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Abstrak 

Banyak penelitian belakangan ini mengkaji tentang keterampilan berpikir kritis, namun masih sedikit yang 

mengetahui tentang kecenderungan (disposisi) siswa untuk menggunakan keterampilan tersebut. Disposisi 

Berpikir Kritis (DBK) merupakan satu bentuk kecenderungan seseorang untuk kritis dalam memecahkan 

masalah atau mengambil keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan disposisi 

berpikir kritis Fisika siswa melalui penerapan model asesmen kinerja. Sampel dalam penelitian ini terdiri 

dari 68 siswa kelas XI IPA di salah satu Sekolah Menengah Atas di Sumatera Barat, Indonesia. Sampel 

kemudian dibagi menjadi kelas eksperimen kelompok 1 (32 orang) dan kelas eksperimen kelompok 2 (36 

orang). Desain penelitian yang digunakan yaitu one group pretest-posttest design. Data dikumpulkan melalui 

tes esai dan kuisioner DBK. Hasil penelitian ini adalah terdapat peningkatan disposisi berpikir kritis siswa 

dengan N-gain sebesar 0.55 pada kelas eksperimen kelompok 1, dan sebesar 0.32 pada kelas eksperimen 

kelompok 2. 

Kata-kata kunci: asesmen kinerja, disposisi berpikir kritis, respon disposisi berpikir kritis siswa 

PENDAHULUAN 

Seseorang yang memiliki keterampilan berpikir kritis tidak berarti bahwa orang tersebut akan 

menggunakannya dalam situasi yang membutuhkan penerapan keterampilan tersebut. Seorang pendidik perlu 

mengukur Disposisi Berpikir Kritis (DBK) peserta didik, sehingga dapat menentukan intervensi yang tepat 

yang akan diberikan dalam pembelajaran [1]. Sebelum lahirnya teori berpikir kritis modern, berpikir kritis 

didefinisikan dalam hal kemampuan dan keterampilan kognitif [2]. Disposisi berpikir kritis sebagai 

kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang diberikan dalam suatu kondisi tertentu [3]. Dsposisi berpikir 

kritis sebagai motivasi internal seseorang untuk berpikir kritis ketika menghadapi dan memecahkan masalah, 

ide untuk mengevaluasi, atau membuat keputusan [4].  

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa penilaian (assessment) yang digunakan dalam pembelajaran 

Fisika di SMA lebih berorientasi pada hasil akhir, bukan kepada proses. Fakta yang tergambar dalam 

penilaian yang bersifat lokal maupun nasional seperti Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Nasional (UN) 
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lebih menekankan pada penguasaan konsep menggunakan alat penilaian tradisional sejenis paper and pencil 

test yang belum mampu mengukur taraf berpikir tingkat tinggi peserta didik. Mengases Sains (dan juga 

beberapa mata pelajaran lain) melalui paper-and-pencil tests adalah sama halnya mengases seorang pemain 

basket dengan memberikan tes tertulis [5]. Kita mungkin dapat mengukur pengetahuannya mengenai 

permainan basket, tetapi kita tidak dapat mengetahui keterampilannya dalam bermain basket. Tes tradisional 

(objective test) tidak dapat digunakan untuk menilai penalaran ilmiah yang mendalam [6].  Untuk itu pendidik 

dan pembuat kebijakan membutuhkan asesmen yang baru, terutama dalam pembelajaran Sains. 

Penilaian IPA hendaknya mengukur pengetahuan dan konsep, Keterampilan Proses Sains (KPS), dan 

penalaran tingkat tinggi (berpikir kritis, logis, kreatif) serta menggunakan penilaian portofolio dan asesmen 

kinerja untuk KPS dan kemampuan kerja ilmiah selama pembelajaran IPA [7]. Asesmen kinerja adalah 

asesmen yang melibatkan siswa dalam aktivitas yang menunjukkan keterampilan tertentu dan atau 

menciptakan produk [8]. Asesmen kinerja adalah sebuah pendekatan untuk mengukur kemampuan siswa 

berdasarkan cara siswa mengerjakan suatu tugas khusus [9]. Asesmen berbasis kinerja merupakan salah satu 

alternatif untuk memberikan penilaian terhadap disposisi berpikir kritis [10]. Oleh karena itu penulis tertarik 

untuk menganalisis disposisi berpikir kritis Fisika siswa melalui implementasi asesmen kinerja. 

METODE 

Penelitian ini dilakukan di sebuah Sekolah Menengah Atas di Lubuk Sikaping, Sumatera Barat. 

Pengambilan data dilakukan sepanjang semester ganjil pada Tahun Ajaran 2016-2017 pada kelas XI IPA. 

Subjek penelitian ini dibagi menjadi kelas eksperimen kelompok 1 (32 orang) dan kelas eksperimen 

kelompok 2 (36 orang). Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui  purposive sampling. Desain 

penelitian yang digunakan yaitu one group pretest-posttest design.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan dari tujuh subskala disposisi berpikir kritis 

[11]. Setiap instrumen dalam penelitian ini mengintegrasikan materi praktikum Fisika. Ada lima jenis 

praktikum Fisika yang menjadi bagian penelitian ini yaitu: 1) percepatan gravitasi; 2) hukum Hooke; 3) gerak 

harmonis sederhana; 4) konsep usaha; dan 5) hukum kekekalan momentum. Data dikumpulkan melalui tes 

esai dan kuisioner terkait disposisi berpikir kritis yang merupakan bagian dari komponen asesmen kinerja. 

Tes esai dan rubrik terdiri dari 18 item yang terdiri dari rasa keingintahuan (3 item), berpikir terbuka (3 item), 

kesistematisan (3 item), mencari kebenaran (3 item), keanalisisan (2 item), kepercayaan diri (2 item), dan 

kematangan (2 item). Reliabilitas tes esai adalah 0.802. Kuisioner terdiri dari rasa keingintahuan (9 item), 

keterbukaan (8 item), kesistematisan (7 item), mencari kebenaran (9 item), keanalisisan (6 item), kepercayaan 

diri (6 item) dan kematangan (5 item). Reliabilitas dari kuisioner adalah 0.836. Data dalam penelitian ini 

dianalisis dengan mencari N-gain antara prestest dan posttest. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Analisis Pretest, Posttest, dan Gain-ternormalisasi Tes Esai 

Analisis dengan menghitung <g> untuk mengetahui sejauh mana peningkatan DBK siswa berdasarkan 

data tes esai pada kedua kelompok kelas eksperimen. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai rata-rata <g> kelas 

eksperimen kelompok 1 sebesar 55.71%, dan kelas eksperimen kelompok 2 sebesar 32.69% yang masuk 

dalam kategori sedang [12]. Hasil analisis <g> tes esai DBK siswa pada kelas eksperimen kelompok 1 dan 

kelas eksperimen kelompok 2 disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Analisis N-gain Tes Esai DBK Kelas Eksperimen 

Kelas N Min Max SD Mean Ket. 

1 Kelompok 1 32 0.09 1.00 0.24 0.55 Sedang 

2 Kelompok 2 36 -0.29 0.89 0.28 0.32 Sedang 

Tabel 2 memperlihatkan hasil analisis deskriptif rata-rata skor Pretest, Posttest dan % N-gain pencapaian 

masing-masing indikator DBK. Pada Tabel terlihat semua indikator DBK mengalami peningkatan pada kedua 

kelompok kelas eksperimen yang ditandai oleh nilai positif pada % <g>. Pada kelas eksperimen kelompok 1 

rata-rata skor pretest tertinggi terdapat pada indikator mencari kebenaran (77,08) dan terendah pada indikator 

rasa keingintahuan (57.29). Rata-rata nilai posttest tertinggi terdapat pada indikator kesistematisan (91.14) 

dan terendah pada indikator rasa keingitahuan (80.47). Selanjutnya % <g> terbesar pada indikator 
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keterbukaan (76,56) dan terendah pada indikator kepercayaan diri (39.06). Hal ini berarti bahwa 

kecenderungan (disposisi) terkait toleransi terhadap pandangan yang berbeda dan peka terhadap 

kemungkinan bias mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun kecenderungan siswa dalam 

menilai maupun memimpin orang lain dalam menyelesaikan masalah mengalami peningkatan yang lebih 

rendah dibanding indikator lainnya. 

Tabel 2. Rata-rata Skor Pretest, Posttest, dan % N-gain Tes Esai pada Setiap Indikator DBK Kelas Eksperimen 

Indikator DBK 

Kelompok 1 Kelompok 2 

Pretest Posttest <g> 

(%) 

Pretest Posttest <g> 

(%) Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

1. Rasa

Keingintahuan

57.29 19.37 79.16 15.84 45.13 49.07 11.92 62.49 21.22 25.14 

2. Kesistematisan 76.04 12.65 91.14 10.35 51.61 55.55 13.80 76.85 13.38 40.42 

3. Keterbukaan 62.49 17.96 88.54 10.74 60.47 66.20 17.13 80.09 14.26 31.25 

4. Mencari

Kebenaran

77.08 8.19 89.06 11.67 48.44 71.29 14.69 80.55 15.68 26.39 

5. Keanalisisan 58.59 21.63 81.25 15.55 44.31 47.22 19.61 59.03 24.02 21.08 

6. Kepercayaan

Diri

75.00 6.35 84.37 12.29 39.06 61.11 17.36 77.08 20.15 37.97 

7. Kematangan 60.94 16.73 80.47 21.75 49.47 50.69 17.41 69.44 18.04 34.94 

Pada kelas eksperimen kelompok 2 rata-rata skor pretest tertinggi terdapat pada indikator mencari 

kebenaran (71.30) dan terendah pada indikator keanalisisan (47.22). Rata-rata nilai posttest tertinggi terdapat 

pada indikator mencari kebenaran (80.56) dan terendah pada indikator rasa keanalisisan (59.03). Selanjutnya 

% <g> terbesar pada indikator kesistematisan (40.43) dan terendah pada indikator rasa keingintahuan (21,29) 

dan disusul indikator kematangan (21.06). Hal ini berarti bahwa kecenderungan siswa untuk lebih 

terorganisasi, terarah dan teliti dalam menyelesaikan masalah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 

Sedangkan penerapan penalaran dan penggunaan bukti dalam menyelesaikan masalah mengalami 

peningkatan yang lebih rendah dibanding lainnya. 

Hasil Analisis Pretest, Posttest, dan Gain-ternormalisasi Kuisioner 

Analisis dengan menghitung <g> untuk mengetahui sejauh mana peningkatan DBK siswa berdasarkan 

data kuisioner pada kedua kelompok kelas eksperimen. Dari hasil perhitungan, nilai rata-rata <g> kelas 

eksperimen kelompok 1 sebesar 28.50%. dan kelas eksperimen kelompok 2 sebesar 19.42% yang masuk 

dalam kategori sedang (Hake, 1999). Hasil analisis <g> kuisioner DBK siswa pada kelas eksperimen 1 dan 

kelas eksperimen 2 disajikan pada Tabel 3. 
Tabel 3. Hasil Analisis N-gain Kuisioner DBK Kelas Eksperimen 

Kelas N Min Max SD Mean Ket. 

1 Kelompok 1 32 -0.19 0.58 0.17 0.28 Rendah 

2 Kelompok 2 36 -0.18 -0.62 0.16 0.19 Rendah 

Tabel 4 memperlihatkan hasil analisis deskriptif rata-rata skor pretest, posttest dan % N-gain pencapaian 

masing-masing indikator DBK. Pada tabel terlihat semua indikator DBK mengalami peningkatan pada kedua 

kelas eksperimen yang ditandai oleh nilai positif pada % <g>. Pada kelas eksperimen kelompok 1 rata-rata 

skor pretest kuisioner tertinggi terdapat pada indikator kematangan (86.25) dan terendah pada indikator 

keterbukaan (73.05). Rata-rata nilai posttest tertinggi terdapat pada indikator kematangan (94.05) dan 

terendah pada indikator keterbukaan (81.84). Selanjutnya % <g> tertinggi pada indikator kematangan (38.02) 

dan terendah pada indikator kepercayaan diri (17.33). Sama halnya dengan hasil tes esai, capaian <g> 

kepercayaan diri pada kelas eksperimen kelompok 1 lebih rendah dibanding indikator lainnya.  

Pada kelas eksperimen kelompok 2 rata-rata skor pretest tertinggi terdapat pada indikator kesistematisan 

(79.37) dan terendah pada indikator keanalisisan (68.63). Rata-rata nilai posttest tertinggi terdapat pada 

indikator kematangan (85.78) dan terendah pada indikator rasa keanalisisan (76.43). Selanjutnya % <g> 

terbesar pada indikator kematangan (28.74) dan terendah pada indikator keanalisisan (7.05). Sama halnya 

dengan hasil tes esai, capaian <g> keanalisisan pada kelas eksperimen kelompok 2 lebih rendah dibanding 

indikator lainnya. 
Tabel 4. Rata-rata Skor Pretest, Posttest, dan % N-gain Kuisioner pada Setiap Indikator DBK Kelas Eksperimen 

No. Indikator DBK 
Kelompok 1 Kelompok 2 

Pretest Posttest <g> Pretest Posttest <g> 
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Mean SD Mean SD (%) Mean SD Mean SD (%) 

1. Rasa

Keingintahuan

81.16 6.76 86.81 6.07 28.06 73.76 11.98 79.71 6.67 14.75 

2. Keterbukaan 73.05 11.11 81.84 6.61 27.59 74.65 9.73 79.17 5.93 12.31 

3. Mencari

Kebenaran

76.91 7.24 82.12 7.92 21.25 73.30 7.83 79.17 7.04 18.03 

4. Kesistematisan 82.03 6.19 87.05 5.27 23.75 79.36 7.45 84.03 5.88 12.67 

5. Keanalisisan 76.04 7.92 82.03 8.82 21.97 68.63 13.11 74.48 5.88 7.05 

6. Kepercayaan

Diri

80.47 9.19 85.54 6.52 17.41 76.39 6.97 79.69 9.68 14.95 

7. Kematangan 86.25 9.67 94.06 5.88 38.03 78.05 14.79 86.39 9.07 32.81 

Pembahasan 

Peningkatan DBK pada praktikum Fisika terkait dengan implementasi asesmen kinerja pada mata 

pelajaran tersebut. Tugas yang diberikan pada kedua kelompok kelas eksperimen memberikan tantangan 

tersendiri bagi siswa karena permasalahan yang dihadirkan lekat dengan kehidupan sehari-hari. Siswa 

menjadi terlibat aktif melakukan kerja ilmiah di laboratorium. “Asesmen kinerja mengacu pada berbagai 

tugas dan situasi di mana siswa diberi kesempatan untuk menunjukkan pemahaman mereka dan secara 

perlahan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan berpikir dalam berbagai konteks [13].”.  

Pada penelitian ini, implementasi asesmen kinerja dapat meningkatkan DBK kesistematisan dan 

keterbukaan dengan N-gain tertinggi melalui tes esai pada kedua kelas eksperimen. Peningkatan ini terkait 

dengan penyelesaian tugas yang terangkum dalam tes esai tersebut. Pada indikator kesistematisan, siswa 

diminta menjelaskan kembali langkah-langkah praktikum yang dikerjakan secara detail, teliti, dan terstruktur. 

Pada indikator keterbukaan, tugas yang diberikan mengarahkan siswa untuk memiliki toleransi terhadap 

pandangan orang lain yang berbeda serta peka terhadap kemungkinan bias. “Asesmen kinerja dalam 

pendidikan mempersilakan guru untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang dapat dilakukan siswa, apa 

yang dipelajari- melalui eksperimen sains yang didesain siswa, menganalisis, dan menuliskannya. Apakah 

keterampilan atau standar yang diukur kemudian ditulis, dibicarakan, saintifik, atau literasi matematika, siswa 

sebenarnya menunjukkan tugas yang meliputi keterampilan dan guru membuat skor kinerja berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan [14].”. Melalui asesmen kinerja siswa difasilitasi untuk dapat melakukan 

penyelidikan yang berguna untuk mengembangkan disposisi berpikir kritis. 

Hasil analisis tes esai dan kuisioner menunjukkan N-gain terendah pada kelas eksperimen 1 adalah 

indikator kepercayaan diri dan pada kelas eksperimen 2 pada indikator keanalisisan. Pada kelas eksperimen 

kelompok 1, peningkatan N-gain indikator kepercayaan diri sebenarnya masih dalam kategori sedang (sama 

dengan indikator yang lain), namun merupakan yang paling kecil yaitu 0.39 dibanding indikator DBK yang 

lain. Skor kepercayaan diri menunjukkan kecenderungan siswa dalam memimpin atau pun menilai orang lain 

secara rasional perlu ditingkatkan lagi. Hal ini diduga karena keterbatasan pengalaman siswa dalam 

melakukan kerja kelompok selama proses belajar mengajar. “Siswa yang tidak terbiasa berinteraksi dengan 

orang lain ketika belajar akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi saat dihadapkan dengan 

permasalahan yang harus diselesaikan secara bersama [15].”. 

Pada kelas eksperimen kelompok 2 diperoleh <g> terendah pada indikator keanalisisan melalui tes esai 

(0.21) dan kuisioner DBK (0.07) dengan kategori rendah. Beberapa hal yang mempengaruhi rendahnya <g> 

indikator keanalisisan pada kelas ini adalah tingkat prestasi akademik dan lingkungan belajar sebagai faktor 

socialnya. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa kelas eksperimen kelompok 2 merupakan 

kelas regular XI IPA dengan rata-rata kemampuan akademik sedang. Selain itu, kondisi kelas yang cukup 

padat (36 orang) dengan karakter siswa yang cukup beragam kemungkinan memberi pengaruh terhadap 

rendahnya peningkatan skor <g> keanalisisan DBK siswa. “Penalaran ditandai sebagai proses kognitif 

berorientasi pada tujuan, yang bertujuan untuk memecahkan masalah, pengambilan keputusan, serta 

pembetulan diri secara retrospektif [16].”. “Penalaran didorong oleh kecerdasan atau keterampilan penalaran 

[17].”. “Penalaran juga terkait dengan disposisi pemikiran pribadi, kebiasaan, posisi pribadi, motif, dan faktor 

sosial/budaya lainnya [18].”. 

KESIMPULAN 

Asesmen kinerja dapat meningkatkan N-gain DBK siswa pada kedua kelompok kelas eksperimen dalam 

kategori sedang melalui tes esai, dan kategori rendah melalui kuisioner. Implementasi asesmen kinerja yang 

memberi pengaruh terhadap DBK siswa sesuai dengan pendapat Ennis (1996) yang menyatakan asesmen 
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kinerja merupakan satu cara terbaik untuk menilai DBK. Siswa akan focus dengan kinerjanya, dan akan 

melakukan sesuatu seperti dia melakukan disposisi. Jika kita menunggu cukup lama, disposisi akan muncul 

dalam keadaan yang sesuai, dan kita akan melihat apakah memang orang tersebut memiliki disposisi. 
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