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ABSTRAK 

 

Nurulshifa, Alvi Mutia. 2013. Pengembangan Alat Evaluasi Pembelajaran 

Bertingkat Berdasarkan Taksonomi Bloom untuk Mengetahui Kemampuan 

Berpikir Siswa pada Tema Cahaya. Skripsi Prodi Pendidikan IPA Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I Dr. Suharto Linuwih, M.Si.,  II Parmin, S.Pd,  M.Pd. 

Kata Kunci : alat evaluasi, taksonomi bloom, kemampuan berpikir siswa 

Terdapat tiga komponen yang dianggap penting dalam dunia pendidikan atau 

pengajaran, yaitu tujuan, metode, dan evaluasi. Tahapan terpenting dalam proses 

pembelajaran adalah evaluasi. Manfaat dari evaluasi adalah untuk mengetahui 

pencapaian tujuan pembelajaran dan sebaliknya tujuan pembelajaran merupakan 

acuan dalam melaksanakan evaluasi. Untuk itu diperlukan adanya pengembangan alat 

evaluasi yang dapat mengukur ketercapaian dari tujuan pembelajaran tersebut. 

Rumusan masalah yang ada pada skripsi ini meliputi bagaimana bentuk tes untuk 

dapat mengetahui kemampuan berpikir siswa dan uji kelayakannya menurut penilaian 

pakar. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan alat evaluasi berdasarkan 

taksonomi bloom pada materi cahaya dan mengetahui kelayakannya menurut pakar 

dan hasil ujicoba. Untuk itu peneliti melakukan pengembangan alat evaluasi 

bertingkat berdasarkan taksonomi bloom. Desain penelitian yang digunakan adalah 

penelitian Research and Development (R & D) yaitu suatu metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu dan diuji keefektifannya. 

Analisis data yang digunakan adalah data hasil validasi produk oleh ahli, angket 

tanggapan guru dan siswa serta nilai hasil belajar siswa. Alat evaluasi pembelajaran 

bertingkat berdasarkan taksonomi bloom pada tema cahaya mendapat kriteria sangat 

layak dari pakar materi dan pakar media dengan perolehan rerata skor 83%. Penilaian 

alat evaluasi pembelajaran bertingkat ini menggunakan instrumen penilaian alat 

evaluasi SMP/ MTs menurut BSNP yang telah dimodifikasi. Sebanyak 72,56% siswa 

tuntas belajar hal ini diperoleh data siswa mengerjakan alat evaluasi pembelajaran. 
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ABSTRACT 

 

Nurulshifa, Alvi Mutia. 2013. Development of Level Learning Evaluation 

Equipment based on Taksonomi Bloom for to Know Student Think Ability  on 

Radiance Theme. Final Project, Department of Sains Education Mathematics 

and Sains Faculty Semarang State University. Supevisor I Dr. Suharto Linuwih, 

M.Si., II Parmin, S.Pd,  M.Pd. 

Keyword: evaluation tool, taxonomy bloom, thinking ability of students 

There are three components that are considered important in education or teaching,the 

objectives, methods, and evaluation. The most important phase in learning process is 

the evaluation. The benefits of the evaluation is to find out achievement of learning 

objectives and learning objectives instead a reference in implemented an evaluation. 

For that we need the development of an evaluation tool that can measure the 

achievement of learning objectives. The problem in this paper include how the test 

form can measure the thinking ability of students and trials their feasibility according 

to expert assessment and resut of trials. Then, researcher do development an 

evaluation tool based multilevel taxonomy bloom. Design research is Research and 

Development (R & D) is a research method that is used to produce a particular 

product tested its effectiveness. Analysis of the data used the result of a data product 

validation by expert, questionnaire responses of teachers and students and the value 

of student learning. Multilevel learning evaluation tool based on the taxonomy bloom 

on theme of light gets very worthy criteria of experts and media experts with material 

acquisition mean score of 83%. Assessment of learning evaluation tool uses 

multilevel assessment instrument evaluation tools SMP / MTs that have been 

modified according to the National Education Standards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

DAFTAR ISI 

                Halaman 

HALAMAN JUDUL ........................................................................................  i   

PERNYATAAN ............................................................................................... ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................... iii 

PENGESAHAN ............................................................................................... iv 

MOTO DAN PERSEMBAHAN ..................................................................... v 

PRAKATA ....................................................................................................... vi 

ABSTRAK   ..................................................................................................... viii 

ABSTRACT ..................................................................................................... ix 

DAFTAR ISI    ................................................................................................. x 

DAFTAR TABEL   .......................................................................................... xii 

DAFTAR GAMBAR    .................................................................................... xiii 

DAFTAR LAMPIRAN   .................................................................................. xiv 

BAB  

1. PENDAHULUAN    ................................................................................. 1 

1.1 Latar Belakang Masalah   ................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah   ............................................................................. 4 

1.3 Tujuan Penelitian    ............................................................................. 4 

1.4 Manfaat Penelitian   ............................................................................ 5 

1.4.1 Bagi Guru    ................................................................................. 5 

1.4.2 Bagi Siswa   ................................................................................. 5 

1.4.3 Bagi Sekolah  .............................................................................. 5 



xi 
 

1.4.4 Bagi Peneliti   .............................................................................. 5 

1.5 Penegasan Istilah    .............................................................................. 6 

1.5.1 Evaluasi    .................................................................................... 6 

1.5.2 Pengembangan Alat Evaluasi    ................................................... 6 

1.5.3 Materi Cahaya    .......................................................................... 6 

2. LANDASAN TEORI   .............................................................................. 9 

2.1 Pengembangan   .................................................................................. 9 

2.2 Alat Evaluasi    .................................................................................... 11 

2.3 Taksonomi Bloom    ............................................................................ 12 

2.4 Cahaya    .............................................................................................. 17 

2.4.1 Sifat-sifat Cahaya    ..................................................................... 18 

2.4.2 Pemantulan Cahaya   ................................................................... 19 

2.4.3 Jenis-jenis Pemantulan    ............................................................. 20 

2.4.4 Hukum Pemantulan Cahaya   ...................................................... 21 

2.5 Kemampuan Berpikir     ...................................................................... 22 

2.6 Kerangka Pikir   .................................................................................. 25 

3. METODE PENELITIAN   ........................................................................ 26 

3.1 Rancangan Penelitian   ........................................................................ 26 

3.1.1 Prosedur Pengembangan    .......................................................... 26 

3.2 Uji coba Produk   ................................................................................ 32 

3.2.1 Desain Uji   .................................................................................. 32 

3.2.2 Subjek Penelitian   ....................................................................... 34 

3.2.3 Metode Pengumpulan Data    ...................................................... 34 



xii 
 

3.3 Metode Analisis Data   ........................................................................ 36 

3.4 Kriteria Keberhasilan   ........................................................................ 40 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN    .............................................................. 41 

4.1 Hasil Penelitian    ................................................................................ 41 

4.1.1 Hasil Validasi Desain Alat Evaluasi   ......................................... 41 

4.1.2 Revisi Alat Evaluasi    ................................................................. 43 

4.1.3 Hasil Uji coba Alat Evaluasi   ..................................................... 45 

4.2 Pembahasan    ...................................................................................... 48 

4.2.1 Validasi Alat Evaluasi Pembelajaran Bertingkat                      

Berdasarkan Taksonomi Bloom    ............................................... 48 

4.2.2 Hasil Ujicoba Alat Evaluasi    ..................................................... 53 

5. SIMPULAN DAN SARAN   .................................................................... 59 

5.1 Simpulan    .......................................................................................... 59 

5.2 Saran    ................................................................................................ 59 

DAFTAR PUSTAKA     .................................................................................. 60 

LAMPIRAN    ................................................................................................. 62 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel               Halaman 

2.1 Ranah Taksonomi Bloom ........................................................................... 15 

3.2 Data yang  Diperlukan dalam Pengembangan  Alat Evaluasi ................... 36 

4.1 Bagian Alat Evaluasi yang Direvisi Berdasarkan Saran Pakar  ................. 42 

4.2 Hasil Penilaian Pakar terhadap Pengembangan Alat Evaluasi   ................ 43 

4.3 Perbaikan Alat evaluasi Berdasarkan Saran Pakar  ................................... 44 

4.4 Hasil Tanggapan Siswa pada Uji coba Skala Kecil ................................... 45 

4.5 Hasil Tanggapan Guru  .............................................................................. 46 

4.6 Hasil Tanggapan Siswa pada Uji coba Skala Besar  .................................. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar              Halaman 

2.1 Pemantulan Teratur  ................................................................................... 20 

2.2 Pemantulan Baur ........................................................................................ 20  

2.3 Hukum Pemantulan Cahaya ....................................................................... 21 

2.4 Kerangka Pikir ........................................................................................... 25 

3.1 Prosedur Metode Research and development  ........................................... 26 

3.2 Cover Alat Evaluasi Pembelajaran Bertingkat ........................................... 29 

3.3 Alat Evaluasi Pembelajaran Bertingkat Level 1 ........................................ 29 

3.4 Alat Evaluasi Pembelajaran Bertingkat Level 2 ........................................ 30 

3.5 Alat Evaluasi Pembelajaran Bertingkat Level 3  ....................................... 30 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN                                                                                          Halaman 

Lampiran 1 Lembar Revisi Alat Evaluasi Pembelajaran Bertingkat .............. 62 

Lampiran 2 Lembar Validasi Media oleh Pakar ............................................. 63 

Lampiran 3 Lembar Validasi Isi oleh Pakar ................................................... 67 

Lampiran 4 Rekap Validasi oleh Pakar........................................................... 77 

Lampiran 5 Daftar Nama Siswa pada Uji coba Skala Kecil ........................... 80 

Lampiran 6 Daftar Nilai Siswa pada Uji coba Skala Kecil ............................ 81 

Lampiran 7 Angket Tanggapan Siswa pada Uji coba Skala Kecil ................. 82 

Lampiran 8 Analisis Respon Siswa pada Uji coba Skala Kecil ...................... 84 

Lampiran 9 Angket Tanggapan Guru ............................................................. 87 

Lampiran 10 Analisis Respon Angket Tanggapan Guru ................................ 91 

Lampiran 11 Daftar Nama Siswa pada Uji coba Skala Besar......................... 93  

Lampiran 12 Daftar Nilai Siswa pada Uji coba Skala Besar .......................... 94 

Lampiran 13 Daftar Nilai Siswa Kelas VIII B ................................................ 95 

Lampiran 14 Angket Tanggapan Siswa pada Uji coba Skala Besar ............... 96  

Lampiran 15 Analisis Respon Siswa pada Uji coba Skala Besar ................... 98 

Lampiran 16 Silabus ....................................................................................... 102 

Lampiran 17 RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) ............................... 104 

Lampiran 18 Surat Permohonan Penelitian .................................................... 108 

Lampiran 19 Surat Bukti Pelaksanaan Penelitian ........................................... 109 

Lampiran 20 Dokumentasi Penelitian ............................................................. 110 

Lampiran 21 Kisi-kisi soal .............................................................................. 113 



1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah  

 

Terdapat tiga komponen yang dianggap penting dalam dunia pendidikan atau 

pengajaran, yaitu tujuan, metode, dan evaluasi. Kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh 

dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan 

pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Dalam kurikulum tingkat satuan 

pendidikan, pendidik diberi peluang mengembangkan alat evaluasi yang 

terstandarkan untuk menjamin akuntabilitas. 

Implementasi kurikulum dalam pembelajaran IPA adalah  mengacu pada 

model kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu ini juga biasa disebut dengan 

kurikulum interdisipliner. Kurikulum interdisipliner didefinisikan dalam kamus 

pendidikan sebagai organisasi kurikulum yang melintasi batas-batas mata pelajaran 

untuk berfokus pada permasalahan kehidupan yang komprehensif atau area studi luas 

yang menggabungkan berbagai segmen kurikulum ke dalam asosiasi yang bermakna. 

Secara umum, seluruh definisi kurikulum terpadu atau kurikulum interdisipliner 

mencakup : kombinasi mata pelajaran, penekanan pada proyek, sumber diluar buku 

teks, keterkaitan antarkonsep, unit-unit tematis sebagai prinsip-prinsip organisasi. 
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Paragraf diatas menjelaskan bahwa pendidikan memiliki komponen yang 

dianggap penting, salah satunya adalah tujuan. Pendidikan memiliki tujuan tertentu 

yang ingin dicapai atau yang biasa disebut dengan output. Setiap komponen dalam 

pendidikan tersebut memiliki keterkaitan. Ketercapaian dari tujuan pembelajaran 

tersebut dapat diketahuai dengan menggunakan komponen lain, maka memerlukan 

komponen lain yaitu berupa evaluasi. Hasil evaluasi terhadap output dijadikan dasar 

umpan balik (feed back) untuk melakukan analisis atau revisi, baik terhadap proses 

maupun terhadap input (Uno, 2006). Berdasarkan uraian tersebut, pembelajaran yang 

merupakan suatu sistem mempunyai sejumlah komponen yang saling berinteraksi 

untuk mencapai tujuan. 

Tahapan terpenting dalam proses pembelajaran adalah evaluasi. Evaluasi 

memiliki hubungan yang saling terkait dengan tujuan pembelajaran dan proses 

pembelajaran. Evaluasi dalam pembelajaran dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

memperbaiki proses pembelajaran, dan sebaliknya proses pembelajaran dapat 

dijadikan pijakan dalam melaksanakan evaluasi. Manfaat dari evaluasi adalah untuk 

mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran dan sebaliknya tujuan pembelajaran  

merupakan acuan dalam  melaksanakan evaluasi. Pembelajaran IPA memerlukan alat 

evaluasi yang sangat bermanfaat untuk mengetahui pencapaian kompetensi 

pembelajaran. Diperlukan pula alat evaluasi yang terpadu yang dapat mengetahui 

pencapaian kompetensi dalam pembelajaran IPA terpadu. Dalam Kurikulun Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) untuk pendidikan dasar dan menengah disebutkan bahwa 

Sains berfungsi untuk mengembangkan keterampilan wawasan, dan  kesadaran 

teknologi dalam  kaitan dengan  pemanfaatannya bagi kehidupan sehari-hari. Hal  ini 



3 
 

 
 

berarti, melalui pembelajaran Sains di sekolah, semestinya dapat digunakan untuk 

membentuk kemampuan  manusia yang utuh, dalam arti mempunyai sikap, 

kemampuan kognitif dan keterampilan memecahkan permasalahan yang dihadapi. 

Berdasarkan penelitian awal di tempat penelitian, faktanya adalah guru menggunakan 

alat evaluasi yang sama untuk setiap tahunnya. Guru memberikan tugas kepada siswa 

untuk mencari referensi soal-soal materi cahaya yang ada di internet. Tugas berupa 

mengumpulkan kumpulan soal di internet kemudian dijadikan sebagai bahan untuk 

membuat alat evaluasi terhadap materi cahaya. Guru mengambil beberapa soal dari 

tugas siswa yang kemudian disatukan dan dijadikan sebagai alat evaluasi yang 

digunakan untuk mengambil nilai dari hasil belajar siswa.  

Taksonomi dalam dunia pendididkan dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan  

pendidikan. Tujuan pendidikan disini dibagi menjadi beberapa domain, yaitu: 

kognitif, afektif, dan  psikomotor (Wikipedia, 2012). Dari setiap ranah tersebut dibagi 

kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hirarkis 

(bertingkat), mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling 

kompleks. Tingkah laku dalam setiap tingkat diasumsikan menyertakan juga tingkah 

laku dari tingkat yang lebih rendah. Konsep Taksonomi Bloom dikembangkan pada 

tahun 1956 oleh Benjamin Bloom seorang psikologi bidang pendidikan. Konsep ini 

mengklasifikasikan tujuan pendidikan dalam tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Ranah kognitif menggolongkan dan mengurutkan keahlian berpikir 

yang menggambarkan tujuan yang diharapkan. Proses berpikir yang menggambarkan 

tujuan yang diharapkan. Alat evaluasi bertingkat sendiri merupakan alat evaluasi 

yang dibuat berdasarkan taksonomi bloom. Bentuk dari alat evaluasi bertingkat yang 
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di buat dari soal yang mudah sampai soal yang sulit. Soal ini dibuat beberapa 

tingkatan yang mana setiap tingkat memiliki tingkat kesukaran yang berbeda. 

 Evaluasi digunakan  untuk menilai apakah proses perkembangan cara 

berpikir siswa telah berjalan semestinya dan apakah tujuan pendidikan telah dicapai 

dengan program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Salah satu teknik 

evaluasi hasil belajar kognitif adalah tes verbal berupa butir-butir soal (Sukiman, 

2011). Evaluasi hasil belajar dilakukan atas hasil pengukuran dari penampilan siswa 

yaitu kemampuan yang didemonstrasikan. Alat evaluasi sangat diperlukan untuk bisa 

mengetahui kemampuan berpikir siswa atas kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. Hal ini di tandai dengan kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi 

tersebut. Alat evaluasi yang digunakan harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku 

sehingga tidak akan efektif sebuah penilaian jika alat evaluasi yang digunakan sama 

dari tahun ke tahun tanpa adanya modifikasi dari sebuat alat evaluasi yang sesuai 

dengan kurikulum yang baru.  

Berdasarkan dari penjelasan di atas maka maka perlu sekali adanya 

pengembangan alat evaluasi. Pada penelitian ini alat evaluasi yang dikembangkan 

adalah alat evaluasi bertingkat berdasarkan taksonomi bloom. Bentuk bertingkat dari 

alat evaluasi ini adalah alat evaluasi dibagi menjadi tiga tingkatan atau level. Setiap 

level mempunyai tingkatan taksonomi bloom, yang mana tingkat kesulitan dari setiap 

level akan berbeda. Pengembangan alat evaluasi ini diharapkan dapat mengetahui 

kemampuan berpikir siswa yang ditandai dengan siswa mampu menjawab soal dari 

level terendah sampai level tertinggi. Sejauh mana siswa mampu mengerjakan 
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tingkatan level maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir siswa juga ikut 

meningkat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Memperhatikan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana bentuk alat evaluasi pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mengetahui kemampuan berpikir siswa pada materi cahaya dan uji kelayakannya 

menurut penilaian pakar! 

b. Apakah  alat evaluasi pembelajaran yang dikembangkan dapat digunakan untuk 

mengetahui  kemampuan berfikir siswa pada materi cahaya berdasarkan uji coba 

produk? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan umum penelitian ini 

adalah untuk memperoleh bentuk alat evaluasi berdasarkan taksonomi bloom yang 

dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berfikir siswa. Tujuan khusus dari 

penelitian ini adalah. 

a. Mengembangkan alat evaluasi berdasarkan taksonomi bloom pada materi cahaya 

dan mengetahui kelayakannya menurut pakar. 

b. Mengetahui keefektifan alat evaluasi bertingkat berdasarkan taksonomi bloom  

berdasarkan hasil uji coba. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

  Pembelajaran dengan menggunakan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut :  

1.4.1 Bagi Guru 

a. Tes yang dikembangkan dapat dijadikan sebagai alat evaluasi untuk 

meningkatkan kemampuan berfikir siswa pada materi cahaya. 

b. Sebagai contoh untuk mengembangkan alat evaluasi materi lainnya. 

1.4.2 Bagi Siswa 

a. Diharapkan siswa menjadi lebih termotivasi dan tertantang untuk 

menyelesaikan segala persoalan dalam instrumen ini. 

b. Melatih siswa berfikir kritis 

1.4.3 Bagi Sekolah 

Sumbangan dalam rangka perbaikan pembelajaran dan peningkatan mutu 

pembelajaran 

1.4.4 Bagi Peneliti  

Memperoleh gambaran cara mengembangkan instrumen tes yang dapat 

digunakan untuk mengukur kemampuan berfikir siswa. 

 

1.5  Penegasan Istilah 

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, 

maka perlu dijelaskan beberapa istilah antara lain :  

1.5.1 Evaluasi 
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Evaluasi merupakan alat dan bukan tujuan yang digunakan untuk menilai 

apakah proses perkembangan telah berjalan semestinya dan apakah tujuan pendidikan 

telah tercapai dengan program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. 

Sedangkan alat evaluasi itu sendiri merupakan alat yang digunakan dalam melakukan 

proses evaluasi seperti contohnya soal tes tertulis. 

1.5.2 Pengembangan Alat Evaluasi 

Pengembangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses 

mengembangakan alat evaluasi berupa tes yang dapat digunakan sebagai alat yang 

digunakan unuk mengetahui kemampuan berfikir siswa. 

1.5.3 Materi Cahaya 

Materi cahaya merupakan bagian dari pelajaran IPA  yang diajarkan pada 

siswa kelas VII SMP. Standar kompetensi materi cahaya adalah memahami konsep 

dan penerapan getaran, gelombang, dan optika dalam produk teknologi sehari-hari. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengembangan 

Pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut 

(Sugiyono, 2009). Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan 

penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk 

tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian 

untuk menguji keefektifan produk tersebut. Jadi penelitian dan pengembangan 

bersifat longitudinal (bertahap).  

Tahap-tahap pada penelitian pengembangan 

a. Potensi dan masalah 

Data tentang potensi dan masalah tidak harus dicari sendiri, tetapi bisa 

berdasarkan laporan penelitian orang lain, atau dokumentasi laporan kegiatan 

dari perorangan atau instansi tertentu yang masih up to date.  

b. Pengumpulan data 

Mengumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan 

untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah 

tersebut. 

c. Desain produk 

Setelah mengumpulkan berbagai data maka langkah selanjutnya adalah 

membuat desain produk yang akan dikembangkan. Desain produk harus 
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diwujudkan dalam gambar atau bagan, sehingga dapat digunakan sebagai 

pegangan untuk menilai dan membuatnya. 

d. Validasi desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

produk efektif atau tidak. 

e. Revisi desain 

Setelah desain produk divalidasi melalui pakar dan para ahli, maka diketahui 

kelemahannya. Kemudian kelemahan tersebut dikurangi dengan cara 

memperbaiki desain. 

f. Uji coba produk 

Setelah produk direvisi kemudian produk di uji cobakan untuk mengetahui 

keefektifan dari alat evaluasi tersebut. 

g. Revisi produk 

Setelah diuji cobakan pada skala kecil, kemudian produk direvisi kembali bila 

masih ada kekurangannya. 

h. Uji coba produk 

Setelah direvisi yang kedua kemudian produk diuji cobakan pada skala besar 

untuk mengetahui kekurangan atau hambatan yang muncul guna untuk 

perbaikan lebih lanjut.  

i. Revisi produk 

Revisi produk ini dilakukan, apabila dalam pemakaian kondisi nyata terdapat 

kekurangan dan kelemahan. 
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j. Produksi masal 

Pembuatan produk masal ini dilakukan apabila produk yang telah diuji coba 

dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi masal. 

2.2 Alat Evaluasi 

Evaluasi adalah pengambilan keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran 

baik buruk dimana penilaian tersebut bersifat kualitatif (Arikunto, 2009). Dapat 

disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses penilaian terhadap sesuatu untuk 

mengambil keputusan terhadap sesuatu itu dimana penilaian tersebut bersifat 

kualitatif. Evaluasi digunakan untuk menilai apakah proses perkembangan cara 

berpikir siswa telah berjalan semestinya dan apakah tujuan pendidikan telah 

dicapai dengan program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Evaluasi 

hasil belajar dilakukan atas hasil pengukuran dari penampilan siswa yaitu 

kemampuan yang didemonstrasikan. Alat evaluasi sangat diperlukan untuk bisa 

mengetahuai kemampuan berpikir siswa atas kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. Hal ini di tandai dengan kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi 

tersebut. 

Penilaian (assessment) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan 

beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar atau 

kompetensi yang telah dicapai oleh siswa. Penilaian pendidikan adalah proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil 

belajar siswa (Permendiknas no. 20 2007). Penilaian memiliki tiga peran utama 

dalam pembelajaran yaitu untuk melihat tingkat penguasaan kompetensi, 

bimbingan, dan diagnosis. Sebagai alat untuk mengetahui tingkat penguasaan 
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kompetensi memiliki makna bahwa penilaian dapat dijadikan sebagai tolak ukur 

terhadap ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai peserta didik setelah 

melakukan kegiatan belajar. Sebagai  bimbingan, penilaian bertujuan untuk 

mengevaluasi hasil belajar peserta didik untuk membantu peserta didik dalam 

memahami diri-sendiri, pengembangan kepribadian maupun untuk penjurusan. 

Sebagai alat diagnosis, penilaian bertujuan mencari tahu permasalah-

permasalahan atau kesulitan belajar yang dialami peserta didik. 

Penilaian merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur 

dan menilai tingkat ketercapaian kurikulum. Penilaian juga digunakan untuk 

mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada dalam proses pembelajaran, 

sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan, misalnya apakah 

proses pembelajaran sudah baik dan dapat dilanjutkan atau masih perlu ada sistem 

penilaian yang baik dan terencana. Untuk melakukan penilaian terhadap 

kemampuan berpikir memerlukan teknik penilaian yang tepat. Penguasaan 

keterampilan proses sains dapat diukur menggunakan tes tertulis. Tes tertulis 

adalah tes yang menuntut peserta tes memberikan jawaban secara tertulis berupa 

pilihan dan/atau isian.  

2.3 Taksonomi Bloom 

Taksonomi berasal dari bahasa Yunani tassein berarti untuk 

mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi berarti klasifikasi 

berhirarkhi dari sesuatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi. Semua hal yang 

bergerak, benda diam, tempat, dan kejadian, sampai pada kemampuan berpikir 

dapat diklasifikasikan menurut beberapa skema taksonomi . Konsep Taksonomi 
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Bloom dikembangkan pada tahun 1956 oleh Benjamin Bloom, seorang psikolog 

bidang pendidikan. Konsep ini mengklasifikasikan tujuan pendidikan dalam tiga 

ranah, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Ranah kognitif meliputi fungsi memproses informasi, pengetahuan dan 

keahlian mentalitas. Ranah afektif meliputi fungsi yang berkaitan dengan sikap 

dan perasaan. Sedangkan ranah psikomotorik berkaitan dengan fungsi manipulatif 

dan kemampuan fisik. Ranah kognitif menggolongkan dan mengurutkan keahlian 

berpikir yang menggambarkan tujuan yang diharapkan. Proses berpikir 

mengekspresikan tahap-tahap kemampuan yang harus siswa kuasai sehingga 

dapat menunjukan kemampuan mengolah pikirannya sehingga mampu 

mengaplikasikan teori ke dalam perbuatan. Mengubah teori ke dalam 

keterampilan terbaiknya sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang baru sebagai 

produk inovasi pikirannya.  

Konsep tersebut mengalami perbaikan seiring dengan perkembangan dan 

kemajuan jaman serta teknologi. Salah seorang murid Bloom yang bernama Lorin 

Anderson merevisi taksonomi Bloom pada tahun 1990. Hasil perbaikannya 

dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama Revisi Taksonomi Bloom. Dalam 

revisi ini ada perubahan kata kunci, pada kategori dari kata benda menjadi kata 

kerja. Masing-masing kategori masih diurutkan secara hirarkis, dari urutan 

terendah ke yang lebih tinggi. Pada ranah kognitif kemampuan berpikir analisis 

dan sintesis diintegrasikan menjadi analisis saja. Dari jumlah enam kategori pada 

konsep terdahulu tidak berubah jumlahnya karena Lorin memasukan kategori baru 

yaitu creating yang sebelumnya tidak ada.  
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Taksonomi Bloom terdiri dari enam tingkat perilaku kognitif, yaitu 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Tingkat 

pengetahuan menyangkut kemampuan siswa untuk mengingat. Pemahaman 

adalah kemampuan untuk mengingat dan menggunakan informasi, tanpa perlu 

menggunakannya dalam situasi baru atau berbeda. Menerjemahkan, menafsirkan, 

dan memperhitungkan atau meramalkan kemungkinan, termasuk keterampilan 

pemahaman. Pada tingkat  penerapan, siswa harus mampu menggunakan 

informasi dengan cara baru atau dalam situasi baru. Keterampilan ini lebih 

majemuk daripada pemahaman karena siswa tidak perlu informasi itu dalam 

konteks yang asli tetapi mampu menggunakan cara baru atau berbeda, 

menunjukan perkembangan dari suatu abstraksi. Analisis meliputi kemampuan 

untuk memisahkan suatu bahan menjadi komponen-komponen untuk melihat 

hubungan dari bagian-bagian dan kesesuaiannya. Ini sering disebut sebagai awal 

dari keterampilan berpikir tingkat tinggi. Sistesis ialah kemampuan untuk 

menggabungkan bagian-bagian menjadi keseluruhan yang baru. Tingkat kelima 

dari taksonomi ini berkenaan dengan kreativitas siswa karena menuntut siswa 

untuk menggabungkan unsur-unsur informasi atau materi menjadi struktur yang 

sebelumnya tidak diketahui. Tingkat terakhir, evaluasi, juga merupakan yang 

terakhir dari tingkat kemampuan berpikir tinggi, dan meliputi kemampuan 

membuat pertimbangan atau penilaian untuk membuat keputusan atas dasar 

internal atau eksternal (Munandar, 2009). 
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Ranah Taksonomi Bloom dalam Tabel  

Tabel 2.1. Ranah Taksonomi Bloom  

No. Tingkatan Penjelasan 

1 C1 (Pengetahuan) Siswa diingatkan pengetahuan dasar 

mengenai materi. 

Kata operasional :  

Mengutip, Menyebutkan, Menjelaskan, 

Menggambar, Membilang, 

Mengidentifikasi, Mendaftar, Menunjukkan, 

Memberi label, Memberi indeks, 

Memasangkan, Menamai, Menandai. 

2 C2 (Pemahaman) Siswa diminta untuk membuktikan bahwa 

siswa memhami hubungan yang sederhana 

diantara fakta-fakta atau konsep. 

Kata operasional :  

Memperkirakan, Menjelaskan, 

Mengkategorikan, Mencirikan, Merinci, 

Mengasosiasikan, Membandingkan, 

Menghitung, Mengkontraskan, Mengubah, 

Mempertahankan, Menguraikan, Menjalin, 

Membedakan, 

3 C3 (Penerapan) Siswa dituntut memiliki kemampuan untuk 

menyeleksi atau memilih suatu abstraksi 
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tertentu (konsep, hukum, dalil, aturan, 

gagasan, cara) secara tepat untuk diterapkan 

dalam suatu situasi baru dan 

menerapkannya secara benar. 

Kata operasional : 

Menugaskan, Mengurutkan, Menerapkan, 

Menyesuaikan, Mengkalkulasi, 

Memodifikasi, Mengklasifikasi, 

Menghitung, Membangun , Membiasakan, 

Mencegah, Menentukan, Menggambarkan, 

Menggunakan, Menilai, Melatih 

4 C4 (Analisis) Siswa diminta untuk menganalisis suatu 

hubungan atau situasi yang kompleks atas 

konsep-konsep dasar. 

Kata operasional :  

Menganalisis, Mengaudit, Memecahkan, 

Menegaskan, Mendeteksi, Mendiagnosis, 

Menyeleksi, Merinci, Menominasikan, 

Mendiagramkan, Mengkorelasikan, 

Merasionalkan, Menguji, Mencerahkan, 

Menjelajah 

5 C5 (Evaluasi) Meminta siswa menggabungkan  atau 

menyusun kembali (Reorganize) hal-hal 
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yang sfesifik agar dapat mengembangkan 

suatu struktur baru 

Kata operasional :  

Mengabstraksi, Mengatur, Menganimasi, 

Mengumpulkan, Mengkategorikan, 

Mengkode, Mengombinasikan, Menyusun, 

Mengarang, Membangun, Menanggulangi, 

Menghubungkan, Menciptakan, 

Mengkreasikan, 

6 C6 (Sintesis) Siswa Mampu Menerapkan Pengetahuan 

Dan Kemampuan Yang Telah Dimiliki 

Untuk Menilai Sesuatu Kasus Yang 

Diajukan Oleh Penyusun Soal. 

Kata operasional : 

Membandingkan, Menyimpulkan, Menilai, 

Mengarahkan, Mengkritik, Menimbang, 

Memutuskan, Memisahkan, Memprediksi, 

Memperjelas, Menugaskan, Menafsirkan. 

 

2.4 Cahaya  

Tidak dapat dibayangkan seandainya di Bumi tidak ada cahaya sama 

sekali. Bumi akan gelap gulita, bahkan tidak akan ada kehidupan didalamnya. 

Dengan adanya cahaya, kita dapat melihat benda disekitar kita dan menikmati 
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keindahan alam semesta (Arisworo, 2007). Ada dua pendapat tentang cahaya 

dalam fisika, yaitu dipandang sebagai partikel dan dipandang sebagai gelombang 

(dualisme gelombang partikel). Cahaya tergolong sebagai suatu gelombang 

karena cahaya memiliki sifat-sifat seperti gelombang (dapat dipantulkan dan 

dibiaskan), sehingga cahaya juga mempunyai panjang gelombang. Cahaya bukan 

merupakan gelombang mekanik seperti halnya gelombang air atau gelombang tali, 

melainkan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang getarannya berupa 

medan listrik dan medan magnet. Cahaya dapat merambat melalui medium, 

sehingga dapat merambat didalam ruang hampa udara. Contohnya cahaya 

matahari dapat sampai ke bumi. 

2.4.1 Sifat-sifat Cahaya 

a. Cahaya dapat merambat lurus 

Benda dapat dilihat karena adanya cahaya yang dipantulkan dari benda 

sampai ke mata kita. Pancaran cahaya dari benda ada dua macam. Pertama, 

cahaya yang dipancarkan oleh benda itu sendiri atau sumber cahaya (seperti 

matahari dan bintang). Kedua, cahaya yang memancar dari benda akibat pantulan 

cahaya pada permukaan benda tersebut dari sumber cahaya. 

b. Memiliki Energi 

Cahaya memiliki energi, seperti cahaya matahari yang digunakan untuk 

mengeringkan jemuran pakaian (energi panas). Cahaya matahari terdiri dari 7 

warna yang memiliki panjang gelombang dan intensitas berbeda-beda, yaitu 

merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu. 

c. Dapat dilihat 
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Cahaya yang memancar dari sumber cahaya, seperti matahari, lampu 

senter, lilin dan sebagainya dapat dilihat oleh mata kita. 

d. Dipancarkan dalam bentuk radiasi 

Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dipancarakan 

dalam bentuk radiasi. Radiasi merupakan energi yang dipancarkan dari suatu 

sumber dalam bentuk sinar atau gelombang. 

e. Memiliki arah rambat yang tegak lurus arah getar 

 Cahaya tergolong gelombang transversal, yang arah rambatnya tegak 

lurus arah getarnya. 

f. Dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi dan Polarisasi 

Dalam kehidupan sehari-hari, ketika malam hari tiba kita tidak dapat 

melihat benda yang ada disekeliling kita tanpa bantuan cahaya, seperti cahaya 

bulan maupun lampu. Berarti terdapat benda-benda yang dapat memancarkan 

cahaya sendiri (sumber cahaya) dan benda-benda yang tidak dapat memancarkan 

cahaya sendiri (benda gelap). 

2.4.2  Pemantulan Cahaya  

Kita dapat melihat benda disekitar kita karena benda itu memantulkan 

cahaya ke mata kita. Bayangan yang terbentuk dari suatu benda dibagi menjadi 

dua jenis, yaitu umbra dan penumbra. Umbra adalah daerah yang tidak menerima 

cahaya sama sekali sehingga tampak gelap. Umbra disebut pula bayang-bayang 

gelap atau bayang-bayang inti. Penumbra adalah daerah yang menerima sebagian 

cahaya sehingga tampak samar-samar. Penumbra disebut juga bayang-bayang 

kabur. 
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2.4.3  Jenis-jenis Pemantulan 

Ada dua jenis pemantulan, yaitu pemantulan baur dan pemantulan 

teratur. Bila cahaya jatuh pada permukaan benda yang kasar, maka sinar 

dipantulkan ke berbagai arah. Karena dipantulkan ke berbagai arah, maka sinar 

pantul berpotongan setelah meninggalkan permukaan. Pemantulan seperti itu 

disebut pemantulan baur atau pemantulan difus. Kertas merupakan benda yang 

dapat menyebabkan terjadinya pemantulan baur karena permukaan kertas 

sebenarnya tidak licin dan mengkilap. 

 

             

                 Gambar 2.1. Pemantulan teratur              Gambar 2.2. Pemantulan baur 

Pemantulan teratur adalah pemantulan cahaya ke arah tertentu. 

Pemantulan teratur terjadi pada permukaan benda yang sangat halus atau rata. 

Contohnya permukaan cermin dan permukaan air yang tenang. Pemantulan baur 

menyebabkan ruangan pada siang hari terlihat terang, meskipun lampu tidak 

menyala. Pemantulan teratur juga menyebabkan tempat dibawah pohon tidak 

gelap gulita. Pemantulan teratur memungkinkan kita dapat melihat dalam keadaan 

gelap gulita dengan bantun senter serta dapat melihat wajah kita dicermin. 
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2.4.4 Hukum Pemantulan Cahaya 

Sifat pemantulan cahaya telah diselidiki oleh Willebrord Snellius. 

Snellius menggunakan cermin datar dan berkas sinar. Pemantulan cahaya pada 

cermin datar mengikuti hukum snell. Hukum Snell berbunyi sebagai berikut  

1) Sinar datang, sinar pantul dan garis normal terletak pada satu bidang datar. 

2) Sudut datang (i) sama dengan sudut pantul (r). 

 

                                   

                              Gambar 2.3. Hukum Pemantulan Cahaya 

 

Pengertian garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis 

dimana posisi cermin berada. Sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh sinar 

datang dengan garis normal. Sudut pantul adalah sudut yang dibentuk oleh sinar 

pantul dengan garis normal. Peranan cahaya pada terlihatnya benda adalah sebuah 

benda dapat kita lihat karena benda tersebut memantulkan cahaya. Cahaya pantul 

tersebut selanjutnya masuk ke dalam mata. Tanpa cahaya yang masuk ke mata, 

kita tidak dapat melihat benda, misalnya dalam keadaan gelap gulita. Ketika 

berada dalam kamar yang gelap gulita, kita tidak dapat melihat benda. Hal itu 
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terjadi karena tidak adanya cahaya yang masuk ke mata. Berarti, cahaya sangat 

penting agar benda dapat terlihat. 

2.5 Kemampuan Berpikir 

Kecerdasan emosional adalah suatu cara baru untuk membesarkan anak. 

Mempelajari perkembangan kepribadian anak intelligence quotient (IQ) 

merupakan salah satu alat yang banyak digunakan untuk mengetahuinya (Uno, 

2006). IQ dapat diukur dengan menggunakan uji-uji kecerdasan yang dapat 

mengukur secara verbal maupun nonverbal, termasuk ingatan, wawasan, 

pemecahan masalah, abstaksi logika, persepsi, pengolahan informasi dan 

keterampilan motorik visual. Agar terjadi pengkonstruksian pengetahuan secara 

bermakna, guru haruslah melatih siswa agar berpikir secara kritis dalam 

menganalisis maupun dalam memecahkan suatu permasalahan. Berpikir kritis 

merupakan suatu aktivitas evaluatif untuk menghasilkan suatu simpulan (Cabrera 

dalam Redhana, 2003). Berpikir kritis sebagai suatu proses kompleks yang 

melibatkan penerimaan dan penguasaan data, analisis data, dan evaluasi data 

dengan mempertimbangkan aspek kualitatif dan kuantitatif serta melakukan 

seleksi atau membuat keputusan berdasarkan hasil evaluasi. Berpikir kritis 

diperlukan dalam rangka memecahkan suatu permasalahan sehingga diperoleh 

keputusan yang cepat dan tepat. 

 Siswa yang berpikir kritis adalah siswa yang mampu mengidentifikasi, 

mengevaluasi, dan mengkonstruksi argumen serta mampu memecahkan masalah 

dengan tepat (Redhana, 2003). Siswa yang berpikir  akan mampu menolong 

dirinya atau orang lain dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Upaya 
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untuk melatihkan keterampilan berpikir siswa sering luput dari perhatian guru. 

Hal ini tampak dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru yang lebih 

banyak memberi informasi, diikuti oleh diskusi dan latihan dengan frekuensi yang 

sangat terbatas. Kemampuan berpikir siswa dapat terlihat ketika siswa dihadapkan 

pada suatu permasalahan. Permasalahan dalam proses pembelajaran biasanya 

muncul ketika siswa diminta untuk mengerjakan sebuah soal. Siswa dituntut 

untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam soal tersebut.  

Kecerdasan matematis-logis adalah kemampuan untuk menangani 

bilangan, perhitungan, pola, pemikiran logis, dan ilmiah (Lwin, 2008). Hubungan 

antara matematika dan logika adalah keduanya secara ketat mengikuti hukum 

dasar. Siswa yang cerdas secara matematis sering tertarik dengan bilangan dan 

pola dari usia yang sangat muda. Mereka menikmati berhitung dan dengan cepat 

belajar menambah, mengurangi, mengalikan, dan membagi. Berpikir logis itu 

penting karena anak-anak memperoleh disiplin mental yang keras dan belajar 

menentukan apakah alur pikir itu sah atau tidak sah. Dengan menggunakan logika 

sebagai dasarnya, pemikiran ilmiah benar-benar telah mengubah dunia kita. 

Logika dapat dibagi menjadi logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif 

berlangsung dari umum ke khusus, dan sebaliknya logika induktif bergerak dari 

yang khusus ke umum.   

Memperhatikan uraian pada bagian latar belakang dan tinjauan pustaka, 

maka dapat diketahui masih kurangnya soal-soal evaluasi yang bertingkat 

berdasarkan taksonomi bloom. Apalagi dalam materi cahaya hal ini dapat lebih 

meningkatkan kemampuan berfikir siswa karena siswa diajarkan berfikir dari 
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level yang rendah sampai level yang tinggi. Penilaian hasil belajar siswa dengan 

menggunakan tes bertingkat sangat diperlukan untuk mengetahui kemampuan 

berfikir siswa. 

Permasalahan yang ada di SMP N 14 Tegal adalah bahwa penilaian yang 

dilakukan dalam pembelajaran IPA materi cahaya jarang sekali menggunakan 

soal tes yang bertingkat. Hal ini disebabkan karena repotnya membuat soal tes 

yang bertingkat. 

Penilaian terhadap kemampuan berfikir siswa dapat dilakukan dengan 

teknik tes tertulis dengan soal bentuk pilihan ganda. Teknik tes tertulis 

dimaksudkan untuk mengukur ketrampilan dari sisi kognitif siswa, dalam hal ini 

ialah untuk mengukur pengetahuan siswa terhadap penguasaan materi yang 

diajarkan.  Guru dapat mengembangkan alat tes evaluasi dengan memperhatikan 

aspek-aspek yang dapat memperlihatkan kemampuan berfikir siswa. Dengan 

dikembangkannya instrumen tes tersebut, maka guru dapat mengetahui 

penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan. 
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2.6 Kerangka Pikir  

       Memperhatikan uraian pada latar belakang dan tinjauan pustaka, 

maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4. Kerangka Pikir 
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Guru dapat mengembangkan soal 

evaluasi bertingkat. 

Pengembangan soal evaluasi 

bertingkat berdasarkan 

taksonomi bloom 

1. Dinyatakan layak oleh pakar dan hasil 

analisis produk. 

2. Skor siswa mencapai KKM  70% 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Langkah Penelitian 

 Penelitian ini dirancang sebagai penelitian pengembangan yang 

merupakan bagian dari desains penelitian Research and Development (R&D) 

dengan tujuan  untuk menghasilkan suatu produk dan menguji keefektifan produk 

tersebut (Sugiyono, 2009). Prosedur penggunaan metode Research and 

Development menurut Sugiyono adalah seperti pada gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 3.1 Prosedur metode Research and Development (Sugiyono, 2009) 
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3.1.1 Prosedur pengembangan 

Langkah-langkah penelitian:  

1. Persiapan 

a. Melakukan observasi awal terhadap kondisi pembelajaran IPA dengan 

melakukan wawancara dengan guru dan siswa di SMP yang akan 

dijadikan tempat penelitian. 

b. Mempersiapkan dan menganalisis produk  yang akan diuji dan istrumen 

penelitian. 

2. Pelaksanaan 

a. Potensi dan masalah 

              Penelitian ini berangkat dari potensi dan masalah. Potensi adalah segala 

sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah (Sugiyono, 2009). 

Identifikasi potensi meliputi sarana dan prasarana disekolah.Sedangkan 

identifikasi masalah meliputi observasi awal mengenai masalah-masalah yang ada 

di sekolah, berkenaan dengan metode pembelajaran dan ketersediaan alat evaluasi 

bertingkat berdasarkan taksonomi bloom pada pembelajaran IPA Terpadu pada 

tema Cahaya. 

b. Pengumpulan data awal 

Setelah mengidentifikasi potensi dan masalah maka langkah selanjutnya 

adalah mengumpulkan semua data tentang pengembangan dan penerapan alat 

evaluasi bertingkat berdasarkan taksonomi bloom pada pembelajaran IPA 

Terpadu tema cahaya. Informasi yang dikumpulkan dapat berasal dari identifikasi 

potensi dan masalah serta buku-buku referensi yang dapat membantu dalam 
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proses pembuatan media pembelajaran. Data hasil identifikasi yang diperoleh 

peneliti digunakan sebagai acuan untuk membuat konsep bentuk perancangan 

produk yang akan dibuat yaitu alat evaluasi pembelajaran. 

c. Pengembangan desain produk 

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan bahan-bahan yang akan 

digunakan untuk pembuatan alat evaluasi bertingkat berdasarkan taksonomi 

bloom. Adapun pengembangan dari alat evaluasi ini yaitu alat evaluasi bertingkat 

terdiri dari tiga level yaitu level 1, level 2 dan level 3 yang mana setiap level 

memiliki tingkatan taksonomi bloom dari C1 sampai C4. Mengembangakan 

desain produk alat evaluasi bertingkat berdasarkan taksonomi bloom. Menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran dan perangkat evaluasi yang digunakan. 

  Langkah langkah pembuatan alat evaluasi bertingkat berdasarkan 

taksonomi bloom ini sebagai berikut : 

1. Mencari referensi sumber pembuatan alat evaluasi baik dari buku-buku, 

internet maupun sumber lainnya 

2.  Memodifikasi contoh soal yang didapat agar terpadu dan sesuai dengan 

kisi-kisi pada tema cahaya 

3. Mengelompokkan butir soal yang akan dimasukan kedalam level 1, level 

2 atau level 3. 

4. Menyususn butir soal pada masing-masing level sesuai dengan tingkatan 

menurut taksonomi bloom. 
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Adapun desain alat evaluasi bertingkat berdasarkan taksonomi bloom adalah 

sebagai berikut :  

                          

           Gambar 3.2 Cover Alat Evaluasi Pembelajaran Bertingkat 

                           

            Gambar 3.3 Alat Evaluasi Pembelajaran Bertingkat Level 1 
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                 Gambar 3.4 Alat Evaluasi Pembelajaran Bertingkat Level 2 

                              

              Gambar 3.5 Alat Evaluasi Pembelajaran Bertingkat Level 3 
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Tahap pembuatan produk awal merupakan tahap pembuatan seluruh 

komponen alat evaluasi dan disusun menjadi alat eveluasi bertingkat berdasarkan 

taksonomi bloom sesuai desain yang telah dibuat. Setelah dihasilkan produk awal 

maka alat evaluasi selanjutnya akan divalidasi oleh tim ahli. 

d. Validasi desain 

    Uji tim ahli dilakukan setelah tahap pembuatan produk alat evaluasi 

bertingkat berdasarkan taksonomi bloom selesai. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan bantuan instrumen penelitian yang telah disusun sebelum pengujian 

dilakukan.  

Pengujian dilakukan dengan tujuan menguji kelayakan alat evaluasi 

bertingkat berdasarkan taksonomi bloom. Tahap pertama pengujian dilakukan 

oleh ahli media untuk mengetahui kelayakan tampilan fisik dari alat evaluasi. 

Tahap kedua pengujian oleh ahli materi untuk mengetahui kelayakan dan 

kesesuaian dari isi materi. Jika belum layak maka perlu dilakukan perbaikan 

(revisi).  

e. Revisi desain 

Setelah alat evaluasi pembelajaran bertingkat berdasarkan taksonomi 

bloom divalidasi oleh tim ahli maka akan terlihat adanya kekurangan dalam media 

pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, alat evaluasi pembelajaran perlu 

diperbaiki agar lebih sempurna dan layak digunakan oleh siswa. Proses ini bisa 

terjadi secara berulang-ulang hingga produk dinyatakan layak oleh ahli.  
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Setelah dilakukan revisi pada desain dan dinyatakan layak oleh ahli maka 

dihasilkan produk alat evaluasi pembelajaran berdasarkan taksonomi bloom. 

Produk yang telah dihasilkan kemuadian diujicobakan pada siswa. 

3.2 Uji coba Produk 

3.2.1  Desain uji 

Uji coba produk alat evaluasi pembelajran bertingkat berdasarkan 

taksonomi bloom yang dilakukan pada penelitian ini meliputi beberapa tahap yaitu 

uji coba produk skala kecil, revisi produk, uji coba pemakaian dalam skala besar, 

revisi akhir untuk mendengarkan produk yang sempurna dan penerapan produk. 

a. Uji coba skala kecil  

Uji skala kecil merupakan tahapan pengujian produk awal. Uji coba skala 

kecil dilakukan melalui kegiatan penerapan alat evaluasi pembelajaran bertingkat 

berdasarkan taksonomi bloom sebagai produk kepada responden yang jumlahnya 

terbatas. Penerapan alat evaluasi pembelajaran bertingkat berdasarkan taksonomi 

bloom dalam skala kecil dilakukan kepada sejumlah siswa dengan jumlah 

terbatas, dan selanjutnya diobservasi hasilnya (Sugiyono, 2009). Pengujian 

terbatas dalam penelitian ini dilakukan kepada 12 siswa kelas VIII yang telah 

mendapatkan materi bunyi. Siswa diambil berdasarkan kategori pandai, sedang, 

dan kurang pandai. Masing-masing kategori diwakili oleh 4 siswa. Pengambilan 

sampel 12 siswa dilakukan dengan menggunakan purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel dengan bantuan guru mata pelajaran IPA. 
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Adapun pemilihan SMP N 14 Tegal sebagai lokasi penelitian 

dikarenakan sekolah tersebut belum pernah dilakukan penelitian yang serupa 

sehingga diharapkan hasil penelitian ini bisa maksimal dan lebih bermanfaat. 

         Uji coba terbatas dilakukan dengan cara sebagai berikut:  

1. Siswa diberikan alat evaluasi pembelajaran bertingkat berdasarkan 

taksonomi bloom. 

2. Siswa diminta untuk mengerjakan soal dari mulai level 1, level 2 dan 

level 3. 

3. Siswa diberi pengarahan tentang cara mengerjakan soal. 

b. Revisi produk 

 Setelah uji coba skala kecil selesai dan peneliti mendapatkan hasil 

tanggapan dari siswa, selanjutnya peneliti berdiskusi dengan guru mata pelajaran 

IPA untuk membahas kelemahan dan kelebihan produk. Hasil tanggapan guru dan 

siswa dijadikan acuan untuk melakukan revisi produk untuk mendapatkan alat 

evaluasi pembelajaran bertingkat berdasarkan taksonomi bloom pada tema 

cahaya yang lebih baik. 

c. Uji coba pemakaian 

Setelah evaluasi pembelajaran bertingkat berdasarkan taksonomi bloom 

mengalami perbaikan-perbaikan, maka selanjutnya alat evaluasi pembelajaran 

diujikan dalam skala yang lebih besar. Uji coba skala besar dilakukan pada bulan 

Mei pada tahun ajaran 2012/2013  di SMP N 14  Tegal. 
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d. Revisi produk akhir.  

Setelah melakukan uji coba skala besar, dilakukan revisi pada produk 

alat evaluasi pembelajaran bertingkat berdasarkan taksonomi bloom pada 

pembelajaran IPA Terpadu tema cahaya apabila masih ada kekurangan dan 

kelemahan. 

e. Produksi masal 

Melakukan produksi secara masal apabila alat evaluasi bertingkat 

berdasarkan taksonomi bloom pada pembelajaran IPA Terpadu tema cahaya yang 

telah diuji coba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi secara masal. 

3.2.2 Subjek penelitian 

a.  Populasi 

Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas VIII SMP N 14 Tegal tahun 

pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 6 kelas 

f. Sampel  

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 siswa kelas VIII SMP N 

14 Tegal, dan untuk skala besar diambil kelas VIII B SMP N 14 Tegal sebanyak 

34 siswa. 

3.2.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah:  

a. Metode validasi pakar 
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Metode ini dilakukan untuk menilai apakah alat evaluasi yang 

dikembangkan layak atau tidak diterapkan dalam pembelajaran IPA Terpadu pada 

tema cahaya. Pakar yang menilai adalah pakar evaluasi pembelajaran.  

b. Metode tes 

Metode pengumpulan data dengan test dimaksudkan untuk mengetahui 

struktur kognitif siswa. Adapun pengumpulan data dalam metode ini yaitu :  

Dengan meminta  siswa untuk mengerjakan soal tes level 1, kemudian dilanjutkan 

dengan mengerjakan soala tes level 2, dan yang terakhir siswa diminta untuk 

mengerjakan soal tes level 3. 

c. Metode observasi 

Metode pengamatan ini digunakan untuk mengetahui kemampuan 

berfikir siswa selama proses pembelajaran. Siswa akan dikatakan dapat 

meningkat kemampuan berfikirnya apabila siswa dapat mengerjakan tiap level 

soal evaluasi bertingkat ini. 

d. Metode angket 

Metode angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2002). Angket adalah sejumlah 

pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

mengenai alat evaluasi pembelajaran bertingkat berdasarkan taksonomi bloom 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa pada tema cahaya.  

Validitas yang digunakan dalam penyusunan instrumen angket dalam 

penelitian ini adalah validitas logis. Validitas logis untuk sebuah instrumen 
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evaluasi menunjuk pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi 

persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Untuk mendapatkan instrumen 

yang valid, maka dalam pembuatan instrumen harus mengikuti langkah-langkah 

yang benar dan hati-hati, yaitu dengan memecah variabel menjadi beberapa 

indikator, kemudian merumuskan butir-butir pertanyaan atau pernyataan 

(Suharsimi, 2010). Dengan demikian secara logis akan diperoleh validitas 

instrumen yang dikehendaki dalam penelitian ini. 

Tabel 3.2 Data yang Diperlukan dalam  Pengembangan  Alat  Evaluasi 

Pembelajaran Bertingkat Berdasarkan Taksonomi Bloom  

 

Jenis Data Sumber 

Data 

Alat pengumpul Data Cara mengumpulkan 

data 

Hasil validasi ahli 

media 

Dosen ahli 

media 

Lembar validasi Angket 

Hasil  validasi ahli 

materi 

Guru IPA Lembar validasi Angket 

Tanggapan guru Guru IPA Angket tanggapan guru Angket 

Tanggapan siswa Siswa Angket tanggapan siswa Angket 

Hasil belajar Siswa Hasil penggunaan produk Tes 

 

3.3 Metode Analisis Data 

a. Analisis validitas alat evaluasi 

Hasil validitas atau uji kelayakan alat evaluasi dihitung dalam tabulasi 

data, kemudian jawaban dimasukkan sesuai skornya, kemudian dikuantifikasikan 

mencari persentase seluruh aspek dengan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: 

N = ∑ persentase aspek 

k = ∑ nilai dari aspek 

Nk = ∑ nilai yang harus di capai 

Hasil perhitungan kemudian dimasukkan dalam tabel persentase sesuai 

dengan kriteria penerapan. Cara menentukan kriteria penerapan adalah dengan 

menentukan persentase tertinggi dan terendah menggunakan rumus:  

Persentase tertinggi: 

 

Persentase terendah: 

 

Setelah diperoleh persentase terendah dan tertinggi selanjutnya 

menentukan interval kelas.  

Interval kelas  = 
-

 

   

             = 18,75 

Nilai 18, 75 dibulatkan menjadi 19. 
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Berdasarkan rumus di atas, kriteria yang diterapkan adalah 

Persentase Kriteria 
25% - 43% Tidak baik, alat evaluasi pembelajaran bertingkat 

berdasarkan taksonomi bloom belum dapat 
digunakan dan masih memerlukan revisi 

44% - 62% cukup baik, alat evaluasi pembelajaran 
bertingkat berdasarkan taksonomi bloom dapat 
digunakan dengan banyak revisi 

63% - 81% baik, alat evaluasi pembelajaran bertingkat 
berdasarkan taksonomi bloom dapat digunakan 
dengan sedikit revisi 

82% - 100% sangat baik, alat evaluasi pembelajaran 
bertingkat berdasarkan taksonomi bloom dapat 
digunakan tanpa revisi 

 

a. Analisis angket tanggapan guru IPA dan siswa 

Hasil angket tanggapan guru IPA dan siswa dihitung dalam tabulasi data 

kemudian jawaban dimasukkan sesuai skornya. Skor angket adalah: 

a) Tidak baik untuk skor 1 

b) Kurang baik untuk skor 2 

c) Cukup baik untuk skor 3 

d) Baik untuk skor 4 

 

Keterangan: 

 P = persentase  

 n = skor riil 

 N = skor total 
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Hasil persentase akan dikonversikan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kriteria tanggapan guru terhadap alat evaluasi pembelajaran 

bertingkat berdasarkan taksonomi bloom 

Interval skor % Kriteria 

Skor ≤ 30% 

Skor 31% - 60% 

Skor 61% - 80% 

Skor ≥ 81% 

Tidak baik 

Cukup  baik 

Baik 

Sangat baik 

     

Berdasarkan angket tanggapan guru tersebut maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa alat evaluasi pembelajaran bertingkat berdasarkan taksonomi 

bloom dianggap layak apabila skor penilaian aspek yang dinilai  ≥ 62,5%. 

b. Analisis deskriptif metode tes 

Daftar nilai kognitif digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

Apabila data telah terkumpul, maka kemudian data diklasifikasikan menjadi 

kelompok data kuantitatif berupa angka dan data kualitatif yang dinyatakan dalam 

kata-kata atau simbol (Suharsimi, 2011). Data yang diperoleh pada setiap tahapan 

kemudian dianalisis secara deskriptif persentase dengan menghitung persentase 

ketuntasan belajarnya.  

 

Keterangan : 

P = presentase nilai ketuntasan belajar 
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∑n1 = jumlah siswa tuntas belajar individual 

∑n = jumlah total siswa 

3.4 Kriteria Keberhasilan 

 Penelitian ini dikatakan berhasil jika seluruh pakar menyatakan tes yang 

dikembangkan layak dan statistik hasil analisis menyatakan tes dapat diterima, 

serta skor siswa yang mencapai KKM ≥ 70 %. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Hasil Validasi Desain Alat Evaluasi 

Validasi desain alat evaluasi dalam penelitian ini dinilai oleh dua pakar 

yang mempunyai disiplin ilmu sesuai dengan materi yang diteliti. Dua pakar 

tersebut adalah dosen IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang sebagai pakar media dan Guru IPA dari SMP N 14 

Tegal sebagai pakar materi. Dua orang pakar tersebut dipilih untuk menilai hasil 

pengembangan alat evaluasi dengan menggunakan lembar penilaian alat evaluasi 

dari Badan Stándar Nasional Pendidikan (BSNP) yang telah dimodifikasi.  

Pakar media dan pakar materi berpendapat bahwa alat evaluasi yang 

dikembangkan sudah layak untuk dijadikan sebagai alat evaluasi untuk materi 

cahaya. Sebelum divalidasi, pakar media dan pakar materi memberi beberapa 

masukan sehingga penilaian menggunakan instrumen kelayakan alat evaluasi 

diberikan setelah ada perbaikan. Masukan dari pakar ini yang kemudian akan 

dijadikan bahan perbaikan oleh peneliti. Kekurangan-kekurangan yang ada pada 

produk yang dibuat akan mengalami perbaikan berdasarkan saran pakar agar 

produk yang dibuat dapat dinyatakan layak untuk digunakan menurut pakar. 

Kelebihan dari produk yang dibuat dapat lebih dieksplor lagi. 
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Tabel 4.1 Bagian Alat Evaluasi yang Direvisi Berdasarkan Saran dari Pakar. 

 

No Saran dari pakar bagian yang direvisi Halaman 
1. Cover perlu dibuat lebih menarik dan harus dapat 

memberikan gambaran mengenai isi. 
0 

2. Stem soal yang tidak perlu harap dihilangkan pada 
soal level 1 nomor 1 dan 3 

1 

3. Pada soal level 1 nomor 5 kata penyakit mata diganti 
dengan cacat mata 

2 

4. Pada soal level 1 nomor 9 kata pensil terlihat 
melengkung diganti dengan kata pensil terlihat 
bengkok 

3 

5. Soal level 2 adalah pada soal nomor 2 kata “kita 
dapat melihat bayangan seluruh tubuh kita dengan 
menggunakan cermin datar” dihilangkan dan stem 
soal langsung pada sifat bayangan 

5 

6 Pada soal nomor 3 dan 9, angka pada option 
diurutkan dari yang terkecil menuju angka terbesar 
atau sebaliknya. 

5, 6 

7 Masukan pada soal level 3 adalah pada soal nomor 2 
kata “bayangan yang terbentuk oleh cermin datar 
adalah nyata” dihilangkan, stem soal langsung 
mengarah pada jumlah bayangan. 

8 

8 Pada soal level 3 nomor 3 jangkauan soal terlalu sulit 
untuk tingkat SMP dan sebaiknya soal diganti 

8 

9 Pada soal level 3 nomor 4 sebaiknya satuan pada 
semua angka disamakan 

8 

10 Pada soal level 3 nomor 5 kata “penyakit mata” 
diganti dengan kata “cacat mata” .  

9 

11 Pada soal level l nomor 1 kata “interferensi” dan 
“polarisasi” pada option sebaiknya dihilangkan 
karena siswa SMP belum mengenal interferensi dan 
polarisasi. 

1 

12 Pada soal level 1 nomor 2 ditambahkan kata 
“dirumuskan” sehingga soal menjadi “Berdasarkan 
hukun snellius yang telah dirumuskan, maka arah 
sinar pantul yang benar adalah”. 

1 

13 Pada soal level 1 nomor 6 dan 7 harus disesuaikan 
dengan kisi-kisi. 

2 

14 Pada soal level 2 adalah pada soal 3 dan 6 soal tidak 
sesuai dengan kisi-kisi. 

5, 6 

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1 
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Hasil penilaian pakar setelah diperbaiki ditampilkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.2 Hasil Penilaian Pakar terhadap Pengembangan Alat Evaluasi Tema 

Cahaya  

 

No Komponen Persentase Kriteria 

1 Kelayakan isi 82,5% Sangat baik 

2 Kebahasaan 83% Sangat baik 

3 Penyajian 90% Sangat baik 

Rata-rata persentase 86% Sangat baik  
Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4 

 

Hasil penilaian alat evaluasi yang telah divalidasi oleh pakar media dan 

pakar materi memperoleh rata-rata persentase 86%. Persentase tersebut 

menunjukkan bahwa alat evaluasi pembelajaran bertingkat berdasarkan taksonomi 

bloom memiliki kriteria sangat layak. 

4.1.2 Revisi Alat Evaluasi 

Saran dari para pakar kemudian dijadikan bahan untuk perbaikan alat 

evaluasi yang dibuat. Kekurangan yang masih terdapat dalam alat evaluasi 

kemudian diperbaiki. Tujuan dari perbaikan ini adalah untuk menghasilkan 

produk yang maksimal. Perbaikan alat evaluasi pembelajaran bertingkat 

berdasarkan taksonomi bloom yang telah dilakukan berdasarkan saran dari pakar 

disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 4.3 Perbaikan Alat Evaluasi Pembelajaran Bertingkat Berdasarkan 

Taksonomi Bloom Berdasarkan Saran dari Pakar 

 

No Saran/ bagian yang direvisi Halaman 

1. Mengubar gambar cover agar lebih menarik. 0 

2. Menghilangkan stem tidak perlu pada soal level 1 

nomor 1 dan 3 

1 

3. Mengganti kata penyakit mata dengan kata cacat mata 

pada soal level 1 nomor 5  

2 

4. Mengganti kata pensil terlihat melengkung diganti 

dengan kata pensil terlihat bengkok Pada soal level 1 

nomor 9 

3 

5. Menghilangakan kata “kita dapat melihat bayangan 

seluruh tubuh kita dengan menggunakan cermin 

datar” dan stem soal langsung pada sifat bayangan 

pada soal level 2 soal nomor 2 

5 

6 Mengurutkan option dari angka terkecil smapai 

terbesar pada soal nomor 3 dan 9 

5, 6 

7 Menghilangakan kata “bayangan yang terbentuk oleh 

cermin datar adalah nyata” stem soal langsung 

mengarah pada jumlah bayangan pada soal level 3 

adalah pada soal nomor 2 

8 

8 Mengganti soal yang lebih mudah pada soal level 3 

nomor 3  

8 

9 Mengganti satuan menjadi cm semua pada soal level 

3 nomor 4  

8 

10 Mengganti kata “penyakit mata” diganti dengan kata 

“cacat mata” Pada soal level 3 nomor 5 .  

9 

11 Menghilangkan kata “interferensi” dan “polarisasi” 

pada option pada soal level l nomor 1. 

1 

12 Mengganti kata “dirumuskan” sehingga soal menjadi 

“Berdasarkan hukun snellius yang telah dirumuskan, 

maka arah sinar pantul yang benar adalah” Pada soal 

level 1 nomor 2. 

1 

13 Menyesuaikan soal level 1 nomor 6 dan 7 harus 

dengan kisi-kisi. 

2 

14 Menyesuaikan soal level 2 adalah pada soal 3 dan 6 

dengan kisi-kisi. 

5, 6 

 

Hasil revisi alat evaluasi pembelajaran bertingkat berdasarkan taksonomi 

bloom, diperbanyak, dan dijilid terlebih dahulu untuk selanjutnya diuji cobakan 

pada pembelajaran di kelas VIII SMP Negeri 14 Tegal.  

4.1.3 Hasil Uji Coba Alat Evaluasi 



44 
 

 
 

4.1.3.1 Uji coba skala kecil 

Uji coba skala kecil dilaksanakan pada siswa kelas VIII yang diambil 12 

siswa. Jumlah 12 siswa terdiri atas empat siswa pandai, empat siswa yang 

memiliki kecerdasan sedang dan empat siswa yang memiliki kecerdasan kurang. 

Siswa dipilih oleh guru kelas dan dengan menggunakan rata-rata nilai siswa 

sebelumnya. Data dari uji coba alat evaluasi skala kecil ini berupa data tanggapan 

siswa dan guru mengenai alat evaluasi pembelajaran bertingkat serta nilai siswa 

yang diperoleh dari hasil mengerjakan alat evaluasi. Hasil tanggapan siswa dan 

guru diperoleh dengan menggunakan lembar angket. Adapun hasil tanggapan 

siswa disajikan pada tabel 4.4 dan hasil tanggapan guru disajikan pada tabel 4.5. 

Tabel 4.4 Hasil Tanggapan Siswa pada Ujicoba Skala Kecil terhadap Alat 

Evaluasi Pembelajaran Bertingkat Berdasarkan Taksonomi Bloom 

 

No. Pernyataan Persentase Kriteria 

1. Soal yang digunakan sesuai dengan materi 

yang diberikan. 

66,7% Baik 

2. Gambar yang digunakan dalam soal 

memudahkan dalam memahami soal. 

77% Baik 

3. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. 85% Sangat baik 

4. Istilah-istilah yang digunakan dalam soal 

mudah dipahami. 

71% Baik 

5. Soal yang digunakan memacu untuk lebih 

berpikir 

81% Baik 

6. Jangkauan materi dalam soal tidak telalu jauh. 71% Baik 

7. Soal sesuai dengan tujuan pembelajaran 81% Baik 

8. Soal disajikan secara menarik. 68,8% Baik 

9. Penggunaan kalimat dalam soal mudah 

dipahami 

79,2% Baik 

10. Soal yang digunakan menambah rasa ingin 

tahu untuk mempelajari lebih lanjut 

79,2% Baik 

Rata-rata 75,9% Baik  

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil tanggapan siswa 

terhadap alat evaluasi yang telah digunakan memperoleh rata-rata persentase 

75,9% dan menunjukkan kriteria Baik. 

Tabel 4.5 Hasil Tanggapan Guru terhadap Alat Evaluasi Pembelajaran Bertingkat 

Berdasarkan Taksonomi Bloom 

 

No. Pernyataan Persentase Kriteria 

1. Soal yang diberikan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

88% Sangat baik 

2. Petunjuk pengerjaan soal disampaikan dengan 

jelas. 

100% Sangat baik 

3. Bahasa yang digunakan dalam soal mudah 

dipahami 

75% Baik 

4. Penggunaan gambar dalam soal jelas 75% Baik 

5. Istilah-istilah ilmiah yang digunakan dalam 

soal mudah dipahami 

88% Sangat baik 

6. Soal yang digunakan sesuai dengan kisi-kisi 

yang dibuat. 

100% Sangat baik 

7. Soal yang dibuat mampu meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa. 

88% Sangat baik 

8. Soal yang digunakan sesuai dengan tingkat 

perkembangan. 

88% Sangat baik 

9. Dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir siswa. 

88% Sangat baik 

10. Dapat digunakan sebagai alat evaluasi pada 

materi cahaya. 

100% Sangat baik 

Rata-rata 89% Sangat baik 

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 14 

Guru IPA kelas VIII SMP Negeri 14 Tegal memberikan respon positif 

yaitu hasil tanggapan dari guru memperoleh rata-rata persentase 89% dan 

menunjukkan kriteria sangat baik. Data yang diperoleh dari tanggapan siswa dan 

guru tersebut menunjukkan bahwa alat evaluasi pembelajaran bertingkat 

berdasarkan taksonomi bloom pada tema cahaya layak digunakan sebagai bahan 

ajar IPA terpadu kelas VIII SMP, sehingga dapat dilanjutkan pada tahap uji skala 

besar. 
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4.1.3.2 Uji coba skala besar 

Uji coba skala besar dilaksanakan di kelas VIII B yang berjumlah 34 

orang. Pada uji coba ini langkahnya sama seperti pada uji coba skala kecil namun 

yang membedakan adalah jumlah siswa dan soal yang digunakan. Alat evaluasi 

yang digunakan dalam uji coba skala besar merupakan alat evaluasi yang telah 

disempurnakan kekurangannya yang diambil dari hasil observasi uji coba skala 

kecil.  

Tabel 4.6 Hasil Tanggapan Siswa pada Ujicoba Skala Besar di Kelas VIII B  

Terhadap Alat Evaluasi Pembelajaran Bertingkat Berdasarkan 

Taksonomi Bloom 

 

No. Pernyataan Persentase Kriteria 

1. Soal yang digunakan sesuai dengan materi 

yang diberikan. 

82% Sangat baik 

2. Gambar yang digunakan dalam soal 

memudahkan dalam memahami soal. 

82% Sangat baik 

3. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. 80% Baik 

4. Istilah-istilah yang digunakan dalam soal 

mudah dipahami. 

72% Baik 

5. Soal yang digunakan memacu untuk lebih 

berpikir 

80% Baik 

6. Jangkauan materi dalam soal tidak telalu 

jauh. 

77% Baik 

7. Soal sesuai dengan tujuan pembelajaran 80% Baik 

8. Soal disajikan secara menarik. 76% Baik 

9. Penggunaan kalimat dalam soal mudah 

dipahami 

79% Baik 

10. Soal yang digunakan menambah rasa ingin 

tahu untuk mempelajari lebih lanjut 

82% Sangat baik 

Rata-rata 79% Baik 

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 20 
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Hasil tanggapan siswa kelas VIII B terhadap alat evaluasi pembelajaran 

bertingkat berdasarkan taksonomi bloom menunjukkan rata-rata persentase 79%. 

Angka tersebut menunjukkan bahwa hasil tanggapan siswa mencapai kriteria baik. 

Uji coba alat evaluasi pada skala besar menunjukkan bahwa alat evaluasi  yang 

digunakan dalam pembelajaran telah layak digunakan sebagai alat evaluasi 

pembelajaran sehingga tahap revisi kedua tidak perlu dilakukan. Alat evaluasi 

yang telah teruji kelayakannya ini merupakan produk akhir dari rangkaian 

penelitian dan pengembangan.   

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Validasi Alat Evaluasi Pembelajaran Bertingkat Berdasarkan 

Taksonomi Bloom 

Sebelum melakukan uji coba skala kecil dan skala besar, peneliti 

melakukan validasi produk kepada pakar sesuai dengan langkah-langkah 

penelitian dan pengembangan. Produk yang telah dibuat oleh peneliti akan 

dimintakan validasi kepada pakar yang kompeten dalam bidangnya. Dalam 

penelitian ini pakar yang digunakan adalah pakar media dan materi untuk menilai 

apakah pengembangan alat evaluasi yang telah dibuat layak atau tidak untuk 

digunakan. Dalam memvalidasi produk, pakar menilai kelayakan dari segi 

penyajian, isi dan kebahasaan dari produk yang dikembangkan. Validasi ini 

diperlukan untuk menilai kelayakan produk sehingga ketika produk tersebut dapat 

digunakan sesuai fungsinya. Validasi ini juga berfungsi untuk meminimalisir 

kesalahan pembuatan produk baik dari segi penyajian, isi maupun kebahasaan. 

Kekurangan-kekurangan yang ada pada desain produk kemudian akan 
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diminimalisir dengan adanya masukan dari para pakar agar produk tersebut dapat 

dikatakan layak untuk digunakan.  

Validasi alat evaluasi pembelajaran bertingkat berdasarkan taksonomi 

bloom mendapatkan saran dari pakar media dan materi untuk proses revisi alat 

evaluasi. Tahap revisi ini telah disajikan pada tabel 4.3 dan termasuk dalam 

kategori sangat layak. Secara keseluruhan alat evaluasi ini telah dinyatakan valid 

dan layak digunakan sebagai alat evaluasi sebagaimana indikator-indikator pada 

aspek  kelayakan isi, kebahasaan, dan penyajian yang diajukan dalam penialaian 

pengembangan alat evaluasi dari Badan Stándar Nasional Pendidikan (BSNP) 

yang telah dimodifikasi. Meskipun demikian, alat evaluasi ini belumlah sempurna 

menurut para pakar. Hasil validasi dari pakar ini nantinya dapat digunakan untuk 

mengetahui kekurangan dan kelebihan alat evaluasi yang dikembangkan.  

Perolehan nilai yang didapat dari validasi pakar dapat memperlihatkan 

kekurangan dan kelebihan dari alat evaluasi yang dikembangkan. Penilaian dalam 

validasi dapat digunakan untuk menganalisis nilai yang diberikan pakar terhadap 

setiap point dalam instrumen validasi. Apabila produk yang telah dikembangkan 

mendapat skor tertinggi itu tandanya produk tersebut sudah baik dan layak untuk 

digunakan. Ketika pakar memberikan nilai terendah pada produk yang 

dikembangkan, itu menandakan produk yang telah dibuat masih belum layak 

untuk digunakan. Nilai layak tetapi tidak sempurna yang diberikan oleh pakar itu 

menandakan produk yang yang telah dibuat sudah bagus tetapi masih perlu 

perbaikan. Masukan dari pakar ketika melakukan validasi juga bisa membantu 
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mengetahui kekurangan dari produk yang dikembangkan serta kelebihan apa saja 

yang ada dalam produk tersebut.  

Langkah perbaikan alat evaluasi adalah masukan dari pakar media terkait 

dengan cover depan adalah mengganti tampilan cover agar lebih menarik. 

Penggantian cover dikarenakan cover terdahulu komposisi gambar dan tulisannya 

kurang proporsional serta terlihat tidak menarik. Pakar materi juga memberi 

beberapa masukan untuk dijadikan sebagai landasan perbaikan alat evaluasi yang 

dikembangkan. Dalam penelitian ini meminta dua pakar untuk menilai alat 

evaluasi yang akan dikembangkan. Masukan yang diberikan oleh pakar pertama 

meliputi empat hal. Hal tersebut adalah stem soal harus dinyatakan dengan jelas, 

menggunakan soal yang berisi pernyataan yang diperlukan saja, hindari kalimat 

negatif dalam sebuah soal, jika pada option ada kata kerja yang sama sebaiknya 

kata tersebut dipindah ke stem soal. Masukan yang diberikan oleh pakar pertama 

pada soal level 1 adalah stem soal pada nomor satu perlu diganti dengan kalimat 

yang diperlukan saja kata “cahaya memiliki beberapa sifat” sebaiknya dibuang. 

Pada soal nomor 3 steam soal pada bagian depan tidak perlu. Pada nomor 5 pada 

indikator kata-kata penyakit sebaiknya diganti dengan kata cacat mata. Pada soal 

nomor 9 kata “pensil terlihat melengkung” dihilangkan dan diganti dengan kata 

“pensil terlihat bengkok” 

Masukan pada soal level 2 adalah pada soal nomor dua kata “kita dapat 

melihat bayangan seluruh tubuh kita dengan menggunakan cermin datar” 

dihilangkan dan stem soal langsung pada sifat bayangan. Pada soal nomor 3 dan 

9, angka pada option diurutkan dari yang terkecil menuju angka terbesar atau 
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sebaliknya. Masukan pada soal level 3 adalah pada soal nomor 2 kata “bayangan 

yang terbentuk oleh cermin datar adalah nyata” dihilangkan, stem soal langsung 

mengarah pada jumlah bayangan. Pada soal nomor 3 jangkauan soal terlalu sulit 

untuk tingkat SMP dan sebaiknya soal diganti. Pada soal nomor 4 sebaiknya 

satuan pada semua angka disamakan. Pada soal nomor 5 kata “penyakit mata” 

diganti dengan kata “cacat mata” .  

Masukan materi yang diberikan oleh pakar kedua pada soal level 1 adalah 

pada soal nomor 1 kata “interferensi” dan “polarisasi” pada option sebaiknya 

dihilangkan karena siswa SMP belum mengenal interferensi dan polarisasi. Pada 

soal nomor 2 ditambahkan kata “dirumuskan” sehingga soal menjadi 

“Berdasarkan hukun snellius yang telah dirumuskan, maka arah sinar pantul yang 

benar adalah”. Pada soal nomor 6 dan 7 harus disesuaikan dengan kisi-kisi. 

Masukan pada soal level 2 adalah pada soal 3 dan 6 soal tidak sesuai dengan kisi-

kisi. Pada soal level 3 menurut pakar kedua sudah baik sehingga tidak ada 

masukan untuk soal level 3.  

Alat evaluasi pembelajaran bertingkat berdasarkan taksonomi bloom pada 

tema cahaya yang telah diperbaiki dinilai layak secara keseluruhan dari komponen  

kelayakan isi dan kebahasaan oleh pakar materi dan penyajian oleh pakar media 

(disajikan pada tabel 4.2). Dari segi penyajian alat evaluasi pembelajaran ini 

mendapatkan tanggapan yang baik oleh pakar yaitu tujuan yang ingin dicapai 

mendapat skor 4, gambar yang ada pada soal mendapat skor 3, urutan instruksi 

mendapat skor 3 fleksibelitas soal mendapat skor 4 dan pengembangan alat 

evaluasi mendapat skor 4. Komponen Penyajian dinilai sangat baik oleh pakar.  
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Dari segi kelayakan isi dan kebahasaan yang dinilai oleh ahli materi alat 

evaluasi ini juga mendapatkan respon yang cukup bagus. Hal ini dibuktikan dari 

skor yang diberikan oleh kedua pada pada masing-masing item penilaian. Pakar 

pertama memberikan skor 3 untuk item penilaian kesesuaian item penilaian 

dengan SK dan KD, kesesuaian item penilaian dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir siswa, kesesuaian item penilaian dengan kisi-kisi soal yang diberikan, 

kesesuaian item penilaian dengan tingkat perkembangan siswa, penggunaan 

bahasa efektif dan komunikatif dan Bahasa mudah dimengerti. Dan memberikan 

skor 4 untuk item penilaian isi sesuai dengan tingkatan taksonomi bloom yang 

dinilai tepat untuk pembelajaran IPA Terpadu tema cahaya dan penulisan sesuai 

dengan kaidah bahasa Indonesia. Skor validasi yang diberikan oleh pakar kedua 

adalah skor 3 kesesuaian item penilaian dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

siswa, penulisan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, penggunaan bahasa 

efektif dan komunikatif, dan skor 4 untuk penilaian kesesuaian item penilaian 

dengan SK dan KD,  kesesuaian item penilaian dengan tingkat perkembangan 

siswa, Isi sesuai dengan tingkat taksonomi bloom yang dinilai tepat untuk 

pembelajaran IPA terpadu tema cahaya, dan bahasa mudah dimengerti. Pakar 

kedua membeikan skor 2 untuk  item soal kesesuaian item penilaian dengan kisi-

kisi soal yang diberikan.      

  Berdasarkan dari penilaian yang diberikan oleh pakar, jumlah persentase 

nilai dari ketiga komponen yang dinilai yaitu kelayakan isi sebesar 82%, 

kebahasaan mendapat 83% dan penyajian mendapatkan 90%. Rata-rata persentase 

dari ketiga komponen adalah 86% dengan kriteria sangat layak. Kellayakan isi 
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mendapat persentase paling sedikit yaitu 82,5% hal ini karena pada komponen 

kelayakan isi point 3 mengenai kesesuaian item penilaian dengan kisi-kisi soal 

yang diberikan pakar kedua memberikan skor 2. Menurut pakar kedua ketika 

melakukan validasi ada beberapa soal yang kurang sesuai dengan kisi-kisi yang 

diberikan. Setelah produk divalidasi kemudian peneliti melakukan perbaikan soal 

sesuai dengan saran dari pakar ketika melakukan proses validasi. Setelah 

dilakukan validasi oleh pakar media dan pakar materi, peneliti melakukan tahap 

penelitian berikutnya yaitu alat evaluasi yang sudah valid dan layak digunakan 

akan diujicobakan pada kelas skala kecil. 

4.2.2 Hasil Uji Coba Alat Evaluasi 

4.2.2.1 Uji Coba Skala Kecil 

Hasil uji coba skala kecil meliputi hasil tanggapan siswa dan guru tentang 

alat evaluasi yang dikembangkan. Uji coba skala kecil dilaksanakan pada siswa 

kelas VIII yang diambil 12 siswa. Dari 12 siswa terdiri atas tiga siswa pandai, tiga 

siswa yang memiliki kecerdasan sedang dan tiga siswa yang memiliki kecerdasan 

kurang. Siswa dipilih oleh guru kelas dan dengan menggunakan rata-rata nilai 

siswa sebelumnya.  

Berdasarkan análisis hasil tanggapan siswa dan tanggapan guru pada uji 

coba skala kecil ini menyatakan bahwa alat evaluasi pembelajaran bertingkat 

berdasarkan taksonomi bloom pada tema cahaya mampu membuat siswa lebih 

antusias dalam mengerjakan sebuah soal dan dapat memacu kemampuan berpikir 

siswa. Antusiasme siswa ditunjukan dengan sikap siswa dalam mengerjakan soal. 

Siswa merasa lebih tertantang dalam mengerjakan soal sehingga dengan adanya 
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semangat untuk menyelesaikan setiap level atau tingkatan dari soal. Rasa 

antusiame siswa dalam mengerjakan soal ditunjukan dengan perolehan nilai hasil 

belajar yang cukup memuaskan. 

Penggunaan alat evaluasi pembelajaran bertingkat berdasarkan taksonomi 

bloom pada tema cahaya mendapat respon positif dari siswa dengan perolehan 

persentase mencapai 75,9%. Respon siswa pada ujicoba skala kecil sangat 

beragam pada setiap point. Point pertama mengenai kesesuaian materi yang 

diberikan dengan soal mendapat tanggapan paling sedikit dari seluruh siswa yaitu 

66,7%. Hal ini dikarenakan menurut siswa ada beberapa soal yang dikerjakan 

tidak sesuai dengan materi yang diberikan sebelumnya karena soal dirasa 

memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Point 8 mengenai penyajian soal yang 

menarik mendapat tanggapan yang sedikit dari siswa yaitu 68,8%. Menurut siswa 

soal yang diujikan pada skala kecil terlalu susah dan belum dalam jangkauan soal 

untuk anak SMP, sehingga membuat mereka tidak tertarik dengan soal yang 

diberikan. Hal ini dibuktikan juga dengan hasil belajar siswa pada uji coba skala 

kecil yang kurang memuaskan.  

Point soal yang mendapat respon yang sedikit juga ada pada point nomor 4 

dan 6 yaitu sebesar 71%. Point 4 mengenai istilah yang digunakan dalam soal. 

Menurut para siswa istilah yang digunakan masih menggunakan istilah-istilah 

yang sulit dipahami siswa sehingga mempengaruhi siswa dalam pemahaman soal. 

Point 6 mengenai jangkauan soal tidak terlalu jauh mendapat persentase yang 

sedikit hal ini berhubungan dengan point 8 yaitu soal yang dibuat sedikit melebihi 

jangkauan dari siswa sehingga membuat siswa tidak tertarik untuk mengerjakan 
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soal karena dirasakan terlalu sulit untuk dikerjakan.  Respon positif juga dari guru 

perolehan persentase 89%. Hasil tanggapan siswa tersebut disajikan dalam tabel 

4.4 dan hasil tanggapan guru disajikan dalam tabel 4.5. Respon yang diberikan 

guru terhadap alat evaluasi pembelajaran bertingkat sangat baik tiap pointnya.  

Point 3 dan 4 mendapat respon paling sedikit dibandingkan dengan point 

soal yang lain yaitu sebesar 75%. Point 3 mengenai bahasa dalam soal mudah 

dipahami mendapat skor sedikit hal ini sama seperti pada respon siswa yaitu 

bahasa yang digunakan dalam soal kurang bisa dipahami dengan baik oleh siswa 

sehingga perlu dilakukan perbaikan. Point 4 mengenai penggunaan gambar dalam 

soal kurang jelas, menurut guru ada beberapa gambar dalam soal yang kurang 

jelas sehingga akan dapat membuat bingung siswa dalam mengerjakan soal. 

Tetapi, secara garis besar alat evaluasi ini mendapat respon yang baik dari siswa 

maupun dari guru. Respon dari siswa sebesar 75,9% dengan kriteria baik dan 

respon dari guru sebesar 89% dengan kriteria sangat baik.  

Tetapi dilihat dari nilai siswa berdasarkan hasil uji coba skala kecil dengan 

mengerjakan alat evaluasi tersebut kurang memuaskan.persentase siswa yang 

mencapai kkm hanya 41%. Hanya ada 5 siswa dari 12 siswa yang memiliki nilai 

tuntas. Setelah dianalisis hal tersebut dikarenakan ada beberapa soal dalam alat 

evaluasi yang memiliki tinggkat kesulitan yang tinggi yang seharusnya tidak 

diberikan kepada siswa SMP. Kemudian peneliti melalukan perbaikan kembali 

kepada alat evaluasinya berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian skala 

kecil. Setelah melakukan revisi yang kedua, maka dihasilkan produk yang 

kemudian siap digunakan untuk uji coba skala besar.  
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4.2.2.2 Uji Coba Skala Besar  

Pada uji coba skala besar, alat evaluasi yang telah direvisi berdasarkan 

hasil uji coba pada skala kecil kemudian kembali diberikan kepada siswa kelas  

untuk dikerjakan. Hasil uji coba skala besar juga mendapatkan hasil yang 

memuaskan. Hal ini dapat dilihat pada pencapaian hasil belajar siswa dan 

tanggapan siswa. Ketuntasan siswa kelas VIII B secara klasikal setelah 

mengerjakan alat evaluasi mencapai 85% dengan nilai tertinggi 9,3 dan nilai 

terendah 6,67 yang dapat dilihat pada tabel. Siswa yang mempunyai nilai tinggi 

dikelas berdasarkan daftar nilai yang diberikan guru IPA sebelumnya, ketika 

mengerjakan alat evaluasi bertingkat berdasarkan taksonomi bloom juga 

mendapatkan nilai yang tinggi. Hal ini juga terjadi pada siswa dengan kemampuan 

sedang dan kemampuan rendah. Hal ini membuktikan bahwa alat evaluasi 

pembelajaran bertingkat berdasarkan taksonomi bloom dapat digunakan untuk 

mengetahui kemampuan berpikir siswa karena siswa yang pandai ketika 

mengerjakan alat evaluasi ini juga mendapatkan nilai tinggi. Mutu soal yang baik 

dalam melakukan evaluasi akan semakin terandalkan pula penilaian yang 

dilakukan (Uno, 2006). 

Respon siswa pada saat uji coba skala besar setiap pointnya memiliki 

respon yang cukup bagus dibandingkan dengan respon siswa pada ujicoba skala 

kecil. Hasil rata-rata respon siswa pada ujicoba skala besar juga lebih besar dari 

uji coba skala kecil. Tetapi masih ada point pada uji coba skala besar yang 

mendapatkan respon yang sedikit yaitu pada point 4 dan 6. Point 4 yaitu mengenai 

istilah-istilah dalam soal mudah dipahami mendapat respon 72% tetapi respon ini 



56 
 

 
 

sudah meningkat dibandingkan dengan respon pada uji coba skala kecil yaitu 

71%. Point 6 yaitu jangkauan soal mendapat respon 77%, respon pada point ini 

juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan respon pada uji coba skala 

kecil yang hanya sebesar 71%. Hal ini menandakan penggantian soal yang 

jangkauannya terlalu luas sangat efektif dan dapat diterima oleh siswa 

berdasarkan dari respon tanggapan yang diberikan.  

Sesuai dengan hasil penelitian bahwa penggunaan alat evaluasi bertingkat 

dalam pembelajaran mempunyai beberapa keuntungan yaitu meningkatkan 

antusias siswa dalam mengerjakan soal evaluasi sehingga dapat mengoptimalkan 

kemampuan siswa dalam mengerjakan soal dan dapat meningkatkan pula 

kemampuan berpikir siswa, namun penggunaan alat evaluasi bertingkat dalam 

pembelajaran juga memiliki kekurangan yaitu dibutuhkan keterampilan yang lebih 

dan ketelitian bagi guru untuk dapat menentukan soal dalam tiap levelnya. 

Salah satu dasar pendukung lain selain hasil belajar siswa meningkat 

karena penggunaan alat evaluasi bertingkat dalam pembelajaran adalah hasil 

tanggapan siswa terhadap alat evaluasi yang dikembangkan menggunakan angket. 

Secara umum siswa memberikan respon positif terhadap alat evaluasi yang 

dikembangkan. Berdasarkan data, 79% siswa menyatakan “sangat setuju” bahwa 

alat evaluasi yang dikembangkan dalam pembelajaran sangat menarik. 

Ketertarikan siswa ini terbukti dengan hasil belajar siswa yang baik yaitu jumlah 

siswa yang tuntas lebih dari 70%. Alat evaluasi yang dikembangkan mampu 

membuat siswa mengerjakan soal evaluasi lebih maksimal. Siswa menyatakan 

“sangat setuju” tentang penggunaan alat evaluasi pembelajaran bertingkat dalam 
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pembelajaran dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk mengerjakan soal 

dari level satu ke level yang lainnya. Ketertarikan siswa dalam mengerjakan soal 

dengan maksimal, ini terbukti secara klasikal 85% hasil belajar siswa tuntas.  

Hal tersebut membuktikan bahwa bahasa yang digunakan dalam alat 

evaluasi menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan gambar yang ada pada 

soal membantu siswa dalam memahami soal sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa. Soal yang dibuat dalam alat evaluasi bertingkat ini 

juga ada yang terpadu, sehingga bisa menambah wawasan siswa tentang pelajaran 

IPA terpadu. Tidak semua soal dalam alat evaluasi pembelajaran bertingkat 

terpadu, hal ini dikarenakan tidak semua aspek dalam materi cahaya dapat 

dipadukan dengan materi lainnya. Setiap nomor pada masing-masing level 

memiliki kisi-kisi yang sama, yang membedakan hanyalah tingkat kesulitan soal 

pada tiap levelnya. Hal ini diharapkan dapat memacu kemampuan berpikir siswa 

agar lebih berkembang ketika mengerjakan soal tiap levelnya. 

 Alat evaluasi pembelajaran bertingkat dibuat memiliki level agar menarik 

siswa dalam mengerjakan soal. Siswa akan merasa lebih tertantang untuk 

menyelesaikan soal tiap levelnya sehingga akan memaksimalkan kemampuan 

siswa dalam mengerjakan soal. Semakin maksimal siswa mengerjakan soal maka 

diharapkan nilai siswa juga akan lebih meningkat sehingga secara klasikal siswa 

yang tuntas belajar harus lebih dari 70%. Ketuntasan siswa sangatlah penting 

dalam tujuan pembelajaran, ketika ketuntasan siswa telah mencapai lebih dari 

70% itu artinya tujuan dari pembelajaran telah tercapai.  
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa siswa tertarik 

mengerjakan soal evaluasi yang telah dimodifikasi daripada soal evaluasi yang 

biasanya. Alat evaluasi yang dikembangkan ini sangat menarik karena memiliki 

beberapa kelebihan, diantaranya adalah memiliki level soal yang dapat memacu 

siswa untuk lebih maksimal dalam mengerjakan alat evaluasi. Soal dibuat 

bergambar dan berwarna agar memudahkan siswa dalam memahami isi dari soal. 

Beberapa soal yang ada dibuat secara terpadu untuk dapat membangkitkan 

memori siswa sebelum mengerjakan soal. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki alat 

evaluasi inilah yang menarik siswa untuk lebih maksimal dalam mengerjakan soal 

dalam alat evaluasi tersebut. Model evaluasi yang merupakan bagian dari strategi 

pembelajaran ini dari sudut pandang teori belajar sosial akan dapat menumbuhkan 

sikap dan kemampuan yang diharapkan (Soedijarto, 2004). 
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 BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1      Simpulan 

Adapun simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah: 

1. Alat evaluasi pembelajaran bertingkat berdasarkan taksonomi bloom pada tema 

cahaya mendapat kriteria sangat layak dari pakar materi dan pakar media 

dengan perolehan rerata skor 86%. Penilaian alat evaluasi pembelajaran 

bertingkat ini menggunakan instrumen penilaian alat evaluasi SMP/ MTs tahap 

II menurut BSNP yang telah dimodifikasi. 

2. Sebanyak 85% siswa tuntas belajar hal ini diperoleh data siswa mengerjakan 

alat evaluasi pembelajaran. Sehingga alat evaluasi pembelajaran bertingkat 

berdasarkan taksonomi bloom pada tema cahaya dapat digunakan dalam 

pengambilan nilai siswa kelas VIII SMP Negeri 14 Tegal. 

5.2 Saran  

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah: 

1. Guru IPA terpadu diharapkan dapat mengembangkan alat evaluasi bertingkat 

untuk materi IPA terpadu lain yang sesuai, sehingga dapat mengefektifkan 

pembelajaran IPA terpadu untuk siswa usia SMP. 

2. Alat evaluasi bertingkat ini diharapkan dapat diteliti lebih lanjut untuk 

mengetahui keefektifan dari produk tersebut. 
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Lampiran 1 

LEMBAR REVISI ALAT EVALUASI PEMBELAJARAN BERTINGKAT 

 

No Halaman Saran/ bagian yang direvisi 

1. 0 Cover perlu dibuat lebih menarik dan harus dapat memberikan 
gambaran mengenai isi. 

2. 1 Stem soal yang tidak perlu harap dihilangkan pada soal level 1 
nomor 1 dan 3 

3. 2 Pada soal level 1 nomor 5 kata penyakit mata diganti dengan 
cacat mata 

4. 3 Pada soal level 1 nomor 9 kata pensil terlihat melengkung 
diganti dengan kata pensil terlihat bengkok 

5. 5 Soal level 2 adalah pada soal nomor 2 kata “kita dapat melihat 
bayangan seluruh tubuh kita dengan menggunakan cermin 
datar” dihilangkan dan stem soal langsung pada sifat bayangan 

6 5, 6 Pada soal nomor 3 dan 9, angka pada option diurutkan dari 
yang terkecil menuju angka terbesar atau sebaliknya. 

7 8 Masukan pada soal level 3 adalah pada soal nomor 2 kata 
“bayangan yang terbentuk oleh cermin datar adalah nyata” 
dihilangkan, stem soal langsung mengarah pada jumlah 
bayangan. 

8 8 Pada soal level 3 nomor 3 jangkauan soal terlalu sulit untuk 
tingkat SMP dan sebaiknya soal diganti 

9 8 Pada soal level 3 nomor 4 sebaiknya satuan pada semua angka 
disamakan 

10 9 Pada soal level 3 nomor 5 kata “penyakit mata” diganti dengan 
kata “cacat mata” .  

11 1 Pada soal level l nomor 1 kata “interferensi” dan “polarisasi” 
pada option sebaiknya dihilangkan karena siswa SMP belum 
mengenal interferensi dan polarisasi. 

12 1 Pada soal level 1 nomor 2 ditambahkan kata “dirumuskan” 
sehingga soal menjadi “Berdasarkan hukun snellius yang telah 
dirumuskan, maka arah sinar pantul yang benar adalah”. 

 2 Pada soal level 1 nomor 6 dan 7 harus disesuaikan dengan kisi-
kisi. 

14 5,6 Pada soal level 2 adalah pada soal 3 dan 6 soal tidak sesuai 
dengan kisi-kisi. 
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Lampiran  2 
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Lampira 3 
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Data Hasil Penilaian Pakar Terhadap Alat Evaluasi 

 

    Pakar Media  

  Validasi Penyajian 

  
    No Indikator Penyajian Skor 

 1 Tujuan yang ingin dicapai jelas 4 

 2 Gambar yang digunakan membantu memperjelas maksud soal 3 

 3 Urutan instruksi yang disajikan jelas 3 

 4 Fleksibel bila digunakan oleh guru lain 4 

 5 Penilaian yang dikembangkan sesuai dengan materi 4 

 Jumlah Skor 18 

 Persentasi 90 

 Kriteria Sangat Baik 

 
    

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

L
a
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n
 4
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Pakar Materi 

Validasi Kelayakan Isi dan Kebahasaan 

  
    

No Indikator Kelayakan Isi 

Skor 

Pakar 1 Pakar 2 

1 Kesesuaian item penilaian dengan SK dan KD 3 4 

2 Kesesuaian item penilaian dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa 3 3 

3 Kesesuaian item penilaian dengan kisi-kisi soal yang diberikan 3 2 

4 

Isi sesuai dengan tingkatan taksonomi bloom yang dinilai tepat untuk pembelajaran IPA 

terpadu tema cahaya 4 4 

5 Kesesuaian item penilaian dengan tingkat perkembangan siswa 3 4 

Jumlah Skor 16 17 

Persentasi  80 85 

Kriteria Baik 

Sangat 

Baik 

No Indikator kebahasaan 

Skor 

Pakar 1 Pakar 2 

1 Penulisan sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia 4 3 

2 Penggunaan bahasa efektif dan komunikatif 3 3 

3 Bahasa mudah dimengerti 3 4 

Jumlah Skor 10 10 

Persentasi 83 83 

Kriteria 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 
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Pakar media : Parmin, S.pd, M.Pd 

Pakar Materi : 

Pakar 1 : Slamet Junaidi, S.Pd 

Pakar 2 : Taryono, S.Pd 
 

Rekap Penilaian Pakar Terhadap Alat Evaluasi 

        

No Komponen 

Skor Persentase (%) 

Rata-rata Skor Rata-rata Persentase (%) Pakar 1 Pakar 2 Pakar 1  Pakar 2 

1 Kelayakan Isi 16 17 80 85 16,5 82,5 

2 Kebahasaan  10 10 83 83 10 83 

3 Penyajian 18   90   18 90 

Total Skor 44,5 86 

Kriteria Sangat Baik 
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Lampiran 5        

 

 
Nama Siswa pada Uji Skala Kecil 

 

No Nama Kode 

1 Irma rahmawati  A-01 

2 Akhmad Agus Wijaya A-02 

3 Amirudin A-03 

4 Anna Risqiana A-04 

5 Aziz Kurniawan A-05 

6 Eli Ayu Putri A-06 

7 Kiki Amelia A-07 

8 Margo Agung  A-08 

9 Naila Mardiani A-09 

10 Rica Rachim A-10 

11 Zaenal Mubarok A-11 

12 Zulva Indah Pertiwi A-12 
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Lampiran 6 

Daftar Nilai Ujicoba Skala Kecil  

   

 

No Nama Nilai Keterangan 

1 Irma rahmawati 7,3 
Tuntas 

2 Akhmad Agus Wijaya 5 
 Belum Tuntas 

3 Amirudin 7,67 
Tuntas 

4 Anna Risqiana 7,3 
Tuntas 

5 Aziz Kurniawan 5,6 
Belum Tuntas 

6 Eli Ayu Putri 5 
Belum Tuntas 

7 Kiki Amelia 5,3 
Belum Tuntas 

8 Margo Agung 6 
Belum Tuntas 

9 Naila Mardiani 7,67 
Tuntas 

10 Rica Rachim 6 
Belum Tuntas 

11 Zaenal Mubarok 5,3 
Belum Tuntas 

12 Zulva Indah Pertiwi 7,3 
Tuntas 
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Lampiran 7 
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Analisis Respon Siswa Ujicoba Skala Kecil 

 

 
                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No  Kode 

Aspek Tanggapan 

Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah % 

1 A-01 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 30 75 baik 

2 A-02 3 4 3 2 2 2 4 3 3 3 29 72,5 baik 

3 A-03 2 3 4 2 4 3 3 3 4 3 31 77,5 baik 

4 A-04 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 35 87,5 sangat baik 

5 A-05 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 72,5 baik 

6 A-06 3 3 4 3 4 3 3 2 4 2 31 77,5 baik 

7 A-07 2 2 4 3 3 4 4 3 4 4 33 82,5 sangat baik 

8 A-08 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 26 65 baik 

9 A-09 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 26 65 baik 

10 A-10 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 72,5 baik 

11 A-11 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 36 90 sangat baik 

12 A-12 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 30 75 baik 

Jumlah Tiap 

Nomor 32 37 41 34 39 34 39 33 38 38   76 baik 

% 66,7 77 85 71 81 71 81 68,8 79,2 79,2       

L
a
m

p
ira

n
 8
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Distribusi Jawaban Responden 

Kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sangat baik 1 3 5 1 4 1 4 1 4 3 

Baik 6 7 7 8 7 8 7 7 6 7 

Cukup baik 5 2 0 3 1 3 1 4 2 1 

Tidak baik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Distribusi Jawaban Responden 

Kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sangat baik 1 3 5 1 4 1 4 1 4 3 

Baik 6 7 7 8 7 8 7 7 6 7 

Cukup baik 5 2 0 3 1 3 1 4 2 1 

Tidak baik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Rekapitulasi angket tanggapan siswa skala kecil 

     

Pertanyaan 

Jawaban (%) 

Sangat 

baik Baik 

Cukup 

baik 

Kurang 

baik 

Soal yang digunakan sesuai dengan materi yang diberikan 8 50 42 0 

Gambar yang digunakan dalam soal memudahkan dalam memahami soal 25 58 17 0 

Bahasa yang digunakan mudah dipahami 42 58 0 0 

Istilah-istilah ilmiah yang digunakan dalam soal mudah dipahami 8 67 25 0 

soal yangdigunakan memacu untuk lebih berpikir 33 58 8 0 

Jangkauan materi dalam soal tidak terlalu jauh 8 67 25 0 

soal sesuai dengan tujuan pembelajaran 33 58 8 0 

soal disajikan secara menarik 8 58 33 0 

penggunaan kalimat dalam soal mudah dipahami 33 50 17 0 

soal yang digunakan menambah rasa ingin tahu untuk mempelajari lebih lanjut 25 58 8 0 
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Lampiran 9 
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Analiasis Angket Respon Guru 

       

               

No 

Kode 

Responden 

Aspek tanggapan 

Keterangan  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah % 

1 C-01 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 35 87,5 sangat baik 

2 C-02 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 36 90 sangat baik 

Jumlah Tiap Nomor 7 8 6 6 7 8 7 7 7 8   88,75 sangat baik 

% 88 100 75 75 88 100 88 88 88 100       

               

               

 

Distribusi Jawaban Responden 

   

 

Kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

 

Sangat setuju 1 2 0 0 1 2 1 1 1 2 

   

 

Setuju 1 0 2 2 1 0 1 1 1 0 

   

 

cukup setuju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   

 

Tidak setuju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   

               

 

Distribusi Jawaban Responden (%) 

   

 

Kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

 

Sangat setuju 50 100 0 0 50 100 50 50 50 100 

   

 

Setuju 50 0 100 100 50 0 50 50 50 0 

   

 

cukup setuju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   

 

Tidak setuju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Rekapitulasi Angket Tanggapan Guru 

 

     

Pertanyaan 

Jawaban (%) 

Sangat setuju Setuju 

Cukup 

setuju 

Tidak 

setuju 

Soal yang diberikan sesuai dengan tujuan pembelajaran 50 50 0 0 

Petunjuk pengerjaan soal disampaikan dengan jelas 100 0 0 0 

Bahasa yang digunakan dalam soal mudah dipahami 0 100 0 0 

Penggunaan gambar dalm soal jelas 0 100 0 0 

Istilah-istilah ilmiah yang digunakan mudah dipahami 50 50 0 0 

Soal yang digunakan sesuai dengan kisi-kisi yang dibuat 100 0 0 0 

Soal yang digunakan mampu meningkatkan kemampuan berpikir siswa 50 50 0 0 

Soal yang digunakan sesuai dengan tingkat perkembangan 50 50 0 0 

Dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa 50 50 0 0 

Dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk materi cahaya 100 0 0 0 
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Nama Siswa Pada Ujicoba Skala Besar VIII B 

   No Nama  Kode 

1 Ade Irma Susanti Aji B-01 

2 Akhmad Faqih M B-02 

3 Amiq Abdullah Al-Islami B-03 

4 Andri Melani B-04 

5 Andri Pramono B-05 

6 Anisa Septiani B-06 

7 Aziz Akhmad Fauzi B-07 

8 Berliana Adrian B-08 

9 Devi Sanistya B-09 

10 Dhiya 'Ulhaq B-10 

11 Dita Ariyani  B-11 

12 Elinda Anjely Putri B-12 

13 Erika yulianti B-13 

14 Faghista Belinda Sari B-14 

15 Hanif Dhanurizky B-15 

16 Ihda Dziki Muskhafi B-16 

17 Kiki Indriyani B-17 

18 Margo Agung B-18 

19 Mohammad Novan Nur Faizi B-19 

20 Mohammad Samsul Muarif B-20 

21 Muhammad Rizqi Oktavian B-21 

22 Nadila Putri Immanisa B-22 

23 Novi Fitri Muslimah B-23 

24 Nur Laili Fajriyah R B-24 

25 Nurus Salihati B-25 

26 Qana'ah B-26 

27 Ricky Maulana M B-27 

28 Rika Rachim B-28 

29 Rizky Umi Sapitri B-29 

30 Tirta Riady B-30 

31 Tri Murni B-31 

32 Yunita Sarsiyani B-32 

33 Zain Daffa Utomo B-33 

34 Zamrifqi Yumna Ramadhan B-34 

Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas VIII B 

Lampiran 11 
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    No Nama  Nilai Keterangan 

1 Ade Irma Susanti Aji 8,3 TUNTAS 

2 Akhmad Faqih M 7,67 TUNTAS 

3 Amiq Abdullah Al-Islami 8,3 TUNTAS 

4 Andri Melani 7,3 TUNTAS 

5 Andri Pramono 7,67 TUNTAS 

6 Anisa Septiani 8,3 TUNTAS 

7 Aziz Akhmad Fauzi 8 TUNTAS 

8 Berliana Adrian 7,67 TUNTAS 

9 Devi Sanistya 9 TUNTAS 

10 Dhiya 'Ulhaq 9 TUNTAS 

11 Dita Ariyani  9,3 TUNTAS 

12 Elinda Anjely Putri 7 BELUM TUNTAS 

13 Erika yulianti 8,3 TUNTAS 

14 Faghista Belinda Sari 8,67 TUNTAS 

15 Hanif Dhanurizky 8 TUNTAS 

16 Ihda Dziki Muskhafi 7,3 TUNTAS 

17 Kiki Indriyani 8,67 TUNTAS 

18 Margo Agung 8,67 TUNTAS 

19 Mohammad Novan Nur Faizi 7,67 TUNTAS 

20 Mohammad Samsul Muarif 8,67 TUNTAS 

21 Muhammad Rizqi Oktavian 8,3 TUNTAS 

22 Nadila Putri Immanisa 8 TUNTAS 

23 Novi Fitri Muslimah 8 TUNTAS 

24 Nur Laili Fajriyah R 8,3 TUNTAS 

25 Nurus Salihati 8,3 TUNTAS 

26 Qana'ah 7 BELUM TUNTAS 

27 Ricky Maulana M 7,67 TUNTAS 

28 Rika Rachim 6,67 BELUM TUNTAS 

29 Rizky Umi Sapitri 6,67 BELUM TUNTAS 

30 Tirta Riady 7,3 TUNTAS 

31 Tri Murni 8 TUNTAS 

32 Yunita Sarsiyani 8,3 TUNTAS 

33 Zain Daffa Utomo 7 BELUM TUNTAS 

34 Zamrifqi Yumna Ramadhan 7,3 TUNTAS 

Lampiran 12 
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Lampiran 13 
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Lampiran 14 
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ANALISIS ANGKET RESPON SISWA PADA VIII B 

               

No Kode Responden 

Aspek tanggapan   

Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah % 

1 A-01 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 31 78 baik 

2 A-02 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 32 80 baik 

3 A-03 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 26 65 baik 

4 A-04 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 100 sangat baik 

5 A-05 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 28 70 baik 

6 A-06 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 35 88 sangat baik 

7 A-07 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 baik 

8 A-08 4 4 4 4 3 3 ` 3 3 3 31 78 baik 

9 A-09 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 100 sangat baik 

10 A-10 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 35 88 sangat baik 

11 A-11 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 31 78 baik 

12 A-12 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 31 78 baik 

13 A-13 4 4 4 2 4 2 3 2 2 4 31 78 baik 

14 A-14 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 35 88 sangat baik 

15 A-15 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 36 90 sangat baik 

16 A-16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 baik 

17 A-17 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 36 90 sangat baik 

18 A-18 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 28 70 baik 

L
a
m

p
ira

n
 1

5
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19 A-19 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 33 83 sangat baik 

20 A-20 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 36 90 sangat baik 

21 A-21 3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 34 85 sangat baik 

22 A-22 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 29 73 baik 

23 A-23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 baik 

24 A-24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 baik 

25 A-25 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 26 65 baik 

26 A-26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 baik 

27 A-27 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 30 75 baik 

28 A-28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 baik 

29 A-29 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 32 80 baik 

30 A-30 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 25 63 baik 

31 A-31 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 34 85 sangat baik 

32 A-32 3 3 2 2 4 3 4 3 3 4 31 78 baik 

33 A-33 3 4 2 3 4 4 3 2 3 3 31 78 baik 

34 A-34 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 28 70 baik 

Jumlah Tiap Nomor 111 111 109 98 109 105 109 103 108 112   79 baik 
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% 82 82 80 72 80 77 80 76 79 82       
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Rekapitulasi Angket Tanggapan siswa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distribusi Jawaban Responden 

 

Kriteria  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Sangat baik 9 11 11 7 10 8 12 9 10 13 

 

Baik  25 21 19 16 21 21 18 17 19 17 

 

Cukup baik  0 2 4 11 3 5 2 8 4 3 

 

Tidak baik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

            

 

Distribusi Jawaban Responden (%) 

 

Kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Sangat baik 26 32 32 21 29 24 35 26 29 38 

 

Baik 74 62 56 47 62 62 53 50 56 50 

 

Cukup baik 0 6 12 32 9 15 6 24 12 9 

 

Tidak baik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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No Pertanyaan 

Jawaban (%) 

Sangat 

baik Baik 

Cukup 

baik 

Kurang 

baik 

1 Soal yang digunakan sesuai dengan materi yang diberikan 26 74 0 0 

2 Gambar yang digunakan dalam soal memudahkan dalam memahami soal 32 62 6 0 

3 Bahasa yang digunakan mudah dipahami 32 56 12 0 

4 Istilah-istilah ilmiah yang digunakan dalam soal mudah dipahami 21 47 32 0 

5 soal yangdigunakan memacu untuk lebih berpikir 29 62 9 0 

6 Jangkauan materi dalam soal tidak terlalu jauh 24 62 15 0 

7 soal sesuai dengan tujuan pembelajaran 35 53 6 0 

8 soal disajikan secara menarik 26 50 24 0 

9 penggunaan kalimat dalam soal mudah dipahami 29 56 12 0 

10 soal yang digunakan menambah rasa ingin tahu untuk mempelajari lebih lanjut 38 50 9 0 
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SILABUS 

 

Sekolah   : SMP N 14 Tegal 

Kelas / Semester : VIII (Delapan) / Semester II 

Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam 

 

Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang, dan optika dalam produk teknologi sehari-hari. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pembelajara

n 

Kegiatan pembelajaran Indikator 
Penilaian 

Alokasi  

Waktu 
Sumber  Belajar 

Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 

6.3 Menyelidiki 

sifat-sifat 

cahaya dan 

hubungannya 

dengan berbagai 

bentuk cermin 

dan lensa. 

 

Cahaya 

 

1. Melakukan 

pengamatan 

tentang  jalannya 

sinar untuk 

menentukan sifat 

perambatan 

cahaya. 

 

2. Melakukan 

percobaan tentang 

pemantulan cahaya 

dan pembiasan 

cahaya. 

 

a. Menjelaskan sifat-sifat 

perambatan cahaya. 

 

b. Menjelaskan hukum 

pemantulan yang 

diperoleh melalui 

percobaan. 

 

c. Menjelaskan hukum 

pembiasan yang diperoleh 

berdasarkan percobaan. 

 

d. Mendeskripsikan proses 

 

Tes 

tertulis 

Tes 

tertulis 

 

Tes 

tertulis 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

Tes PG 

 

 

 

 

Pemantulan 

cahaya oleh 

permukaan 

cermin 

datar 

merupakan 

pemantulan 

.... 

a. baur             

c. acak 

2x40’ Buku IPA 

Terpadu, buku 

referensi yang 

relevan, alat dan 

bahan 

praktikum. 

Lam
p

iran
 1

6
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pembelajara

n 

Kegiatan pembelajaran Indikator 
Penilaian 

Alokasi  

Waktu 
Sumber  Belajar 

Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 

3. Menggali 

informasi dari nara 

sumber untuk 

mengenal sifat-

sifat bayangan 

pada cermin dan 

lensa. 

pembentukan dan sifat-

sifat bayangan pada 

cermin datar, cermin 

cekung, dan cermin 

cembung. 

 

e. Mendeskripsikan proses 

pembentukan dan sifat-

sifat bayangan pada 

lensa   cembung.dan 

lensa cekung. 

 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

b. teratur          

d. tak 

teratur 

            Semarang, 15 Mei 2013 

Mengetahui                                                                                                                                           

Kepala SMP N 14 Tegal                                                                                                                                                  Guru Mata Pelajaran  

                                           

Zaenal Arifin, S.Pd                                                                                                              Slamet Junaidi, S.Pd 

NIP.196111241983031014                                                             NIP. 19650505198803103
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Lampiran 17 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Sekolah              : SMP N 14 Tegal 

Kelas / Semester  : VIII (Delapan) / Semester II 

Mata Pelajaran  : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

 

Standar Kompetensi 

    6.    Memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang, dan optika dalam        

   produk  teknologi sehari-hari. 

 

Kompetensi Dasar 

    6.3. Menyelidiki sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan berbagai bentuk  

    cermin dan lensa. 

 

Indikator 

1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya. 

2. Siswa dapat menjelaskan peristiwa pemantulan dan pembiasan yang terjadi 

pada cahaya 

3. Mendeskripsikan proses pembentukan dan sifat-sifat bayangan pada cermin 

datar, cermin cekung, dan cermin cembung. 

4. Mendeskripsikan proses pembentukan dan sifat-sifat bayangan pada lensa 

cembung dan lensa cekung 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian serta sifat-sifat cahaya 

2. Siswa dapat menjelaskan hukum pemantulan yang diperoleh melalui 

percobaan 

3. Siswa dapat menjelaskan hukum pembiasan yang diperoleh berdasarkan 

percobaan. 

4. Siswa dapat menjelaskan peristiwa pemantulan dan pembiasan yang 

terjadi pada cahaya 

5. Siswa dapat menjelaskan proses pembentukan dan sifat-sifat bayangan 

pada cermin datar 

6. Siswa dapat menjelaskan proses pembentukan dan sifat-sifat bayangan 

pada cermin cekung 

7. Siswa dapat menjelaskan proses pembentukan dan sifat-sifat bayangan 

pada cermin cembung 

8. Siswa dapat menyebutkan proses pembentukan dan sifat-sifat bayangan 

lensa cekung dan cembung. 
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B. Materi Pembelajaran 

       Cahaya 

C. Metode Pembelajaran 

1. Model  : a.    Direct Instruction (DI) 

b. Cooperative Learning 

2. Metode :  a. Ceramah 

b. Diskusi kelompok 

D. Langkah-langkah Kegiatan :  

 

Pertemuan Pertama 

 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1. Motivasi dan Apersepsi: 

a. Mengapa benda dapat terlihat di tempat yang terang? 

b.  Mengapa jika sebatang pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi 

air, pensil akan terlihat bengkok? 

2. Prasyarat pengetahuan: 

a. Apakah syarat agar benda dapat dilihat oleh mata? 

b. Apakah yang dimaksud dengan pembiasan? 

 

 

Kegiatan Inti 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Guru membimbing siswa dalam 

pembentukan kelompok. 

 

2. Guru membimbing siswa untuk 

melakukan diskusi mengenai 

sifat serta pembiasan dan 

emantulan yang terjadi pada 

cahaya. 

 

3. Guru meminta perwakilan dari 

masing-masing kelompok 

untuk mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas. 

 

4. Guru menanggapi hasil diskusi 

kelompok para siswa dan 

memberikan informasi yang 

sebenarnya. 

 

5. Guru memberikan pertanyaan 

mengenai hasil pembelajaran 

1. Siswa mematuhi perintah guru 

dan segera bergabung dengan 

kelompoknya masing-masing 

2. Siswa dan kelompoknya 

mendiskusikan mengenai sifat 

serta pembiasan dan emantulan 

yang terjadi pada cahaya. 

 

3. Siswa perwakilan kelompok 

maju ke depan untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

kepada kelompok lain. 

 

4. Semua siswa mendengarkan 

dan mencatat hasil penjelasan 

dari guru 

 

5. Siswa yang ditunjuk menjawab 

pertanyaan guru 
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c. Kegiatan Penutup 

1. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan 

kerjasama yang baik. 

2. Peserta didik (dibimbing oleh guru) berdiskusi untuk membuat rangkuman. 

3. Guru memberikan tugas rumah berupa latihan soal. 

 

Pertemuan Kedua 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1. Motivasi dan Apersepsi: 

a. Bagaimanakah sifat pemantulan cahaya pada cermin cekung. 

b.  Mengapa pada spion mobil, obyek lebih dekat daripada bayangan 

yang   terlihat? 

2. Prasyarat pengetahuan: 

a. Sebutkan tiga sinar istimewa pada cermin cekung? 

b. Apakah manfaat cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari? 

 

b. Kegiatan Inti 

 

 

Kegiatan Guru 

 

Kegiatan Siswa 

1. Guru membimbing siswa dalam 

pembentukan kelompok. 

 

2. Guru membimbing siswa untuk 

mendiskusikan mengenai sifat-sifat 

dan proses pembenyukan bayangan 

pada cermin dan lensa. 

 

3. Guru meminta perwakilan siswa 

untuk maju mempresentasikan hasil 

diskusi dengan kelompoknya 

masing-masing. 

4. Guru menanggapi dan memberikan 

informasi yang sebenarnya kepada 

siswa 

  

5. Guru memberikan beberapa soal 

mengenai hasil diskusi 

 

6. Guru mengoreksi jawaban siswa 

apakah sudah benar atau belum. Jika 

masih ada jawaban yang belum 

benar, guru dapat langsung 

memberikan bimbingan. 

1.  Siswa mematuhi perintah guru 

dan segera bergabung dengan 

kelompoknya masing-masing 

2. Siswa dan kelompoknya 

mendiskusikan mengenai sifat-

sifat dan proses pembenyukan 

bayangan pada cermin dan lensa. 

 

3. Siswa yang ditunjuk maju ke 

depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya masing-masing 

 

4. Siswa mendengarkan penjelasan 

yang disampaikan oleh guru. 

 

5. Siswa mengerjakan soal yang 

diberikan oleh guru dengan baik 

 

6. Siswa mendengarkan jawaban 

yang benar yang diasampaikan 

oleh guru 
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c. Kegiatan Penutup 

1. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja 

dan kerjasama yang baik. 

2. Peserta didik (dibimbing oleh guru) berdiskusi untuk membuat 

rangkuman. 

3. Guru memberikan tugas rumah berupa latihan soal. 

 

b. Sumber Belajar 

1. Buku IPA terpadu 

2. Buku referensi yang relevan 

3. Buku penunjang lainnya 

 

c. Penilaian Hasil belajar 

1. Teknik penilaian 

a. Tes tertulis 

2. Bentuk Instrumen 

a. Tes Pilihan Ganda 

2. Contoh instrumen 

Pemantulan cahaya oleh permukaan cermin datar merupakan pemantulan.... 

a. baur      c. acak 

b. teratur   d. Tak teratur 

 

 

Semarang, 15 Mei 2013 

 

Mengetahui 

Kepala SMP N 14 Tegal              Guru Mata Pelajaran 

                 

Zaenal Arifin, S.Pd                Slamet Junaidi, S.Pd 

NIP.196111241983031014   NIP. 196505051988031031 
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Lampiran 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 
 

 
 

Lampiran 19 
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Lampiran 20 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

           

Gambar 1 Peneliti sedang membagikan alat evaluasi bertingkat pada ujicoba skala 

kecil 

 

Gambar 2 pengarahan cara mengerjakan soal 
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Gambar 3 pengawasan siswa ketika mengerjakan alat evaluasi 

 

Gambar 4 ujicoba alat evaluasi bertingkat skala besar 
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Gambar 5 siswa antusias dalam mengerjakan soal 

 

Gambar 6 pengawasan dalam ujicoba alat evaluasi skala besar
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KISI-KISI SOAL EVALUASI BERTINGKAT BERDASARKAN TAKSONOMI BLOOM 

Standar kompetensi : Memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang, dan optika dalam produk teknologi sehari-

hari. 

Kelas/Semester       : VIII/2 

 

No 

 

Kompetensi 

Dasar 

 

Materi 

Pokok 

 

Nomor 

Soal 

 

Indikator Soal 

 

 

Indikator taksonomi 

bloom 

 

Indikator Kemampuan 

berpikir 

 

1 

 

6.3 

Menyelidiki 

sifat-sifat 

cahaya dan 

hubungannya 

dengan 

berbagai 

bentuk cermin 

dan lensa. 

 

Cahaya 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

1. Siswa dapat 

menyebutkan sifat-sifat 

cahaya 

 

2. Siswa dapat 

menentukan pemantulan 

cahaya pada cermin 

datar 

 

3. Siswa dapat 

menjelaskan  sifat  

bayangan  dan  rumusan 

matematisnya yang 

terbentuk oleh cermin 

cembung 

 

4. Siswa dapat 

 

Soal C1 

(mengingat) 

 

 

Soal C1 

(mengingat) 

 

 

 

Soal C2 

(memahami) 

 

 

 

Soal C2 

(memahami) 

 

 

Analisis, logis 

 

 

 

Analisis, kritis, 

 

 

 

 

Analisis, kritis, matematis 

dan logis 

 

 

 

Logis, matematis 

 

 

L
a
m

p
ira

n
 2

1
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5 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

10 

menjelaskan sifat 

bayangan dan arah sinar 

yang terbentuk oleh 

cermin cekung 

 

5. Siswa dapat 

menjelaskan kelainan 

mata miopi 

 

6. Siswa dapat 

menentukan  perbesaran 

lensa pada alat optik 

cacat mata hipermetropi 

 

7. Siswa dapat 

menentukan besaran-

besaran pembentukan 

bayangan  pada cermin 

 

8. Siswa dapat 

menganalisis hubungan 

antara cahaya dengan 

alat-alat optik 

 

9. Siswa dapat 

menganalisis pembiasan 

pada cahaya                                                               

 

 

 

Soal C2 

(memahami) 

 

C3 

(menerapkan) 

 

 

 

C3 

(menerapkan) 

 

 

 

C4 

(menganalisis) 

 

 

C4 

(menganalisis) 

 

Soal C4 

(menganalisis) 

 

 

Kritis, logis 

 

 

 

Aanalisis, kritis dan 

matematis 

 

 

Analisis, logis dan 

matematis 

 

 

 

 

Analisis, logis 

 

 

 

Analisis, logis, dan kritis 

 

 

 

Analisis, logis, dan kritis 
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10. Siswa dapat 

menganalisis sinar-sinar 

istimewa pada cermin, 

lensa dan prisma 

 

 

 
 
 


