah 
dengan tujuan untuk memahami konsep-konsep dan mampu memecahkan masalah. 
Keterampilan proses sains yang digunakan di Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah 
(MI) dalam Standar Isi antara lain: 
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1. Mengamati 
2. Mengklasifikasi 
3. Mengukur 
4. Menggunakan alat 
5. Mengkomunikasikan 
6. Menafsirkan 
7. Memprediksi 
8. Melakukan eksperimen 
Keterampilan proses sains yang digunakan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) dalam Standar Isi antara lain: 
1. Mengamati 
2. Menggolongkan atau Mengkelaskan 
3. Mengukur 
4. Menggunakan alat 
5. Mengkomunikasikan hasil 
6. Menafsirkan 
7. Memprediksi 
8. Menganalisis 
9. Mensintesis 
10. Melakukan percobaan 
Keterampilan proses sains yang digunakan di Sekolah Menengah Umum (SMU) dan 

Madrasah Aliyah (MA) dalam Standar Isi antara lain: 
1. Mengamati 
2. Mengukur 
3. Menggolongkan 
4. Mengajuakn Pertanyaan 
5. Menyusun Hipotesis 
6. Merencanakan percobaan 
7. Mengidentifikasi variabel  
8. Menentukan langkah kerja 
9. Melakukan eksperimen 
10. Membuat dan Menafsirkan informasi/grafik 
11. Menerapkan konsep 
12. Menyimpulkan 
13. Mengkomunikasikan baik secara verbal maupun nonverbal. 
 

C. Keterampilan-Keterampilan Proses Sains  
Keterampilan-keterampilan Proses Sains adalah keterampilan-keterampilan yang 

dipelajari siswa pada saat mereka melakukan inquiri ilmiah. Pada saat mereka ter;ibat aktif 
dalam penyelidikan ilmiah, mereka menggunakan berbagai macam keterampilan proses, 
bukan hanya satu metode ilmiah tunggal. Keterampilan-keterampilan proses sains 
dikembangkan bersama-sama dengan fakta-fakta, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip sains. 
Menurut Nur (2003) keterampilan proses tersebut adalah pengamatan, pengklasifikasian, 
penginferensian, peramalan, pengkomunikasian, pengukuran, penggunaan bilangan, 
penginterpretasian data, melakukan eksperimen, pengontrolan variabel, perumusan 
hipotesis, dan pendefinisian secara operasional. 

 
1. Pengamatan 

Pengamatan adalah penggunaan indera-indera seseorang. Seorang mengamati 
dengan penglihatan, pendengaran, pengecapan, perabaan, dan pembauan. Beberapa 
perilaku yang dikerjakan siswa pada saat pengamatan adalah: (a) penggunaan indera-indera 
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tidak hanya penglihatan; (b) pengorganisasian obyek-obyek menurut satu sifat tertentu; (c) 
pengidentifikasian banyak sifat; (d) pengidentifikasian perubahan-perubahan dalam suatu 
obyek; (e) melakukan pengamatan kuantitatif, contohnya: “5 kilogram” bukan “massa” (f) 
melakukan pengamatan kualitatif, contohnya: “baunya seperti susu asam” bukan “berbau”. 

 

Pengamatan yang dilakukan hanya dengan menggunakan indera tanpa mengacu 
kepada satuan pengukuran baku tertentu disebut pengamatan kualitatif, sedangkan 
pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang mengacu kepada 
satuan pengukuran baku tertentu disebut pengamatan kuantitatif. Besaran yang 
diperoleh dari mencacah termasuk pengamatan kuantitaif. 

Pengamatan kualitatif didefenisikan sebagai pengamatan yang dilakukan dengan 
beberapa atau seluruh indera, yaitu dengan mendeskripsikan apa yang dilihat, apa yang 
dirasa, apa yang dibau, apa yang didengar, apa yang dicicipi dari obyek yang diamati. 
Pengamatan yang hanya menggunakan satu indera tidak dapat memberikan deskripsi yang 
lengkap tentang obyek yang diamati. 

Carin (1993) mengemukakan bahwa terdapat tujuh komponen untuk melakukan 
pengamatan ilmiah yang baik, yaitu: 

1. Rencana (plan). Buatlah rencana untuk penuntun pengamatan supaya tidak terlewati 
hal-hal yang penting atau supaya tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu. 

2. Indera (Senses). Pergunakanlah semua indera yang tepat kalau perlu memakai alat 
untuk membantu indera dalam mengumpulkan informasi yang jelas. 

3. Pertanyaan (Question). Tetaplah mepunyai rasa ingin tahu selama mengamati, 
waspadalah terhadap perbedaan-perbedaan dan pertanyakanlah segala sesuatu 
untuk mendapatkan informasi baru dan pengamatan baru. 

4. Pengukuran (Measurement). Buatlah pengukuran-pengukuran variabel yang penting 
untuk melengkapi pengamatan kualitatif. 

5. Persamaan dan perbedaan (Similarities and Differences). Identifikasikanlah 
persamaan dan perbedaan antara obyek pengamatan dengan obyek-obyek lain yang 
dapat dibandingkan. 

6. Perubahan (Changes). Amati perubahan-perubahan alami yang terjadi pada obyek 
atau sistem yang sedang diteliti. Bila perlu buatlah perubahan-perubahan dan amati 
perubahan yang terjadi sebagai akibat. 

7. Komunikasi (Communication). Laporkan hasil pengamatan anda dengan jells 
mempergunakan uraian, diagram-diagram, gambar-gambar dan metode-metode lain 
yang tepat. 

 
2. Penggunaan bilangan 

Penggunaan bilangan meliputi pengurutan, penghitungan, penjumlahan, 
pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan. Beberapa perilaku yang dikerjakan siswa 
pada saat menggunakan bilangan adalah: (a) penghitungan; (b) pengurutan; (c) penyusunan 
bilangan dalam pola-pola yang benar; (d) pengunaan keterampilan matematika yang sesuai. 

 
3. Pengklasifikasian 

Pengklasifikasian adalah pengelompokan obyek-obyek menurut sifat-sifat tertentu. 
Beberapa perilaku siswa adalah: (a) pengidentifikasian suatu sifat umum, contohnya: 
mineral menyerupai logam dan mineral yang tidak menyerupai logam; (b) memilah-
milahkan dengan menggunakan dua sifat atau lebih, contohnya: yang memiliki celah yang 
dapat menggores gelas; dan mineral tanpa celah dan mineral yang tidak dapat menggores 
gelas.   
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4. Pengukuran 
 Pengukuran adalah penemuan ukuran dari suatu obyek, berapakah suatu obyek, 
berapa banyak ruang yang ditempati suatu obyek. Obyek tersebut dibandingkan dengan 
suatu satuan pengukuran, misalnya sebuah penjepit kertas atau satuan baku sentimeter. 
Proses ini digunakan untuk melakukan pengamatan kuantitatif. Beberapa perilaku siswa 
adalah: (a) pengukuran panjang, volume, massa, temperatur, dan waktu dalam satuan yang 
sesuai; (b) memilih alat dan satuan yang sesuai untuk tugas pengukuran tertentu tersebut. 
   
5. Pengkomunikasian 
 Pengkomunikasian adalah mengatakan apa yang diketahui seseorang dengan ucapan 
kata-kata, tulisan, gambar, demonstrasi, atau grafik. Jadi  penting menyatakan sesuatu atau 
menulis data sejelas-jelasnya. Guru dapat membantu siswa dengan jalan memberi 
kesempatan sebanyak-banyaknya berlatih berkomunikasi dan membantu mereka 
mengevaluasi apa yang mereka katakan atau tulis. Beberapa perilaku yang dikerjakan siswa 
pada saat melakukan komunikasi adalah: (a) pemaparan pengamatan atau dengan 
menggunakan perbendaharaan kata yang sesuai; (b) pengembangan grafik atau gambar 
untuk menyajikan pengamatan dan peragaan data; (c) perancangan poster atau diagram 
untuk menyajikan orang lain.   
 
6. Peramalan 
 Peramalan adalah pengajuan hasil-hasil yang mungkin dihasilkan dari suatu 
percobaan. Ramalan-ramalan didasarkan pada pengamatan-pengamatan dan inferensi-
inferensi sebelumnya. Ramalan merupakan suatu pernyataan tentang pengamatan apa yang 
mungkin dijumpai di masa yang akan datang, sedangkan inferensi berupaya untuk 
memberikan alasan tentang mengapa suatu pengamatan terjadi. Beberapa perilaku yang 
dikerjakan siswa adalah: (a) penggunaan data dan pengamatan yang sesuai; (b) penafsiran 
generalisasi tentang pola-pola; (c) pengujian kebenaran dari ramalan-ramalan yang sesuai. 
 
7. Penginferensial 
 Penginferensial adalah penggunaan seseorang apa yang diamati untuk menjelaskan 
sesuatu yang telah terjadi. Penginferensial berlangsung, melampaui suatu pengamatan 
untuk menafsirkan apa yang telah diamati. Sebagai contoh: Seorang melihat suatu petak 
rumput mati. Suatu inferensi yang mungkin diajukaan adalah bahwa cacing tanah tersebut 
yang menyebabkan rumput itu mati. Beberapa perilaku siswa adalah: (a) mengkaitkan 
pengamatan dengan pengalaman atau pengetahuan terdahulu; (b) mengajukan penjelasan-
penjelasan untuk pengamatan-pengamatan. 
 
8. Identifikasi dan Pengontrolan Variabel 
 Variabel adalah suatu besaran yang dapat bervariasi atau berubah pada suatu situasi 
tertentu. Dalam penelitian ilmiah terdapat 3 (tiga) macam variabel yang penting, yaitu 
variabel manipulasi, variabel respon, dan variabel kontrol. Variabel yang secara sengaja 
diubah disebut variabel manipulasi. Variabel yang berubah sebagai akibat pemanipulasian 
variabel manipulasi disebut variabel respon. Andaikan kamu telah melakukan percobaan 
yang menghasilkan kesimpulan bahwa “Apabila banyak lampu dihubungkan seri 
ditambah, maka nyala lampu menjadi semakin redup.” variabel-variabel yang kamu teliti 
dalam percobaan itu adalah banyak lampu dan nyala lampu. Pada percobaan itu kamu 
sengaja telah mengubah banyak lampu, yaitu mula-mula hanya ada satu lampu kemudian 
ditambahkan satu lampu lagi secara seri dengan lampu pertama. Oleh karena itu banyak 
lampu merupakan variabel manipulasi. Variabel lain, yaitu nyala lampu merupakan 
variabel respon, karena nyala lampu berubah akibat pemanipulasian variabel manipulasi. 
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Di samping variabel manipulasi, terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi 
hasil suatu percobaan atau eksperimen. Dalam suatu eksperimen, kita ingin dapat 
mengatakan bahwa variabel manipulasi adalah satu-satunya variabel yang berpengaruh 
terhadap variabel respon. Oleh karena itu, harus yakin bahwa faktor lain yang dapat 
memiliki suatu pengaruh dicegah untuk memberikan pengaruh. Variabel yang dapat 
mempengaruhi hasil eksperimen, tetapi dijaga agar tidak memberikan pengaruh disebut 
variabel kontrol. Eksperimen yang dilakukan dengan pengontrolan variabel seperti itu dapat 
disebut prosedur eksperimen yang benar. Jadi mengontrol variabel berarti memastikan 
bahwa segala sesuatu dalam suatu percobaan adalah tetap sama kecuali satu faktor. 
Misalkan pada saat melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis “Apabila banyak 

lampu dihubungkan seri ditambah, maka nyala lampu menjadi semakin redup.” Kamu 
mula-mula membuat rangkaian sederhana satu baterai yang dibebani satu lampu, ternyata 
menyala terang. Kemudian kamu menambah satu lampu lagi secara seri dengan pertama, 
ternyata lampu menjadi redup. Pada saat kamu menambah satu lampu tersebut, kamu tidak 
mengubah empat variabel, yaitu jenis baterai, jenis kabel-kabel penghubung, jenis soket 
baterai, dan jenis soket lampu. Dalam percobaan ini kamu telah menjaga empat variabel itu 
agar tidak mempengaruhi hasil percobaan tersebut. Empat variabel kontrol itu disebut 
variabel kontrol. Dengan demikian kamu dapat mengatakan bahwa satu-satunya variabel 
yang berpengaruh terhadap redupnya nyala lampu itu (variabel respon) karena ada 
tambahan satu lampu secar seri (variabel manipulasi). 

Beberapa perilaku siswa dalam mengontrol variabel adalah: (a) pengidentifikasian 
variabel yang mempengaruhi hasil; (b) pengidentifikasian variabel yang diubah dalam 
percobaan; (c) pengidentifikasian variabel yang dikontrol dalam suatu percobaan. 

 
9. Penafsiran Data 
 Penafsiran data adalah menjelaskan makna informasi yang telah dikumpulkan. 
Beberapa perilaku siswa adalah: (a) penyusunan data; (b) pengenalan pola-pola atau 
hubungan-hubungan; (c) merumuskan inferensi yang sesuai dengan menggunakan data; (d) 
pengikhtisaran secara benar. 
   
10. Perumusan Hipotesis 
 Perumusan hipotesis adalah perumusan dugaan yang masuk akal yang dapat diuji 
tentang bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. Hipotesis sering dinyatakan sebagai 
pernyataan jika dan maka. Contohnya: “Dengan waktu pemanasan 1 menit, apabila volume 

air PDAM semakin besar, maka suhu air PDAM akan semakin kecil.” Dari rumusan ini 
dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah dugaan tentang pengaruh apa yang akan diberikan 
variabel manipulasi terhadap variabel respon. Oleh karena itu, di dalam rumusan hipotesis 
lazim terdapat variabel manipulasi dan variabel respon. Hipotesis dirumuskan dalam 
bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. 
 Hipotesis dapat dirumuskan dengan penalaran induktif berdasarkan data hasil 
pengamatan atau dirumuskan dengan penalaran deduktif berdasarkan teori. Penalaran 
induktif adalah penalaran yang dilakukan berdasarkan data atau kasus menuju ke suatu 
pernyataan kesimpulan umum yang dapat berbentuk hipotesis atau teori sementara. 
Penalaran deduktif adalah penalaran yang dilakukan berdasarkan teori menuju pernyataan 
kesimpulan sementara yang bersifat spesifik. Beberapa perilaku siswa yang dikerjakan siswa 
saat merumuskan hipotesis adalah: (a) perumusan hipotesis berdasarkan pengamatan dan 
inferensi, (b) merancang cara-cara untuk menguji hipotesis, (c) merevisi hipotesis apabila 
data tidak mendukung hipotesis tersebut. 
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11. Pendefinisian Variabel Secara Operasional (PVSO) 
 PVSO adalah perumusan suatu definisi yang berdasarkan pada apa yang mereka 
lakukan atau apa yang mereka amati. Suatu definisi operasional mengatakan bagaimana 
sesuatu tindakan atau kejadian berlangsung, bukan apakah tindakan atau kejadian itu. 

Mendefenisikan secara operasional suatu variabel berarti menetapkan tindakan apa 
yang dilakukan dan pengamatan apa yang akan dicatat. Contohnya, dari hipotesis “Dengan 
waktu pemanasan 1 menit, apabila volume air PDAM semakin besar, maka suhu air 
PDAM akan semakin kecil.” Untuk variabel manipulasi, tindakan yang dilakukan adalah 
menuangkan air ke dalam gelas kimia sampai 20 ml, 40 ml, 60 ml; sedangkan pengamatan 
yang dicatat adalah volume air PDAM, yaitu  20 ml, 40 ml, dan 60 ml. Untuk variabel 
respon, tindakan yang dilakukan adalah menyalakan lilin, sedangkan pengamatan yang 
dicatat adalah suhu air PDAM. Penting dicatat bahwa tiap peneliti dapat membuat definisi 
operasional veriabel sendiri-sendiri, artinya variabel yang sama definisi operasionalnya 

dapat berbeda-beda bergantung pada yang ditetapkan masing-masing peneliti. 
Oleh karena itu, sebagian besar rancangan eksperimen sebagai persiapan 

pengumpulan data telah terselesaikan. Yang tersisa tinggal menetapkan variabel kontrol. 
Beberapa perilaku siswa saat mendefinisikan variabel secara operasional adalah; (a) 
memaparkan pengalaman-pengalaman dengan menggunakan obyek-obyek kongkrit, (b) 
mengatakan apa yang diperbuat obyek-obyek tersebut, (c) memaparkan perubahan-
perubahan atau pengukuran-pengukuran selama suatu kejadian. 
 
12. Melakukan eksperimen 

Melakukan eksperimen adalah pengujian hipotesis atau prediksi. Dalam suatu 
eksperimen, seluruh variabel harus dijaga tetap sama kecuali satu, yaitu variabel manipulasi. 
Dengan kata lain, eksperimen atau percobaan dapat didefenisikan sebagai usaha sistematik 
yang direncanakan untuk menghasilkan data untuk menjawab suatu rumusan masalah atau 
menguji hipotesis. Apabila suatu variabel akan dimanipulasi dan jenis respon yang 
diharapkan dinyatakan secara jelas dalam bentuk definisi operasional. Beberapa perilaku 
yang dikerjakan siswa saat melakukan eksperimen adalah: (a) merumuskan dan menguji 
prediksi tentang kejadian-kejadian, (b) mengajukan dan menguji hipotesis, (c) 
mengidentifikasi dan mengontrol variabel, (d) mengevalusai prediksi dan hipotesis 
berdasarkan pada hasil-hasil percobaan. 

 
 
 
 
 
 
 

Pilihlah salah satu Standar Kompetensi  (SK) pada standar isi Mata Pelajaran Yang 
diampu oleh bapak/ibu guru di  SMA, kemudian buatlah rancangan Lembar Kerja 
Siswa Proses yang memuat keterampilan Proses Sains! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bahan Latihan 
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BAGIAN 2. MODEL-MODEL PEMBELAJARAN SAINS 
 
 

Modul 2. Model Pembelajaran Kooperatif 
 Menurut Kauchak dan Eggen (1993), belajar kooperatif merupakan suatu kumpulan 
strategi mengajar yang digunakan untuk membantu siswa satu dengan siswa yang lain 
dalam mempelajari sesuatu. Slavin (2000) dalam pembelajaran kooperatif siswa bekerjasama 
dalam kelompok kecil, mereka saling membantu untuk mempelajari suatu materi. Hal yang 
serupa diungkapkan oleh Thompson dan Smith (Ratumanan, 2000), yaitu dalam 
pembelajaran kooperatif, siswa bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil untuk 
mempelajari materi akademik dan keterampilan antar pribadi. Anggota-anggota kelompok 
bertanggungjawab atas ketuntasan tugas-tugas kelompok dan untuk mempelajari materi itu 
sendiri. 
 Dalam pembelajaran kooperatif kelas disusun atas kelompok-kelompok kecil.  Setiap 
kelompok biasanya terdiri dari 4 siswa dengan kemampuan berbeda-beda, yaitu tinggi, 
sedang, dan rendah. Jika kondisi memungkinkan , dalam pembentukan kelompok 
hendaknya diperhatikan juga perbedaan suku, budaya, dan jenis kelamin. Siswa tetap 
berada dalam kelompoknya selama beberapa kali pertemuan. Aktivitas siswa antara lain 
mengikuti penjelasan guru secara aktif, bekerjasama menyelesaikan tugas-tugas dalam 
kelompok, memberikan penjelasan kepada teman sekelompoknya, mendorong kelompok 
untuk berpartisipasi secara aktif, berdiskusi, dan sebagainya. Agar pembelajaran dapat 
berlangsung secara efektif, siswa diberi lembar kegiatan yang berisi pertanyaan atau tugas 
yang direncanakan untuk diajarkan. Selama kerja kelompok, tugas anggota kelompok 
adalah mencapai ketuntasan materi yang disajikan guru dan saling membantu teman 
sekelompoknya untuk mencapai ketuntasan belajar. Dalam pembelajaran kooperatif 
penghargaan diberikan kepada kelompok. 
 Pembelajaran kooperatif memanfaatkan kecenderungan siswa untuk berinteraksi. 
Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dalam setting kelas, siswa lebih banyak belajar 
dari satu teman ke teman yang lain diantara sesama siswa daripada belajar dari guru. 
Penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif memiliki dampak yang sangat 
positif terhadap siswa yang rendah hasil belajarnya. Manfaat pembelajaran kooperatif untuk 
siswa dengan hasil belajar rendah menurut Lundgren (1994) antara lain: (a) dapat 
meningkatkan motivasi, (b) meningkatkan hasil belajar, (c) meningkatan retensi atau 
penyimpanan materi pelajaran yang lebih lama.       

Perbedaan kelompok pembelajaran kooperatif dan kelompok tradisional oleh 
Lundgren (1994), sebagai berikut seperti Tabel 2.1. 

 
Tabel 2.1. Perbandingan Kelompok Belajar Kooperatif  dan Kelompok Belajar Tradisional 

 

Kelompok Belajar Kooperatif Kelompok Belajar Tradisional 

 Kepemimpinan bersama  Satu pemimpin 

 Saling ketergantungan yang 
positif 

 Tidak saling tergantung 

 Keanggotaan heterogen  Keanggotaan homogen 

 Mempelajari keterampilan-
keterampilan kooperatif 

 Asumsi adanya keterampilan 
social 

 Tanggung jawab terhadap hasil 
belajar seluruh anggota kelompok 

 Tanggungjawab terhadap hasil 
belajar sendiri 

 Menekankan pada tugas dan 
hubungan kooperatif 

 Hanya menekankan pada tugas 
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 Ditunjang oleh guru  Diarahkan oleh guru 

 Satu hasil kelompok  Beberapa hasil individual 

 Evaluasi kelompok  Evaluasi individual 

 
Menurut Slavin (2000), aktivitas pembelajaran kooperatif dapat memainkan banyak 

peran dalam pelajaran. Dalam satu pelajaran tertentu, pembelajaran kooperatif dapat 
digunakan untuk tiga tujuan berbeda. Sebagai contoh, dalam suatu pelajaran tertentu para 
siswa bekerja berkelompok untuk berupaya menemukan sesuatu, misalnya saling 
membantu mengungkapkan prinsip-prinsip suara melalui pengamatan dan aktivitas 
menggunakan botol berisi air. Setelah pelajaran selesai, siswa dapat bekerja sebagai 
kelompok-kelompok diskusi. Akhirnya siswa mendapat kesempatan bekerjasama untuk 
memasukkan bahwa seluruh anggota kelompok telah menguasai segala sesuatu tentang 
pelajaran tersebut sebagai persiapan untuk kuis, bekerja dalam suatu format belajar 
kelompok. Di dalam skenario yang lain, kelompok kooperatif dapat digunakan untuk 
memecahkan suatu masalah kompleks.  

Menurut Slavin (2000) beberapa keuntungan dalam pembelajaran kooperatif adalah 
sebagai berikut. 
a. Siswa bekerjasama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-norma 

kelompok. 
b. Siswa aktif membantu dan mendorong semangat untuk sama-sama berhasil. 
c. Aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan kelompok. 
d. Interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam 

berpendapat. 
e. Interaksi antar siswa juga membantu meningkatkan perkembangan kognitif yang non 

konservatif menjadi konservatif (Teori Piaget). 
Dalam pembelajaran kooperatif diperlukan keterampilan-keterampilan khusus yang 

disebut dengan keterampilan kooperatif. Keterampilan kooperatif tersebut berfungsi untuk 
melancarkan peranan hubungan kerja dan tugas. Peranan hubungan kerja dapat dibangun 
dengan mengembangkan komunikasi antar anggota kelompok, sedangkan peranan tugas 
dilakukan dengan membagi tugas antar anggota kelompok. Keterampilan-keterampilan 
kooperatif yang dimaksud adalah: 
a. Keterampilan kooperatif tingkat awal, antara lain sebagai berikut. 

(1) Menggunakan kesepakatan, yaitu menyamakan pendapat dalam kelompok 
(2) Menghargai kontribusi (pendapat atau pekerjaan) orang lain. 
(3) Mengambil giliran dan berbagi tugas 
(4) Tetap berada dalam kelompok kerja selama kegiatan berlangsung 
(5) Tetap melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya 
(6) Mendorong berpartisipasi semua anggota kelompok 
(7) Mengundang orang lain untuk bicara 
(8) Menyelesaikan tugas tepat waktunya 
(9) Menghormati perbedaan individu 

b. Keterampilan kooperatif tingkat menengah, antara lain sebagai berikut. 
(1) Menunjukkan penghargaan dan simpati 
(2) Mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap ide/tugas orang lain atau kelompok 

lain dengan cara wajar 
(3) Mendengarkan dengan aktif 
(4) Bertanya 
(5) Membuat ringkasan 
(6) Menafsirkan 
(7) Mengatur dan mengorganisasi 
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(8) Menerima tanggungjawab 
(9) Mengurangi ketegangan 

c. Keterampilan kooperatif tingkat mahir, antara lain sebagai berikut. 
(1) Mengelaborasi, yaitu memperluas konsep, membuat kesimpulan dan 

menghubungkan pendapat-pendapat dengan topik tertentu 
(2) Memeriksa dengan cermat setiap ide/konsep yang dibahas 
(3) Berkompromi dalam menentukan pokok permasalahan atau hal lain 
(4) Menanyakan kebenaran 
(5) Menetapkan tujuan dan prioritas-prioritas 
(6) Mendorong berpartisipasi setiap anggota kelompok 
(7) Mengundang orang lain untuk berbicara 

Dalam pembelajaran kooperatif dikenal adanya beberapa tipe antara lain: (a) Tipe 
Student Team Achievement Division (STAD),  (b) Tipe Cooperative Integrated Reading and 
Composition (CIRC), (c)  Tipe Teams Games Tournaments (TGT), dan (d) Tipe Jigsaw. 

 

a. Tipe Student Team Achievement Division (STAD) 
STAD merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, 

sehingga tipe ini dapat digunakan oleh guru-guru yang baru mulai menggunakan 
pendekatan pembelajaran kooperatif. Menurut Slavin (2000), dalam STAD siswa 
ditempatkan dalam kelompok belajar beranggotakan empat orang yang merupakan 
campuran menurut tingkat kinerja, jenis kelamin, dan suku. Tahap-tahap pembelajaran 
kooperatif tipe STAD dapat dilihat sintaks pada  Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2  Sintaks Model  Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 
Fase Tingkah Laku Guru 

Fase-1 
Menyampaikan tujuan dan 
memotivasi siswa 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran (atau 
indikator hasil belajar), guru memotivasi siswa, 
guru mengkaitkan pelajaran sekarang dengan 
yang terdahulu 

Fase-2 
Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan 
jalan demonstrasi atau lewat bacaan. 

Fase-3 
Mengorganisasikan siswa 
ke dalam kelompok-
kelompok belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa cara membentuk 
kelompok belajar, guru mengorganisasikan siswa 
ke dalam kelompok–kelompok belajar (Setiap 
kelompok beranggotakan 4-5 orang dan harus 
heterogen terutama jenis kelamin dan 
kemampuan siswa). 

Fase-4 
Membimbing kelompok 
bekerja dan  belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar 
pada saat siswa mengerjakan tugas 

Fase-5 
Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi 
yang telah dipelajari atau meminta siswa 
mempresentasikan hasil kerjanya, kemudian 
dilanjutkan dengan diskusi 

Fase-6 
Memberikan penghargaan 

Guru memberikan penghargaan kepada siswa 
yang berprestasi untuk menghargai upaya dan 
hasil belajar siswa baik secara individu maupun 
kelompok 

        Sumber:  Arends, R.  I. (2001). Learning to Teach. New York:  McGrawHill. 
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Guru menyajikan pelajaran dan kemudian siswa bekerja di dalam kelompok mereka 
untuk memastikan bahwa seluruh anggota kelompok telah menguasai materi pelajaran 
tersebut. Akhirnya kepada seluruh siswa diberikan tes tentang materi itu. Pada waktu tes ini 
mereka tidak dapat saling membantu. Poin setiap anggota tim ini selanjutnya dijumlahkan 
untuk mendapat skor kelompok. Tim yang mencapai kriteria tertentu diberikan sertifikat 
atau ganjaran lain.  

 
b. Tipe Teams Games Tournaments (TGT) 

Pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah suatu pembelajaran dimana setelah 
kehadiran guru, siswa pindah kekelompoknya masing-masing untuk saling membantu 
menjawab pertanyaan-pertanyaan dari materi yang diberikan. Sebagai ganti dari tes tertulis, 
setiap siswa akan bertemu seminggu sekali pada meja turnamen dengan dua rekan dari 
kelompok lain. Tiga siswa dalam setiap turnamen akan saling bersaing. Mereka menjawab 
satu pertanyaan yang sama, yang telah dibahas bersama-sama daalam kelompoknya. 
Dengan cara ini setiap siswa berkesempatan menyumbangkan skor sebanyak-banyaknya 
untuk kelompoknya. 

Tahap-tahap (skenario) yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran kooperatif tipe 
TGT adalah sebagai berikut : 

a. Pembentukan kelompok. 
Kelas dibagi atas kelompok-kelompok kecil terdiri dari 4-5 siswa. Perlu diperhatikan 
bahwa setiap kelompok mempunyai sifat heterogen dalam hal jenis kelamin dan 
kemamppuan akdemik. Masing-masing kelompok diberi kode, misalnya I, II, III, IV, 
dan seterusnya. Sebelum materi pelajaran diberikan kepada siswa dijelaskan bahwa 
mereka akan bekerjasama dalam kelompok selama beberapa minggu dan 
memainkan permainan akademik untuk menambah poin bagi nilai kelompok 
mereka, dan bahwa kelompok yang nilainya tinggi akan mendapat penghargaan. 

b. Pemberian materi. 
Materi pelajaran mula-mula diberikan melalui presentasi kelas, berupa pengajaran 
langsung atau diskusi bahan pelajaran yang dilakukan guru, menggunakan 
audiovisual. Materi pengajaran dalam TGT dirancang khusus untuk menunjang 
pelaksanaan turnamen. Materi ini dapat dibuat sendiri dengan jalan mempersiapkan 
lembaran kerja siswa.  

c. Belajar kelompok  
Kepada masing-masing kelompok diberikan untuk mengerjakan LKS yang telah 
disediakan. Fungsi utama kelompok ini adalah memastikan semua anggota 
kelompok belajar, dan lebih khusus lagi  untuk menyiapkan anggotanya agar dapat 
mengerjakan soal-soal latihan yang akan dievaluasi melalui turnamen. Setelah guru 
memberikan materi I, kelompok bertemu untuk mempelajari lembar kerja dan materi 
lainnya. Dalam belajar kelompok, siswa diminta mendiskusikan masalah secara 
bersama-sama, membandingkan jawabannya, dan mengoreksi miskonsepsi jika 
teman satu kelompok membuat kesalahan. 

d. Turnamen. 
Turnamen dapat dilaksanakan tiap bulan atau tiap akhir pokok bahasan. Untuk 
melaksanakan turnamen, langkahnya adalah sebagai berikut: (1) membentuk meja 
turnamen, disesuaikan dengan banyaknya siswa pada setiap kelompok, (2) 
menentukan rangking (berdasarkan kemampuan) setiap siswa pada masing-masing 
kelompok, (3) menempatkan siswa dengan rangking yang sama pada meja yang 
sama. (4) masing-masing siswa pada meja turnamen bertanding untuk mendapatkan 
skor sebanyak-banyaknya. (5) skor siswa daari maasing-masing kelompok 
dikumpulkan, dan ditentukan kelompok yang mempunyai jumlah kumulatif 
tertinggi sebagai pemenang pertandingan. 
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e. Skor individu. 
Skor individu adalah skor yang diperoleh masing-masing anggota dalam tes akhir. 

f. Skor kelompok  
Skor kelompok diperoleh dari rata-rata nilai perkembangan anggota kelompok. Nilai 
perkembangan adalah nilai yang diperoleh oleh masing-masing siswa dengan 
membandingkan skor pada tes awal dengan skor pada tes akhir. Perhitungan nilai 
perkembangan sama dengan pada tipe STAD.   

g. Penghargaan 
Segera setelah turnamen, hitunglah nilai kelompok dan siapkan sertifikat kelompok 
untuk menghargai kelompok bernilai tinggi. Keberhasilan nilai kelompok dibagi 
dalam 3 tingkat penghaargaan, sama seperti pada tipe STAD. 
 

c.  Tipe Jigsaw 
Kooperatif tipe Jigsaw ini dikembangkan oleh Elliot Aronson’s. Kooperatif tipe 

jigsaw ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap 
pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari 
materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi 
tersebut pada anggota kelompoknya. Dengan demikian siswa saling tergantung satu dengan 
yang lain dan harus bekerjasama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang 
ditugaskan. 

Dalam penggunaan kooperatif tipe Jigsaw ini, dibentuk kelompok-kelompok 
heterogen beranggotakan 4 sampai 6 siswa. Materi pelajaran disajikan kepada siswa dalam 
bentuk tes dan  setiap siswa bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan 
mampu mengajarkan bagian materi tersebut kepada anggota kelompok lainnya (Arends, 
2001). 

Anggota pada kelompok yang berbeda dengan topik yang sama bertemu untuk 
diskusi (antar ahli), saling membantu satu dengan lainnya untuk mempelajari topik yang 
diberikan (ditugaskan) kepada mereka. Kemudiaan siswa tersebut kembali kepada 
kelompok masing-masing (kelompok asal) untuk menjelaskan kepada teman-teman satu 
kelompok tentang apa yang telah dipelajarinya. Dengan demikian penggunaan tipe Jigsaw 
terdapat dua jenis kelompok, yakni kelompok asal dan kelompok ahli. Kelihatannya dalam 
pengorganisasian belajar seperti ini memiliki keterkaitan dengan “penggunaan tutor 

sebaya”.   
Tahap-tahap pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat dilihat sintaks pada  Tabel 

2.3  berikut. 
 

Tabel 3.3. Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 
 

Fase Tingkah Laku Guru 

Fase-1 
Menyampaikan tujuan 
dan memotivasi siswa 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran (atau 
indikator hasil belajar), guru memotivasi siswa, guru 
mengkaitkan pelajaran sekarang dengan yang terdahulu 

Fase-2 
Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan 
demonstrasi atau lewat bacaan. 

Fase-3 
Mengorganisasikan siswa 
ke dalam kelompok-
kelompok belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa cara membentuk 
kelompok guru mengorgani-sasikan siswa ke dalam 
kelompok–kelompok belajar (Setiap kelompok 
beranggotakan 5-6 orang, heterogen, dan setiap anggota 
diberi tanggung jawab untuk mempelajari bagian 
tertentu bahan yang diberikan untuk menjadi ahli pada 
masing-masing bagian tertentu). 
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Fase-4 
Membimbing kelompok 
bekerja dan  belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada 
saat siswa mengerjakan tugas 

Fase-5 
Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang 
telah dipelajari atau meminta siswa mempresentasikan 
hasil kerjanya, kemudian dilanjutkan dengan diskusi 

Fase-6 
Memberikan 
penghargaan 

Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang 
berprestasi untuk menghargai upaya dan hasil belajar 
siswa baik secara individu maupun kelompok 

       Sumber:  Arends, R.  I. (2001). Learning to Teach. New York:  McGrawHill. 
 

Jigsaw didesain selain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa secara 
mandiri juga dituntut saling ketergantungan yang positif (saling membantu) terhadap teman 
sekelompoknya. Pada akhir pembelajaran diberikan tes kepada siswa secara individual. 
Materi yang diteskan meliputi materi yang telah dibahas. Kunci pembelajaran kooperatif 
tipe Jigsaw adalah interdependensi setiap siswa terhadap anggota kelompok yang 
memberikan informasi yang diperlukan dengan tujuan agar dapat mengerjakan tes dengan 
baik. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pilihlah salah satu Standar Kompetensi  (SK) pada standar isi Mata Pelajaran Yang 
diampu oleh bapak/ibu guru di  SMA, kemudian buatlah Langkah-langkah Kegiatan 
Mengajar Belajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bahan Latihan 
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Modul 3. Model  Pengajaran  Langsung 

 
Model direct instruction merupakan suatu pendekatan mengajar yang dapat 

membantu siswa dalam mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang 
dapat diajarkan selangkah demi selangkah. Pendekatan mengajar ini sering disebut Model 

Pengajaran Langsung (Kardi dan Nur, 2000). Arends (2001) juga mengatakan hal yang sama, 
yaitu “A teaching model that is aimed at helping students learn basic skills and knowlegde that can be 
taught in a step-by-step fashion. For our purposes here, the model is labeled the direct instruction 
model.” Sedangkan Kardi (2001) mendefinisikan “Model Pembelajaran Langsung (MPL) 
adalah suatu strategi pembelajaran yang digunakan untuk mengajarkan konsep dan 
keterampilan.” Apabila guru menggunakan model pembelajaran langsung ini, guru 
mempunyai tanggung jawab untuk mengidentifikasikan tujuan pembelajaran dan tanggung 
jawab  yang besar terhadap penstrukturan isi/materi atau keterampilan, menjelaskannya 
kepada siswa, pemodelan/ mendemonstrasikan yang dikombinasikan dengan latihan, 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih menerapkan konsep atau 
keterampilan yang telah dipelajari serta memberikan umpan balik. 

Model pengajaran langsung ini dirancang khusus untuk menunjang proses belajar 
siswa yang berkaitan dengan pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang 
terstruktur dengan baik, yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, 
selangkah demi selangkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Arends (2001), yang menyatakan  
bahwa “The direct instruction model was specifically designed to promote student learning of 
procedural knowledge and declarative knowledge that is well structured and can be taught in a step-
by-step fashion.” Sedangkan Carin (1993) berpendapat bahwa direct instruction secara 
sistematis menuntun dan membantu siswa untuk melihat hasil belajar dari masing-masing 
tahap demi tahap. 

Direct instruction adalah model pengajaran yang berpusat pada guru dan memiliki 
sintaks yang terdiri dari lima fase, yaitu: mempersiapkan siswa, menjelaskan dan/atau 
mendemonstrasikan, menuntun berlatih, memberikan umpan balik dan memperluas latihan. 
Berikut rangkuman kelima fase tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

 

Tabel 2.4. Sintaks Model Pengajaran Langsung  
 

Fase Tingkah Laku Guru 

Fase-1 
Menyampaikan tujuan dan 
mempersiapkan siswa 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran (atau 
indikator hasil belajar), guru menginformasikan latar 
belakang pelajaran, pentingnya pelajaran, 
mempersiapkan siswa untuk belajar dengan cara 
mengkaitkan pelajaran sekarang dengan yang 
terdahulu 

Fase-2 
Mendemonstrasikan pengetahuan 
atau keterampilan  

Guru mendemonstrasikan keterampilan dengan 
benar, atau menyajikan informasi tahap demi tahap 

Fase-3 
Membimbing pelatihan 

Guru merencanakan dan memberi bimbingan 
pelatihan awal 

Fase-4 
Mengecek pemahaman dan 
memberikan umpan balik 

Mencek apakah siswa telah berhasil melakukan tugas 
dengan baik, memberi umpan balik 

Fase-5 
Memberikan kesempatan untuk 
pelatihan lanjutan dan penerapan 

Guru mempersiapkan kesempatan melakukan 
pelatihan lanjutan, dengan perhatian khusus kepada 
situasi lebih kompleks dan kehidupan sehari-hari 

 Sumber:  Arends, R.  I. (2001). Learning to Teach. New York:  McGrawHill. 
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Direct instruction memerlukan perencanaan dan pengaturan yang cermat di pihak 
guru, dan sistem pengelolaan pembelajaran yang dilakukan guru harus menjamin terjadinya 
keterlibatan siswa, terutama melalui memperhatikan, mendengarkan, dan resitasi atau tanya 
jawab, dan siswa diorientasikan pada tugas. 
 
 
 
 
 
 
 

Pilihlah salah satu Standar Kompetensi  (SK) pada standar isi Mata Pelajaran Yang 
diampu oleh bapak/ibu guru di  SMA, kemudian buatlah Langkah-langkah Kegiatan 
Mengajar Belajar dengan menggunakan model pengajaran langsung! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bahan Latihan 
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Modul 4. Model  Pembelajaran Berdasarkan Masalah    
                          

 
Pembelajaran Berdasarkan Masalah (Problem Based Instruction/PBI) merupakan 

pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini 
membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan 
menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Pembelajaran 
ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks. 
 Arends (2001), pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pembelajaran 
dimana siswa menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiry dan 
keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri. 
Model pembelajaran ini mengacu pada model pembelajaran yang lain seperti Pembelajaran 
berdasarkan proyek (Project-based instruction), Pembelajaran berdasarkan pengalaman 
(Experience-based instruction), belajar otentik (Authentic learning), dan pembalajaran bermakna 
(Anchored instruction).  
 Pembelajaran ini, guru berperan untuk mengajukan permasalahan atau pertanyaan, 
memberikan dorongan, motivasi, menyediakan bahan ajar dan fasilitas yang diperlukan. 
Selain itu, guru memberikan scaffolding berupa dukungan dalam upaya meningkatkan 
kemampuan inquiry dan perkembangan intelektual siswa.  

Arends (2001), mengemukakan 5 langkah utama dalam penggunaan PBI. Langkah-
langkah tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut. 

 
Tabel 2.5. Sintaks Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah 

 

Fase Tingkah Laku Guru 

Fase-1 
Orientasi Siswa kepada masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran (atau 
indikator hasil belajar), memotivasi siswa 
terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang 
dipilihnya 

Fase-2 
Mengorganisasi siswa untuk 
belajar  

Guru membantu siswa mendefinisikan dan 
mengorgani-sasikan tugas belajar yang berhu-
bungan dengan masalah tersebut 

Fase-3 
Membimbing penyelidikan 
individual maupun kelompok 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan 
informasi yang sesuai, melaksanakan 
eksperimen, untuk mendapatkan penjelasan dan 
pemecahan masalah 

Fase-4 
Mengembangkan dan manyajikan 
hasil karya 

Guru membantu siswa dalam merencanakan 
dan menyiapkan karya yang sesuai seperti 
laporan, video, dan model dan membantu 
mereka untuk berbagi tugas dengan temannya 

Fase-5 
Menganalisis dan mengevaluasi 
proses pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan 
refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan 
mereka dan proses-proses yang mereka gunakan 

           Sumber:  Arends, R.  I. (2001). Learning to Teach. New York:  McGrawHill. 
 
Menurut Krajcik, et.al, & Slavin, et.al (Arends, 2001), karakteristik dari pembelajaran 

berdasarkan masalah adalah: (a) Pengajuan pertanyaan atau masalah; (b) Keterkaitan 
dengan disiplin ilmu lain (interdisciplinary focus); (c) penyelidikan otentik (Authentic 
investigation); (d) Menghasilkan hasil karya dan memamerkannya (production of artifacts and 
exhibits); dan (e) Kolaborasi (collaboration). PBI sebenarnya didesain bukan untuk membantu 
guru menyampaikan sejumlah informasi (materi pelajaran) kepada siswa. Untuk 
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menyampaikan informasi dapat digunakan model pembelajaran langsung (direct 
instruction) dan metode ceramah. Tujuan utama pengembangan PBI adalah untuk 
membantu siswa mengembangkan proses berpikirnya; belajar secara dewasa melalui 
pengalaman yang menjadikan siswa mandiri. Menurut Arends (2001), ada 3 tujuan utama 
dari PBI, yaitu: (a) Mengembangkan kemampuan berpikir siswa dan kemampuan 
memecahkan masalah; (b) Mendewasakan siswa melalui peniruan; (c) Membuat siswa lebih 
mandiri. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pilihlah salah satu Standar Kompetensi  (SK) pada standar isi Mata Pelajaran Yang 
diampu oleh bapak/ibu guru di  SMA, kemudian buatlah Langkah-langkah Kegiatan 
Mengajar Belajar  dengan menggunakan model pembelajaran berdasarkan masalah! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bahan Latihan 
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BAGIAN 3. ASESMEN DALAM PEMBELAJARAN SAINS 
 
 

Modul 5. Tipe-tipe  Asesmen Dalam Pembelajaran Sains   
                                      

 Pada saat ini Kurikulum IPA (sains) berkembang demikian pesat mencakup luasan 
materi, tujuan pengajaran terintegrasi proses, misalnya pada saat ini guru mengajarkan sains 
kepada siswa bahwa sains adalah pemecahan masalah. Tujuan-tujuan yang muncul juga 
meliputi kemampuan berbicara, menulis, membaca, berpikir kritis, dan menalar, dan sejauh 
mungkin berhubungan dengan dunia nyata. Metode asesmen alternatif diperlukan untuk 
kinerja siswa tentang tujuan-tujuan pembelajaran sains. 
 Bertolak dari definisi bahwa asesmen adalah proses mengumpulkan informasi dan 
membuat keputusan berdasarkan informasi (Blaustein, D. et al dalam  Ibrahim, 2002). Maka 
mengumpulkan data tentang ketercapaian suatu tujuan pembelajaran, adalah mustahil 
dilakukan hanya dengan menggunakan satu model asesmen saja. Diperlukan asesmen 
alternatif yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin diukur. Asesmen 
alternatif antara lain: Asesmen kinerja; portofolio dan jurnal; proyek dan investigasi. 
Namun sebelum membahas tentang asesmen alternatif terlebih dahulu membahas tentang 
asesmen tradisional sebagai bahan perbandingan dengan asemen alternatif.   
 

A. Asesmen Tradisional 
 Kelas IPA dalam jangka waktu yang lama telah didominasi oleh satu metode tes 
yang disebut paper and pencil test (tes tertulis), yang mengukur kemampuan kognitif siswa 
terhadap informasi faktual atau keterampilan proses dasar. Tes semacam ini biasa disebut 
dengan asesmen tradisional. Asesmen tradisional (Traditional assessment) menurut Nur 
(2002) adalah suatu asesmen yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan jawaban terbuka 
maupun pertanyaan-pertanyaan tertutup, seperti pilihan ganda, benar salah, isian, dan 
memasangkan, pada tes yang dibakukan. Pertanyaan-pertanyaan jawaban terbuka berwujud 
butir-butir asesmen yang meminta siswa memberikan penjelasan-penjelasan tertulis, 
gambar, atau diagram. Pertanyaan-pertanyaan tertutup berwujud butir-butir asesmen 
obyektif, yaitu butir-butir dengan suatu jawaban benar yang tidak terbuka untuk melakukan 
interpretasi. 
 Tes tradisional tersebut mengukur pencapaian dan daya serap siswa tentang 
pengetahuan ilmiah dan mengukur kemampuan mereka untuk menerapkan apa yang telah 
mereka pelajari dengan pertanyaan-pertanyaan jawaban terbuka dan obyektif. Bahan-bahan 
tradisional yang dikembangkan oleh McGraw-Hill dalam Nur (2002) dirancang untuk 
mengases siswa: 

 Pengertian atau pemahaman kata-kata sains. 
 Pemahaman konsep-konsep sains dan Tujuan Pembelajaran Khusus. 
 Keterampilan-keterampilan Proses Sains dan berpikir. 
 Kemampuan untuk menganalisis informasi dan memecahkan masalah. 
 Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan ilmiah pada situasi-situasi baru. 
 

B. Pembelajaran dan Penilaian Mata Pelajaran Sains SMA/MA  Menurut Kurikulum 2006 
 Pemberian pengalaman belajar secara langsung sangat ditekankan melalui 
penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah dengan tujuan 
untuk memahami konsiep-konsep dan mampu memecahkan masalah. Macam-macam 
keterampilan proses dapat Anda baca pada           Bab 2 Keterampilan-keterampilan Proses 
Sains.  

 Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran sains berorientasi pada siswa. 
Peran guru bergeser dari menentukan “apa yang akan dipelajari” ke 
“bagaimana menyediakan dan memperkaya pengalaman belajar siswa” 
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Pengalaman belajar melalui interaksi aktif dengan teman, lingkungan, dan nara 
sumber lainnya. 

 Kegiatan pembelajaran lebih difokuskan pada “learning” daripada “teaching”  
 Guru sebagai fasilitator sehingga proses belajar dapat berlangsung. 
 Guru harus menghindari perilaku yang mengganggu siswa belajar, misalnya 

guru tidak mengintrupsi siswa yang lagi asyik membaca jika tidak perlu. 
 Guru membiasakan memberi respon positif dan edukatif terhadap segala 

perilaku siswa yang menyimpang. 
 Semua siswa perlu terlibat aktif pada kegiatan pembelajaran.  
 Penilaian kemajuan belajar siswa dilakukan selama proses pembelajaran. Jadi 

penilaian tidak hanya dilakukan pada akhir periode tetapi terintegrasi dari 
kegiatan pembelajaran dalam arti kemajuan belajar dinilai proses, bukan hanya 
hasil (produk). Penilaian dilakukan melalui pendekatan penilaian berbasis kelas 
(PBK). 

 Penilaian sains dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti tes kinerja, tes 
tertulis, portofolio, hasil proyek.   

 Hasil penilaian dapat diwujudkan dalam bentuk nilai dengan ukuran kuantitatif 
ataupun dalam bentuk komentar deskriptif kualitatif. 

  
C. Tipe-tipe Asesmen dalam Pembelajaran Sains 
 Bertolak dari pembelajaran dan penilaian Mata Pelajaran Sains SD/MI, SMP/MI, dan 
SMA/MA, maka salah satu tuntutan KBK adalah kemajuan siswa bukan hanya dinilai dari 
kemampuan kognitif siswa terhadap informasi faktual atau keterampilan proses dasar 
melalui tes tertulis, atau dengan kata lain sekedar menyatakan ulang informasi faktual atau 
keterampilan proses sains tersebut. Namun didalam KBK dituntut suatu tes yang dapat 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendemonstrasikan keterampilan-
keterampilan proses sains mereka, berpikir secara logis, menerapkan pengetahuan awal ke 
suatu situasi baru, dan mengidentifikasi pemecahan-pemacahan baru terhadap suatu 
masalah. Oleh karena itu, diperlukan suatu tes alternatif seperti yang dituntut dalam KBK. 
 
1. Asesmen Kinerja (Performance assessment) 
  Asesmen Kinerja (Performance assessment) menurut Nur (2002) adalah suatu 
asesmen alternatif berdasarkan tugas jawaban terbuka (open-ended task) atau kegiatan 
hands-on yang dirancang untuk mengukur kinerja siswa terhadap seperangkat kriteria 
tertentu. Tugas-tugas asemen kinerja menuntut siswa menggunakan berbagai macam 
keterampilan, konsep, dan pengetahuan. Asesmen kinerja tidak dimaksudkan untuk 
menguji ingatan faktual, melainkan untuk mengases penerapan pengetahuan faktual dan 
konsep-konsep ilmiah pada suatu masalah atau tugas yang realistik. Asesmen tersebut 
meminta siswa untuk menjelaskan “mengapa atau bagaimana” dari suatu konsep atau 
proses. Asesmen kinerja merupakan suatu komponen penting dari suatu asesmen autentik. 
 O’Malley & Pierce (Nur, 2003) menyatakan asesmen kinerja adalah: 
 Bentuk asesmen dimana siswa menunjukkan atau mendemonstrasikan suatu respon 

secara lisan, tertulis, atau menciptakan suatu karya. Respon siswa tersebut dapat 
diperoleh guru dalam konteks asesmen formal atau informal atau dapat diamati 
selama pengajaran di kelas atau seting di luar pembelajaran. 

 Meminta siswa untuk “menyelesaikan tugas-tugas kompleks dan nyata dengan 
mengerahkan pengetahuan awal, pembelajaran yang baru diperoleh, dan 
keterampilan-keterampilan yang relevan untuk memecahkan masalah realistik atau 
autentik” 
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 Memungkian siswa menggunakan bahan-bahan atau melakukan kegiatan hands-on 
dalam mencapai pemecahan masalah. Contohnya adalah laporan-laporan lisan, 
contoh-contoh tulisan, proyek individual atau kelompok, pameran, atau demonstrasi. 
Hibbard (1995) menyatakan asesmen kinerja merupakan: 

  Suatu realistik yang terkait dengan tujuan pendidikan sains 
Komponen utama program pendidikan bertujuan: (1) menanamkan konsep dan 
informasi; (2) mengembangkan proses ilmiah, seperti eksperimen, membuat 
keputusan, membangun model, dan penemuan mesin; (3) mengembangkan 
keterampilan memecahkan masalah yang melibatkan ilmu pasti dan informasi untuk 
mendukung metode ilmiah; (4) mengembangkan keterampilan komunikasi untuk 
membantu siswa menanamkan hal-hal lain secara efektif apa yang mereka telah 
pelajari atau apa yang menjadi saran mereka sebagai solusi masalah; (5) menanamkan 
kebiasaan bekerja dengan baik, seperti bertanggungjawab secara individu, 
keterampilan bekerja sama, tekun, memperhatikan keakuratan dan kualitas, jujur, 
memperhatikan keamanan, dan rapi.  

   Suatu sistem untuk menilai proses dan produk 
      Asesmen kinerja merupakan suatu sistem untuk menilai kualitas penyelesaian tugas-

tugas yang diberikan siswa. Tugas-tugas kinerja seperti: (1) pentingnya aplikasi 
konsep sains dan mendukung informasi; (2) pentingnya kebiasaan bekerja mengkaji 
atau mencari secara ilmiah; (3) demonstrasi melek sains. Adapun komponen sistem 
asesmen kinerja termasuk: (1) tugas-tugas yang menanyakan siswa untuk 
menggunakan dan proses mereka yang telah dipelajari; (2) cheklist untuk 
mengidentifikasi elemen kinerja atau hasil pakerjaan; (3) Rubrik (perangkat yang 
mendeskripsikan proses dan atau kesatuan penilaian kualitas) berdasarkan skor total; 
(4) contoh-contoh terbaik sebagai model kerja yang akan dikerjakan.    

   Sebagai parner tes tradisional 
      Kadang-kadang tes tradisional digunakan untuk menjamin bahwa siswa telah cukup 

memiliki informasi akurat untuk menggunakan asesmen kinerja. Dilain pihak, 
asesmen kinerja digunakan sebagai strategi untuk mengaktifkan siswa dalam 
pembelajaran. 
Asesmen kinerja merupakan salah satu penilaian dimana guru mengamati dan 

membuat pertimbangan tentang demonstrasi siswa dalam hal kecakapan dan  kompetensi 
dalam hal menghasilkan suatu produk. Untuk mengukur kinerja siswa, dapat digunakan 
daftar cek (ceklist ), skala penilaian (Rating – scale ), dan rubrik. 

1. Daftar cek, yang dapat digunakan untuk mengamati dan menilai kinerja siswa diluar 
situasi ujian. Misalnya: digunakan pada saat siswa melakukan praktikum sebagai bagian 
dari KBM. Berikut ini diberikan contoh daftar cek yang digunakan untuk mengukur  
keterampilan siswa menggunakan termometer dalam pengukuran suhu badan. Berikan 
tanda cek untuk setiap penampilan yang dilakukan siswa secara benar, sesuai dengan 
aktifitasyang diuraikan dibawah ini. 

Daftar cek keterangan penggunaan termometer. 

No. Aktifitas Cek 

1. 
 

2. 
 

3. 
 
 

Mengeluarkan thermometer dari tempat dengan memegang bagian 
ujung termometer yang tak berisi air raksa 
Menurunkan posisi air raksa dalam pipa kapiler termometer 
serendah-rendahnya. 
Memasang termometer pada psien (dimulut atau diketiak) 
sehingga bagian yang berisi air raksa terkontak dengan tubuh 
pasien. 
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4. 
 

5 
 

6. 

Menunggu beberapa menit ( membiarkan termometer menempel 
ditubuh pasien selama beberapa menit ). 
Mengambil termometer dari tubuh pasien, dengan memegang 
bagian ujung termometer yang tidak berisi air raksa. 
Membaca tinggi air raksa dalam pipa kapiler dengan posisi mata 
tegak lurus 

      
 
2. Daftar Penilaian  

Seperti halnya daftar cek, daftar penilaian yang dapat digunakan untuk mengamati dan 
menilai kinerja siswadiluar situasi ujian. Daftar penilaian dapat dibuat dengan 
menggunakan angka atau dalam bentuk skala penilaian. 

a.   Contoh daftar penilaian  dengan angka 

    Daftar penilaian keterangan penggunaan thermometer 

No 
Urut 

AKTIVITAS 
Nilai 

Bobot Skor 

1. Cara mengeluarkan termometer dari tempatnya   

2. Cara menurunkan posisi air raksa   

3 Cara memasang termometer pada tubuh pasien   

4. Lama waktu pemasangan termometer pada tubuh pasien   

5. Cara mengambil termometer dari tubuh pasien   

6. Cara membaca tinggi air raksa   

 

b. Daftar penilaian dengan skala 

Berikan tanda cek untuk setiap penilaian yang dilakukan siswa dengan benar sesuai 
dengan aktifitas yang diuaraikan dibawah ini. 

Lingakarilah angka yang menurut anda sangat tepat untuk setiap penampilan siswa 
yang diamati. 

1      =       sangat kurang 
2      =       kurang 
3      =       cukup 
4      =       baik 
5      =       sangat baik 
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Daftar  Penilaian keterangan penggunaan termometer 

Nama  siswa  :  .... 

No 
Urut 

AKTIVITAS 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Cara mengeluarkan termometer dari tempatnya      

2. Cara menurunkan posisi air raksa      

3 Cara memasang termometer pada tubuh pasien      

4. 
Lama waktu pemasangan termometer pada tubuh 
pasien 

     

5. Cara mengambil termometer dari tubuh pasien      

6. Cara membaca tinggi air raksa      

 
c. Rubrik 

Rubrik biasanya digunakan untuk menskor respon/jawaban siswa terhadap 
pertanyaan open ended. Rubrik juga dapat digunakan untuk menilai kinerja siswa. 
Menurut Hidden dan Spears, rubrik merupakan skala tingkatan yang digunakan 
untuk menilai tulisan siswa terhadap butir open ended. Rubrik menurut klasifikasi 
nilai yang dapat diberikan pada siswa sesuai dengan hasil kerja atau kinerja yang 
ditunjukkan siswa. Berikut diberikan contoh rubrik untuk jawaban pertanyaan open 
ended untuk penilaian kinerja. 

  
Contoh rubrik penilaian kinerja (memiliki perencanaan penyelidikan) 
 

Nilai Kriteria 

4 
Amat Baik 

1. Merumuskan gagasan secara jelas dan memprediksi 
apa yang akan dikaji 

2. Mengumpulkan informasi awal yang relevan. 
3. Merencanakan pelaksanaan penyelidikan secara 

mendetail. 
4. Memilih alat dan bahan yang paling tepat. 
5. Mengajukan saran perbaikan yang tepat untuk 

kebutuhan penyelidikan tersebut. 

3 
Baik 

1. Merumuskan gagasan yang perlu diuji dalam 
percobaan / penyelidikan 

2. Merencanakan suatu urutan pelaksanaan 
penyelidikan. 

3. Memilih alat dan bahan yang cocok. 
4. Mengajukan saran perbaikan penyelidikan tersebut. 

2 
Cukup 

1. Dengan bimbingan guru dapat mengajukan gagasan 
sederhana yang akan diuji. 

2. Merencanakan percobaan tunggal secara garis besar. 
3. Memilih alat dan bahan yang cocok. 
4. Dapat menunjukkan adanya kelemahan dari rencana 

yang dibuat. 
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1 
Kurang 

1. Dengan bimbingan guru dapat mengajukan gagasan 
sederhana yanga akan diuji. 

2. Terdapat banyak kelemahan dalam rencana 
penyelidikan yang dibuat. 

3. Alat dan bahan yang dipilih kurang sesuai. 
4. Tidak menyadari adanya kelemahan dari rencana yang 

dibuat.  

0 
Sangat 
kurang 

1. Tidak dapat mengajukan gagasan yang benar. 
2. Belum memahami langkah-langkah penyelidikan. 
3. Alat dan bahan yang dipilih tidak sesuai. 

 
 
Interpretasi Tes Kinerja 

Misalkan dengan menggunakan daftar penilaian guru menilai kinerja Dedi dan Diana 
dalam menggunakan termometer. Guru menganggap keenam aktifitas sama sehingga 
memberikan bobot yang sama, misalnya 10 untuk keenam aktifitas tersebut. Hasil penilaian 
kinerja kedua siswa sebagai berikut : 

 
  Tabel. Hasil penilaian kinerja Siswa 

 

NO Aktifitas yang dinilai Bobot 
Skor 

Dedi Diana 

1 

Mengeluarkan termometer dari 
tempatnya dengan memegang 
bagian ujung termometer yang tak 
berisi raksa 

10 8 6 

2 
Menurunkan posisi air raksa dalam 
pipa kapiler termometer serendah-
rendahnya. 

10 9 7 

3 

Memasang termometer pada psien   
(dimulut atau diketiak) sehingga 
bagian yang berisi air raksa 
terkontak dengan tubuh pasien. 

10 8 7 

4 

Menunggu beberapa menit                     
(membiarkan termometer 
menempel ditubuh pasien selama 
beberapa menit). 

10 8 7 

5 

Mengambil termometer dari tubuh 
pasien, dengan memegang bagian 
ujung termometer yang tidak berisi 
air raksa. 

10 9 6 

6 
Membaca tinggi air raksa dalam 
pipa kapiler dengan posisi mata 
tegak lurus. 

10 9 7 

∑ 60 51 40 

 Nilainya Dedi : 85100
60

51
x  

Nilainya Diana : 66.66100
60

40
x  
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Bobot kelulusan 75, maka Dedi lulus dan Diana tidak lulus, jika batas kelulusan 65, 
maka Dedi dan Diana dinyatakan lulus. Artinya, jika batas kelulusan 65, maka Dedi dan 
Diana telah dinyatakan memiliki kemampuan menggunakan termometer. Penilaian yang 
bersifat dikotomis seperti di atas kurang dapat memberikan gambaran tentang tingkatan 
pencapaian siswa. Untuk mengatasi hal semacam ini kita dapat mambagi pencapaian siswa 
dalam beberapa level. 

Misalnya dengan membagi 0-60 manjadi 5 kategori, yaitu : 
0   – 20  Menyatakan kinerja sangat rendah 
21 – 30  Menyatakan kinerja rendah 
31 – 40  Menyatakan kinerja sedang 
41 – 50  Menyatakan kinerja baik 
51 – 60   Menyatakan kinerja sangat baik. 
 
Dengan demikian, Dedi kinerja sangat baik dan Diana kinerja sedang. Bagaimana jika 

dalam penilaian kinerja menggunakan skala Likert? Perhatikan contoh penilaian kinerja 
dengan skala penilaian tentang keterampilan menggunakan termometer. 

 
Contoh : Penilaian Kinerja Keterampilan Menggunakan Termometer 
 

No Aktifitas 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. 
Cara mengeluarkan termometer dari 
tempatnya 

1 2 3 4 5 

2. 
Cara menurunkan posisi air raksa dalam 
pipa kapiler serendah-rendahnya 

1 2 3 4 5 

3. Cara memasang termometer 1 2 3 4 5 

4. Lama waktu pemasangan 1 2 3 4 5 

5. Cara mengambil termometer 1 2 3 4 5 

6. Cara membaca tinggi air raksa 1 2 3 4 5 

 
 Jika Ahmad mendapat skor 4, berarti Ahmad telah dapat mengeluarkan 

thermometer dengan baik. 
 Untuk butir kedua, Ahmad mendapat skor 5 artinya Ahmad telah dapat 

menurunkan posisi air raksa secara sempurna. 
 Untuk butir ketiga skor 4, artinya Ahmad telah menempatkan termometer secara 

baik pada tubuh pasien tetapi belum sempurna. 
 Untuk butir keempat mendapat skor 5, artinya Ahmad telah memperhatikan lama 

waktu secara sempurna. 
 Untuk butir kelima mendapat skor 2, artinya Ahmad kurang terampil mengambil 

termometer dari tubuh pasien. 
 Untuk butir keenam mendapat skor 2, artinya Ahmad kurang terampil membaca 

termometer. 
Skor total Ahmad : 4 + 5 + 4 + 5 + 2 + 2 = 22. 
Skor maksimum : 30 

Skor minimum   :  6      18
2

630
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Untuk 55.4
4

18
  

          
   
 
 
 
              
 
 
 
 

Untuk 46.3
5

18
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh :  Penilaian Kinerja Tentang Perencanaan Penyelidikan 

 

No Aktifitas Skala Penilaian 

1 Cara merumuskan gagasan 1 2 3 4 5 

2 Pengumpulan informasi awal 1 2 3 4 5 

3 Perencanaan pelaksanaan penyelidikan 1 2 3 4 5 

4 Pemilihan alat dan bahan 1 2 3 4 5 

5 Pengajuan saran perbaikan 1 2 3 4 5 

 
 Skor maksimum  :     25 

 Skor minimum    :      5 15
2

525



 

Untuk 475.3
4

15
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ≤ x < 13 14 ≤ x < 19       19 ≤ x < 25        25 ≤ x ≤ 30 

6 
13 19 25 30 

6 - 12 13 - 19 19 - 24 25 - 30 

Rendah Sedang Baik Sangat baik 

6 30 

6 ≤ x < 11 11 ≤ x < 16       16 ≤ x < 21        21 ≤ x ≤ 36 

11 16 21 26 

Rendah Sedang Baik Sangat baik 

26 ≤ x ≤ 30 

Sangat rendah 

5 ≤ x < 11 11 ≤ x < 16       16 ≤ x < 21        21 ≤ x ≤ 25 

5 
11 16 21 25 

5 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 

Rendah Sedang Baik Sangat baik 
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Untuk 3
5

15
  

 
 
 
 
 
 
 
 
b. Portofolio dan Jurnal 
 Portofolio adalah kumpulan pekerjaan siswa yang refresentatif menunjukkan 
perkembangan kemampuan siswa dari waktu kewaktu. Portofolio dapat bercerita tentang 
aktifitas siswa dalam sains. Fokus portofolio adalaah pemecahan masalah, berpikir, dan 
pemahaman, komunikasi tertulis, hubungan sains, dan pandangan siswa sendiri terhadap 
dirinya sebagai orang yang belajar sains. Portofolio tidak sekedar file yang mengarsip 
pekerjaan siswa. Lembaran-lembaran tentang pekerjaan siswa yang dimasukkan ke dalam 
portofolio harus memiliki tingkat kebermaknaan yang tinggi dibandingkan dengan 
pekerjaan lain yang pernah dilakukan siswa.  Portofolio dapat berupa produk nyata karya 
siswa, artikel jurnal dan refleksi yang mewakili apa yang telah dilakukan oleh siswa dalam 
mata pelajarannya. Portofolio dapat digunakan untuk mengases kinerja siswa selama 
sekolah. Asesmen portofolio dapat dibuat oleh guru dan siswa bekerjasama. Pertama siswa 
menggumpulkan semua hasil pekerjaan selama 2 sampai 3 minggu. Selanjutnya direview 
untuk menentukan dasar seleksi contoh-contoh pekerjaan siswa yang selanjutnya akan 
dijadikan asesmen. Portofolio digunakan oleh guru selain sebagai asesmen juga dapat 
dipakai untuk membantu siswa merefleksikan apa yang mereka telah pelajari.  
 Jurnal adalah rekaman tertulis tentang  apa yang telah dipelajari oleh siswa. Jurnal 
dapat digunakan untuk merekam atau meringkas topik-topik kunci yang dipelajari, 
misalnya perasaan siswa terhadap sains, kesulitan yang dialami, atau keberhasilan dalam 
memecahkan masalah atau topik tertentu atau berbagai macam catatan lain, komentar yang 
dibuat oleh siswa. Membuat jurnal adalah cara yang paling baik untuk siswa berpraktek dan 
meningkatkan kemampuan menulis mereka. Membuat jurnal membantu siswa memiliki 
sikap selalu menuliskan apa yang dikerjakan. Sikap ini akan membantu mereka untuk 
belajar lebih banyak tentang sains dan keterampilan menulis. Berikut contoh-contoh topik 
portofolio: 
1) Laporan tertulis proyek atau penyelidikan individual 
2) Contoh masalah atau penyelidikan yang dirumuskan oleh siswa  
3) Jawaban terhadap pertanyaan ujung terbuka 
4) Kontribusi siswa kepada laporan kelompok  
5) Daftar cek yang telah dibuat guru yang menunjukkan pertumbuhan ilmiah siswa. 
6) Autobiografi ilmiahh 
7) Penerapan sains pada disiplin lain  
8) Penjelasan siswa terhadap setiap item pada portofolio  
 
 
 
 
 
 
 

5 25 

5 ≤ x < 10 10 ≤ x < 14       14 ≤ x < 18        18 ≤ x ≤ 22 

10 14 18 22 

Rendah Sedang Baik Sangat baik 

22 ≤ x ≤ 25 

Sangat rendah 



 

184 
Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) 
Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 
Universitas Negeri Makassar 

 

Format berikut ini dapat digunakan untuk menulis komentar portofolio siswa. 
 
 Asesmen Portofolio 
 Siswa  : 
 Guru  : 
 Tanggal : 
 
 Konsep, prosedur, keterampilan proses yang dieksplorasi 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________  
 Pertumbuhan pemahaman: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 Asemen dari: 

a. Kerja pemecahan masalah: ____________________________________ 
b. Penalaran dan berpikir kritis: __________________________________ 
c. Penggunaan bahasa: _________________________________________ 
d. Lain-lain: ___________________________________________________ 

 
 
c. Proyek dan Investigasi 
 Dalam kurikulum yang berorientasi kepada keterampilan, penggunaan proyek 
jangka panjang untuk pengajaran dan evaluasi sangat dibatasi. Sebagian besar sekolah siswa 
diminta untuk menyelesaikan proyek untuk pameran sains. Mereka seringkali 
menggunakan metode ilmiah yang sangat formal dan dengan prosedur tunggal. Semua 
siswa harus mengikuti langkah-langkah yang sama. Tahapan proses tertutup sehingga 
menghasilkan hasil yang sama.  
 Tipe proyek semacam ini seharusnya diganti dengan proyek berjangka panjang, 
dengan kelompok kooperatif yang melibatkan variasi konsep, keterampilan proses dasar 
dan terpadu, Identifikasi masalah, dan teknik pemecahannya. Nilai keterampilan proses 
terpadu dan konsep tingkat tinggi, memainkan peranan yang berarti dan integral untuk 
semua siswa.  
 Proyek dan penyelidikan dapat melibatkan siswa secara individual atau kelompok 
kecil 2 sampai 4 siswa bekerjasama. Tugas-tugas seharusnya membutuhkan waktu 2-3 
minggu. Proyek yang bersifat lebih substansial dapat memakan waktu 1-2 bulan. Waktu 
ideal untuk suatu proyek adalah 4-5 minggu. 
 
1. Ide untuk proyek dan penyelidikan  
 Proyek adalah cara yang amat baik untuk melibatkan siswa dalam pemecahan 
masalah jangka panjang. Situasi ini mungkin bersifat sangat ilmiah, tetapi juga dapat 
berhubungan dengan dunia nyata atau disiplin lain.  
 Proyek dapat melibatkan siswa pada situasi ujung terbuka yang mungkin dapat 
memberikan beragam hasil yang dapat diterima. Atau bisa saja kelompok kerja ini 
menemukan situasi masalah yang menuntun mereka merumuskan pertanyaan atau 
hipotesis yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut.  
 Proyek juga menyediakan peluang bagi siswa untuk mengeksplorasi ide-ide ilmiah 
menggunakan materi fisik atau teknologi baru seperti computer, kalkulator dan sebagainya. 
Proyek yang diberikan dalam konten pemecahan masalah, dapat digunakan oleh siswa 
untuk melakukan eksplorasi, belajar, dan berpikir tentang ide yang mengembangkan 
pemahaman mereka dalam berbagai area isi kurikulum sains. 
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2. Proyek dan Investigasi Dunia Nyata  
 Proyek dan investigasi dapat mengajarkan siswa berbagai hubungan sains dengan 
dunia nyata sebagai contoh untuk sekolah menengah dapat menggunakan proyek yang 
melibatkan siswa untuk menggunakan sains di dalam bidang-bidang berikut. Berikut ini 
merupakan daftar kasar yang masih dapat dikembangkan oleh siswa secara bersama-sama 
melalui curah pendapat. 

 Makanan dan kesegaran 

 Populasi  

 Masalah-masalah lingkunagan 

 Lahan pertanian 

 Mobil, perahu, pesawat terbang, roket 

 Olahraga 

 Daur ulang 

 Ruang angkasa 

 Dan sebagainya 
 
3. Kapan diimplementasikan 

Siswa dapat dilibatkan dalam proyek dan penyelidikan sepanjang tahun pelajaran. 
Anda mungkin hanya perlu menunggu sampai 3-4 minggu pertama sebelum anda 
menggunakan dan mendiskusikan proyek di dalam pelajaran Anda. 
Didalam memberikan suatu proyek mulailah dari tugas-tugas yang sederhana, berangsur 
ketugas-tugas yang rumit 
 
4. Bagaimana mengevaluasi proyek? 

Proyek dapat dievaluasi secara holistik maupun analisis. Penilaian holistik diberikan 
berdasarkan kepada proyek secara keseluruhan. Sebagai contoh guru dapat membaca dan 
mengevaluasi sampel proyek untuk menentukan rentang kinerja. Mungkin 3-5 kategori 
dapat dibuat. 
 Penilaian analitis memerlukan pemecahan proyek menjadi beberapa komponen. 
Sebagai contoh berikut ini adalah beberapa komponen proyek untuk keperluan penilaian. 
 

    Komponen    Nilai poin 

 Deskripsi masalah    10 

 Metode penilaian    10 

 Tahapan proyek/rekaman kerja  20 

 Data     20 

 Kesimpulan    20 

 Laporan proyek    20 
Jumlah     100 poin 

 
Sebagai tambahan terhadap model-model utama asesmen alternatif seperti yang 

telah diuarikan di atas, teknik-teknik asesmen berikut juga dapat digunakan untuk 
memantau kinerja siswa, yaitu: 

 
a. Wawancara dan Konperensi 

 Wawancara dan konperensi memberi peluang bagi guru dan siswa untuk bertemu 
bersama dan mendiskusikan IPA. Pertemuan pribadi dengan guru ini dapat merupakan 
pengalaman yang memiliki daya motivasi yang kuat untuk kebanyakan siswa. Hal ini juga 
dapat menyediakan bagi guru untuk memperoleh informasi yang bermanfaat tentang 
bagaimana siswa berpikir dan bagaimana perasaannya terhadap IPA. 
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 Wawancara dapat terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan 
dengan satu topik IPA tertentu. Sebagai contoh, suatu wawancara pemecahan masalah, akan 
menghadapkan siswa pada masalah dan memintanya untuk memecahkannya. Bekerja dari 
sebuah set pertanyaan yang direncanakan, guru tertarik terhadap bagaimana siswa 
melakukan pemecahan masalahnya. Siswa menjelaskan model dan strategi yang dipilihnya 
untuk memecahkan masalah. Wawancara biasanya ditandai dengan pertanyaan yang 
diajukan oleh guru dan respon oral oleh siswa. 
 Konperensi adalah diskusi tidak formal yang melibatkan guru dengan seorang siswa. 
Beberapa saran yang bermanfaat untuk melaksanakan wawancara dan konperensi: 
 Siaplah dengan pertanyaan  
 Tempatkan siswa dalam keadaan santai 
 Jelaskan bahwa anda akan mencari hasil berpikir kreatif 
 Ajukan masalah 
 Buatlah catatan 
 Jadilah pendengar yang baik 
 
b. Evaluasi Diri Siswa 

Satu lagi yang memiliki keuntungan nyata adalah menggunakan tugas-tugas 
asesmen kinerja adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk terlibat di dalam proses 
asesmen. Bila asesmen dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran, 
fokus berpindah dari memberi tes ke membantu siswa memahami tujuan pengalaman 
belajar dan kriteria keberhasilan. 

Implisit didalam semua metode asesmen alternatif adalah ide bahwa metode dapat 
bekerja dengan efektif bilamana siswa tahu tujuan pelajaran dan kriteria untuk mengukur 
keberhasilan tujuan tersebut. Mengetahui tujuan dan kriteria keberhasilan akan membantu 
siswa untuk memonitor tujuannya. 

 
c. Tes Buatan Siswa  

Dalam melakukan asesmen terhadap siswa, Anda juga dapat menggunakan tes-tes 
yang dikembangkan oleh siswa Anda sendiri. Asesmen didasarkan pada asumsi bahwa 
sesorang yang menguasai dengan suatu konsep tertentu akan mampu mengembangkan 
pertanyaan yang bermutu tentang konsep itu. Atas asumsi itu, Anda dapat mengases 
pemahaman siswa Anda soal-soal tes yang dibuatnya. 

  
d. Pekerjaan Rumah 

Seringkali tugas-tugas yang dilakukan siswa didalam suatu asesmen membutuhkan 
waktu yang lama. Oleh karena itu Anda dapat menggunakan waktu siswa di rumah untuk 
mengerjakannya. Hasil kerja mereka merupakan sumber yang baik untuk asesmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilihlah salah satu Standar Kompetensi  (SK) pada standar isi Mata Pelajaran Yang 
diampu oleh bapak/ibu guru di  SMA, kemudian buatlah instrumen tes kinerja lengkap 
dengan interval skornya! 

 
 

Bahan Latihan 
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BAGIAN 4. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 
 

Modul 6. Pengembangan RPP Sains 
 
 Dalam rangka mengimplementasikan pogram pembelajaran yang sudah dituangkan 
di dalam silabus, guru harus menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP 
merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, 
laboratorium, dan/atau lapangan untuk setiap Kompetensi dasar. Oleh karena itu, apa yang 
tertuang di dalam RPP memuat hal-hal yang langsung berkait dengan aktivitas 
pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu Kompetensi Dasar. Dalam 
menyusun RPP guru harus mencantumkan Standar Kompetensi yang memayungi  
Kompetensi Dasar yang akan disusun dalam RPP-nya. Di dalam RPP secara rinci harus 
dimuat Tujuan Pembelajaran, Materi Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Langkah-langkah 
Kegiatan pembelajaran, Sumber Belajar, dan Penilaian. Adapaun Langkah-langkah 
Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai berikut. 
 
A. Mencantumkan identitas 

 Nama sekolah 

 Mata Pelajaran 

 Kelas/Semester 

 Standar Kompetensi 

 Kompetensi Dasar 

 Indikator 

 Alokasi Waktu 
Catatan: 

 RPP disusun untuk satu Kompetensi Dasar. 
 Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator dikutip dari silabus yang 

disusun oleh satuan pendidikan 
 Alokasi waktu diperhitungkan untuk pencapaian satu kompetensi dasar yang 

bersangkutan, yang dinyatakan dalam jam pelajaran dan banyaknya pertemuan. 
Oleh karena itu, waktu untuk mencapai suatu kompetensi dasar dapat 
diperhitungkan dalam  satu atau beberapa kali pertemuan bergantung pada 
karakteristik kompetensi dasarnya. 

 
B. Mencantumkan Tujuan Pembelajaran  

Tujuan Pembelajaran berisi penguasaan kompetensi yang operasional yang 
ditargetkan/dicapai dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 
dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang operasional dari kompetensi dasar. Apabila 
rumusan kompetensi dasar sudah operasional, rumusan tersebutlah yang dijadikan 
dasar dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat terdiri atas 
sebuah tujuan atau beberapa tujuan.  
 

C. Mencantumkan Materi Pembelajaran  
Materi pembelajaran  adalah  materi yang digunakan untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Materi pembelajaran dikembangkan dengan mengacu pada materi pokok 
yang ada dalam silabus. 
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D. Mencantumkan Metode Pembelajaran 

Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai 
model atau pendekatan pembelajaran, bergantung pada karakteristik pendekatan 
dan/atau strategi yang dipilih. 
 

E. Mencantumkan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
Untuk mencapai suatu kompetensi dasar harus dicantumkan langkah-langkah kegiatan 
setiap pertemuan. Pada dasarnya, langkah-langkah kegiatan memuat unsur kegiatan 
pendahuluan/pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Akan tetapi, 
dimungkinkan dalam seluruh rangkaian kegiatan, sesuai dengan karakteristik model 
yang dipilih, menggunakan urutan sintaks sesuai dengan modelnya (LIHAT SINTAKS-
SINTAKS MODEL-MODEL PEMBELAJARAN MODERN PADA BAGIAN KEDUA 
MODUL INI). Oleh karena itu, kegiatan pendahuluan/pembuka, kegiatan inti, dan 
kegiatan penutup tidak harus ada dalam setiap pertemuan. 
 

F. Mencantumkan  Sumber Belajar  
Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang 
dikembangkan oleh satuan pendidikan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, 
lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih 
operasional. Misalnya,  sumber belajar dalam silabus dituliskan buku referens, dalam 
RPP harus dicantumkan judul buku teks tersebut, pengarang, dan halaman yang diacu. 
 

G. Mencantumkan Penilaian  
Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang 
dipakai untuk mengumpulkan data (LIHAT PENJELASAN ASESMEN PADA 
BAGIAN KETIGA MODUL INI). Dalam sajiannya dapat dituangkan dalam bentuk 
matrik horisontal atau vertikal. Apabila penilaian menggunakan  teknik  tes tertulis 
uraian, tes unjuk kerja, dan tugas rumah yang berupa proyek harus disertai rubrik 
penilaian.  
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Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 
 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 
SMP/MTs                 : ................................... 
Mata Pelajaran        : ................................... 
Kelas/Semester       : ................................... 
Standar Kompetensi: ................................... 
Kompetensi Dasar   : ................................... 
Indikator                  :  ................................... 
Alokasi Waktu          : … jam pelajaran (… x pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran   : ................................... 
B. Materi Pembelajaran    : ................................... 
C. Metode Pembelajaran  :  .................................. 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 Pertemuan  1: .................................................. 
 Pertemuan  2: ................................................. 

dst. 
E. Sumber Belajar            : ................................... 
F. Penilaian                      : ...................................     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pilihlah salah satu Standar Kompetensi  (SK) pada standar isi Mata Pelajaran Yang 
diampu oleh bapak/ibu guru di  SMA, kemudian buatlah RPP dengan menggunakan 
model pembelajaran kooperatif atau pengajaran langsung atau model pembelajaran 
berdasarkan masalah! 

 
 

 
 
 
 
 

 

Bahan Latihan 


