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ABSTRAK
PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN BERBASIS SOAL HOTS
PADA SISWA KELAS VII MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN
Pery Natalius
Universitas Sanata Dharma
2020
Pemerintah Indonesia melalui Permendikbud No 59, tentang
penyempurnaan kurikulum 2013 memberikan standar-standar dalam proses
belajar mengajar. Salah satunya adalah standar penilaian. Salah satu bentuk
standar penilaian adalah Ujian Nasional (UN). UN yang dilaksanakan terdiri dari
beberapa soal Hots yang disisipkan sebanyak 20% dari total soal. Faktanya 40%
siswa tidak mampu menjawab soal bertipe Hots. Oleh sebab itu, perlu penelitian
untuk mengetahui apakah guru-guru mengalami kendala dan kesulitan dalam
menerapkan soal berbasis Hots pada intrumen penilaianya. Tujuan dari penelitian
ini untuk mengetahui instrumen penilaian yang sering digunakan guru di sekolah,
cara mengembangkan instrumen penilaian berbasis Hots dan kualitas soal berbasis
Hots yang layak untuk digunakan guru di sekolah.
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pengembang (riset dan
development atau R&D) menurut Borg and Gall dengan langkah-langkah Potensi
dan Masalah, Uji Analisis Kebutuhan, Desain Produk, Validasi Desain dan Revisi
Desain menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari
lembar validasi yang telah diisi oleh berbagai ahli, antara lain ahli materi
(pencemaran lingkungan), ahli soal Hots dan dua orang guru biologi SMP kelas
VII. Data kualitatif diperoleh dari validator yang bersifat saran, komentar dan
masukan yang perlu ditambahkan pada produk soal berbasis Hots.
Hasil validasi menunjukkan bahwa produk soal berbasis Hots layak
dengan beberapa perbaikan. Perbaikan di antaranya dari segi penulisan, konstruksi
soal, kesesuaian soal dengan peserta didik dan kesesuaian soal dengan indikator
yang hendak dicapai. Soal yang dibuat terdiri dari 15 pilihan ganda dan 5 soal
esai. Demikian instrumen penilaian berbasis soal Hots pada siswa kelas VII materi
pencemaran lingkungan layak diuji dalam skala terbatas.
Kata kunci : Instrumen Penilaian, Higher Order Thingking Skills, Pencemaran
Lingkungan
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DEVELOPMENT OF HIGHER ORDER THINGKING SKILLS-BASED
ASSESSMENT INTRUMENTS TO CLASS VII STUDENT OF
ENVIRONMENTAL POLLUTION MATERIAL
Pery Natalius
Sanata Dharma University
2020
ABSTRACT
Indonesian Government using Permendikbud No.59, about the
improvement of curriculum 2013 provide the standar in teaching and learning
which one is the assessment standard. Assessment standards is to conduct a
National Exmination. National Exams implemented consist of some HOTS
questions which are inserted much as 20% of the total questions. 40% os students
are unable to answer HOTS type questions. Therefore the importance os research
to find out whether teachers experience obstacles and difficulties in applying
HOTS-based questions to the assessment instrument. The purpose of this study is
to find out which assessment instruments are often used by teachers in schools,
how to develop Hots-based assessment instruments and the quality of HOTSbased questions that are appropriate for teachers to use in schools.
The method used in this study is research and development according to
Borg and Gall with the foolwed steps Potenial and Problem, Needs Analysis,
Product Design, Design Validation and Design Revision using quantitative and
qualitative data. Quantitative data was obtained from validation sheets that have
been filled in by various experts including material experts (environmental
pollution), experts on HOTS and two biology teachers in grade VII. Qualitative
data is obtained from validator suggestions that need to be added to HOTS-based
questions products.
The validation results show that the HOTS-based question product is
already feasible with some improvements. Improvements include in terms of
writing, question construction, the suitability of the questions with students, and
suitability of the questions with the indicators to be achieved. The questions
consist of 15 multiple choices and 5 essay questions. Thus the HOTS questionbased assessment instruments for grade VII students of environmental pollution
material deserves to be tasted on a limited scale.
Keyword : Assessment
Environmental Pollution
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BAB I

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sejak internet dan gadget diperkenalkan ke seluruh dunia, kita
lebih mudah mengakses informasi, demikian juga dengan informasi
mengenai pendidikan. Di abad ke 21 ini, pendidikan menjadi semakin
penting untuk menjamin peserta didik memiliki keterampilan belajar dan
berinovasi, keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi,
serta dapat bekerja, dan bertahan dengan menggunakan keterampilan
untuk hidup (life skills). Pemerintah Indonesia sendiri melalui BNSP
(2010), mengeluarkan buku, dimana buku ini berisikan 16 butir persoalan
yang akan diubah dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan
Nasional abad 21 bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu
masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia, dengan
kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia
global, melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya
manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemauan dan
berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya.
Pembelajaran di abad 21 ini memiliki perbedaan dengan
pembelajaran di masa yang lalu. Dahulu, pembelajaran dilakukan tanpa
memperhatikan standar, sedangkan kini memerlukan standar sebagai
acuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Melalui standar yang telah
1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
2

ditetapkan, guru mempunyai pedoman yang pasti tentang apa yang
diajarkan dan yang hendak dicapai. Kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi telah merubah gaya hidup manusia, baik dalam bekerja,
bersosialisasi, bermain maupun belajar.
Memasuki abad 21 kemajuan teknologi tersebut telah memasuki
berbagai sendi kehidupan, tidak terkecuali dibidang pendidikan. Guru dan
siswa, dosen dan mahasiswa, pendidik dan peserta didik dituntut memiliki
kemampuan belajar mengajar di abad 21 ini. Sejumlah tantangan dan
peluang harus dihadapi siswa dan guru agar dapat bertahan dalam abad
pengetahuan di era informasi ini. Untuk hal tesebut, pemerintah dengan
permendikbud no.59 Tahun 2014 tentang penyempurnaan kurikulum
2013, memberikan acuan dan patokan baik di standar isi maupun standar
penilaian yang diambil secara bertahap dari model-model penilaian dengan
standar internasional. Tujuan dari permendikbud tersebut agar pendidikan
di Indonesia dapat bersaing dengan bangsa-bangsa luar. Seperti hal di atas
bukan hanya standar isi dan proses, tapi standar penilaian juga perlu
ditingkatkan agar tercapainya sebuah patokan dan tujuan pembeajaran.
Menurut Widoyoko (2016), kualitas pembelajaran dapat dilihat
dari hasil penilaiannya. Menilai pencapaian hasil pembelajaran siswa
merupakan tugas pokok seorang guru sebagai konsekuensi logis kegiatan
pembelajaran yang telah dilaksanakan. Penilaian (assessment) ini
dimaksudkan untuk mengetahui dan mengambil keputusan tentang
keberhasilan siswa dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan.
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Penilaian (assessment) hasil belajar merupakan komponen penting dalam
kegiatan pembelajaran. Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dapat
ditempuh melalui peningkatan kualitas sistem penilaiannya. Sistem
penilaian yang baik akan mendorong pendidik untuk menentukan strategi
mengajar yang baik dan memotivasi peserta didik untuk belajar yang lebih
baik. Penilaian harus dipandang sebagai salah satu faktor penting yang
menentukan keberhasilan proses dan hasil belajar, bukan hanya sebagai
cara yang digunakan untuk menilai hasil belajar. Kegiatan penilaian harus
dapat

memberikan

informasi

kepada

guru

untuk

meningkatkan

kemampuan mengajarnya dan membantu peserta didik mencapai
perkembangan belajarnya secara optimal. Implikasinya adalah kegiatan
penilaian harus digunakan sebagai cara atau teknik untuk mendidik sesuai
dengan prinsip pedagogis.
Salah satu bentuk dari pemerintah untuk melakukan penilaian
terhadap standar pendidikan di Indonesia adalah melalui ujian nasional
(UN). Dimana UNBK disisipkan soal berbasis HOTS (higher order
thinking skills). Menurut Thomas & Throne dalam Nugroho (2018) Hots
merupakan cara berpikir yang lebih tinggi dari pada menghafalkan fakta,
mengemukakan fakta, atau menerapkan peraturan, rumus, dan prosedur.
Hots mengharuskan kita melakukan sesuatu berdasarkan fakta. Membuat
keterkaitan

antar

fakta,

mengategorikannya,

memanipulasinya,

menempatkannya pada konteks atau cara yang baru, dan mampu
menerapkannya untuk mencari solusi baru terhadap sebuah permasalahan.
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Berdasarkan hal di atas Guru memiliki peran penting dalam meningkatkan
kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik.
Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti membuat analisis kebutuhan
sekolah untuk mengobservasi guru-guru mengenai instrument penilaian
berbasis Hots. Fakta di lapangan mengatakan bahwa guru sekarang
diharuskan membuat instrument soal penilaian yang mengandung soal
Hots di dalamnya, jumlah dari soal Hots ini pun beragam sesuai dengan
jumlah total soal. Menurut salah satu guru SMP N 1 Sleman, yaitu Ibu Ery
mengatakan bahwa 15-20% beliau selalu menyisipkan soal Hots dari
jumlah total soal yang beliau buat. Dalam membuat soal Hots beliau
mengalami kesulitan, terutama dalam memvariasikan dan menetukan
apakah soal Hots yang digunakan sesuai dengan standar pendidikan yang
diinginkan. Beliau juga mengatakan tidak semua materi dapat dibuat soal
Hots, namun materi pencemaran lingkungan dinilai cocok karna akan
mengasah kemampuan peserta didik menganalisis lingkungan disekitar
mereka secara kontekstual. Sedangkan Ibu Desawarti dari SMP N 1 Depok
mengatakan jika beliau mengalami kesulitan dikarenakan membutuhkan
penalaran yang tinggi. Ibu Veronika dari SMP Kanisius mengalami
kendala karena harus mempertimbangkan dengan kemampuan siswa,
dimana soal Hots yang dibuat harus kontekstual dan autentik. Ibu Debby
dari SMP Stella Duce 2 yang baru saja mengajar 10 bulan, beliau
mengakui bahwa beliau mengalami kesulitan membuat soal Hots, dan
beliau hanya membuat soal hots pada taraf C3-C4. Ibu Debby mengatakan
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bahwa tidak adanya pelatihan bagi guru untuk membuat soal berbasis
Hots yang membuat beliau kesulitan. Hal ini tentunya berbanding terbalik
dengan sistem Pendidikan abad 21 yang mengharuskan Guru untuk
menyisipkan soal berbasis Hots yang layak dan teruji dalam instrumen
penilaianya.
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merasa perlu
melakukan pengembangan soal berbasis Hots yang layak menjadi tolak
ukur dalam standar penilaian, terutama pada materi Pencemaran
Lingkungan. Peneliti bermaksud melakukan pengembangan penelitian
berjudul “PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN BERBASIS
SOAL HOTS PADA SISWA KELAS VII MATERI PENCEMARAN
LINNGKUNGAN” .

B. RUMUSAN MASALAH
1. Jenis instrumen penilaian apa saja yang yang sering digunakan guru di
sekolah ?
2. Bagaimana prosedur pengembangan instrumen penilaian berbasis Hots
pada SMP kelas VII materi Pencemaran Lingkungan ?
3. Bagaimana kualitas instrumen penilaian berbasis Hots yang layak
dikembangkan pada SMP kelas VII materi Pencemaran Lingkungan ?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
6

C. BATASAN MASALAH
Penelitian ini memiliki batasan tersendiri yang digunakan peneliti untuk
menspesifikasi penelitian.
1. Materi yang digunakan dalam pengembangan instrumen penilaian ini
adalah materi Pencemaran Lingkungan yang memiliki 2 KD, yakni,
KD 3.8 yang berbunyi “menganalisis terjadinya pencemaran
lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem” dan 4.8 yang berbunyi
“membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran
di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan” .
2. Pengembangan yang dilakukan berfokus pada Instrumen Penilaian
yang berupa soal berbasis Hots level C4-C6 dalam Taksonomi Bloom.
3. Penelitian ini dilaksanakan pada

tahun ajaran 2019/2020, untuk

SMP/Sederajat yang terdiri dari 2 SMP Negeri dan 2 SMP Swasta di
Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Metode yang digunakan adalah (Riset and Development) Borg dan
Gall yang dibatasi sampai tahap Revisi Desain, adapun urutannya
sebagai berikut: Potensi dan Masalah, Analisis Kebutuhan, Desain
Produk dan Revisi Desain.
D. TUJUAN
1. Mengetahui jenis instrumen penilaian yang sering digunakan Guru di
Sekolah.
2. Mengetahui langkah-langkah pengembangan instrumen penilaian
berbasis Hots pada SMP kelas VII materi Pencemaran Lingkungan.
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3. Mengetahui kualitas instrumen penilaian berbasis Hots yang layak
untuk digunakan Guru SMP/Sederajat

kelas VII

pada materi

Pencemaran Lingkungan.

E. MANFAAT
1. Bagi Peserta Didik
Dapat digunakan sebagai ajang latihan dalam melatih berpikir tingkat
tinggi.
2. Bagi Guru
Dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan soal Hots yang layak
untuk materi pencemaran lingkungan dan dapat mengetahui cara
membuat soal-soal berbasis Hots
.
3. Bagi Sekolah
Dapat digunakan sebagai referensi baru dalam standar instrumen
penilaian.
4. Bagi Peneliti
Dapat mengetahui cara membuat instrumen penilaian berbasis soal
Hots.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. DASAR TEORI
1. Instrumen Penilaian
Instrumen merupakan alat bantu untuk mengumpulkan data atau
informasi

(Arikunto,2002).

mengumpulkan

informasi

Evaluasi
tentang

adalah
bekerjanya

kegiatan
sesuatu,

untuk
yang

selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif
yang tepat dalam mengambil keputusan (Arikunto,2002). Evaluasi
merupakan proses penentuan informasi yang diperlukan, pengumpulan
serta penggunaan informasi tersebut untuk melakukan pertimbangan
sebelum keputusan (Firman,2000). Berdasarkan pengertian instrumen
dan evaluasi tersebut maka instrument penilaian dapat disebut sebagai
alat penilaian atau alat evaluasi yang digunakan untuk mengumpulkan
data atau informasi.
Instrumen atau alat evaluasi yang dapat dipergunakan untuk
menilai proses dan hasil pendidikan yang telah dilakukan. Menurut
Firman (2000), instrumen penilaian dikelompokkan dalam dua macam
yaitu tes dan non tes. Tes ialah kumpulan pertanyaan atau soal yang
harus dijawab siswa dengan menggunakan pengetahuan-pengetahuan
serta kemampuan penalarannya. Arikunto (2002), berpendapat bahwa
tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang
8
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digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelejensi,
kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.
Menurut Arikunto (2002), 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. Jadi instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk
melakukan penilaian atau evaluasi, instrument penilaian dapat berupa
tes maupun non tes dan observasinya dapat dilakukan dengan cara
observasi sistematis dan non-sistematis. Fungsi tes menurut Sudjana
(2002), secara umum ada dua macam yaitu:
a. Sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini
tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang
telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses
belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu.
b. Sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab
melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program
pengajaran yang telah ditentuka dapat dicapai. Pemeritah melalaui
permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar penilaian,
instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan :
a. Substansi yang merepresentasikan kompetensi yang dinilai.
b. Konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk
instrument yang digunakan, dan
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c. Penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai
dengan tingkat perkembangan peserta didik.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa instrumen tes
adalah cara atau prosedur yang digunakan dalam pengukuran dan
penilaian untuk mempermudah evaluasi pendidikan yang dapat berupa
pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang harus dijawab oleh
peserta didik sehingga diperoleh nilai hasil belajar yang dapat
dibandingkan dengan nilai standar tertentu.
2. Teknik Penilaian
Teknik penilaian tes terbagi atas dua, yaitu subjektif dan
obyektif. Teknik tes objektif atau jawaban singkat salah satunya adalah
soal pilihan ganda. Tes pilihan ganda merupakan suatu bentuk tes yang
paling banyak dipergunakan dunia pendidikan. Tes pilihan ganda
terdiri dari sebuah pernyataan atau kalimat yang belum lengkap yang
kemudian diikuti sejumlah pernyataan atau yang dapat untuk
melengkapinya. Dari sejumlah “pelengkap” tersebut, hanya satu yang
tepat sedangkan yang lain merupakan pengecoh (distractors)
(Nurginyantoro,2001). Penulisan soal bentuk pilihan ganda sangat
diperlukan ketrampilan dan ketelitian. Hal yang paling sulit dilakukan
dalam menulis soal bentuk pilihan ganda adalah menuliskan
pengecohnya. Pengecoh yang baik adalah pengecoh yang tingkat
kerumitan atau tingkat kesederhanaan, serta panjang-pendeknya
relative sama dengan kunci jawaban. Oleh karena itu hal yang harus
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diperhatikan dalam penulisan pilihan ganda dari Depdiknas (2008)
adalah sebagai berikut.
1. Materi soal harus sesuai dengan indikator, pengecoh harus berfungsi
dan setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar.
2. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan
pernyataan yang diperlukan saja.
3. Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar.
4. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif
ganda.
5. Pilihan jawaban harus homogeni dan logis ditinjau dari segi materi.
6. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun
berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka atau kronologisnya.
Sedangkan untuk teknik tes subjektif, salah satu tesnya yang
merupakan uraian atau esai. Dalam penulisan soal esai diperlukan
ketepatan. Ketepatan yang dimaksud adalah bahwa materi yang
ditanyakan tepat diujikan dengan bentuk uraian, yaitu menuntut peserta
didik untuk mengorganisirkan gagasan dengan cara mengemukakan
atau mengekspresikan gagasan secara tertulis dengan menggunakan
kata-katanya sendiri. Hal yang paling sulit dalam penulisan soal bentuk
uraian adalah menyusunpedoman penskoran. Penulis soal harus dapat
merumusakan secara tepat pedoman penskoran karena kelemahan
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bentuk soal uraian terletak pada subjektivitas dalam penskoran.
Menurut Depdiknas (2008) membuat soal uraian perlu memperhatikan
beberpa hal berikut.
1. Materi soal harus sesuai dengan indikator, setiap pertanyaan harus
diberikan batasan jawaban yang diharapkan, materi yang ditanyakan
harus sesuai dengan tujuan pengukuran, dan materi yang ditanyakan
harus sesuai dengan jenjang dan jenis sekolah atau tingkat sekolah.
2. Kontruksi soal menggunakan kata tanya/perintah yang menuntut
jawaban terurai.
3. Bahasa rumusan kalimat soal harus komunikatif, menggunakan
bahasa Indonesia yang baik dan benar (baku), tidak menimbulkan
penafsiran

ganda,

tidak

menggunakan

bahasa

yang

berlaku

setempat/tabu dan tidak mengandung kata/ungkapan yang menyingung
perasaan peserta didik.
3. Validasi
Lin dan Grounlund (dalam Depdiknas, 2008) menyatakan tes yang
baik harus memenuhi 3 karakteristik, yaitu validasi, reliabilitas dan
usabilitas. Di samping itu, Cohen dkk (dalam Depdiknas , 2008) juga
menyatakan bahwa tes yang baik adalah tes yang valid, artinya
mengukur apa yang hendak diukur. Validitas tes merupakan suatu
integrasi pertimbangan evaluative derajat keterangan empiris yang
berdasarkan pemikiran teoritis yang mendukung ketepatan dan
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kesimpulan berdasarkan skor test (Depdiknas, 2008). Sebelum soal
dipergunakan untuk mengukur dan mengetahui hasil belajar peserta
didik dapat dilakukan analisis soal secara kualitatif dengan lembar
telaah soal. Analisis secara teoritis untuk melihat validitas teoritis soal,
karena jika validitas teoritis soal tidak valid, maka soal tidak dapat
mengukur hasil belajar siswa. Analisis validasi soal dilakukan dengan
menelaah setiap butir soal dari aspek materi, konstruksi, dan bahasa.
Validitas teoritis mempunyai peranan penting dan umumnya
ditentukan melalui pertimbangan para ahli. Tidak ada formula
matematis untuk menghitung dan tidak ada cara untuk menunjukkan
secara pasti. Para ahli menginterpretasikan tes atau melakukan
perbandingan antara apa yang harus dimasukkan dengan apa yang
ingin diukur yang telah direfleksikan menjadi tujuan test (Sukardi,
2009).
4. Materi Pencemaran Lingkungan
Berdasarkan Kurikulum 2013 revisi tahun 2016, kelas VII
SMP/Mts materi Pencemaran Lingkungan memiliki 2 KD yaitu 3.8
dan 4.8. Pertama KD 3.8 yang berbunyi “menganalisis terjadinya
pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem”. Dan yang
terakhir KD 4.8 yang berbunyi “membuat tulisan tentang gagasan
penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil
pengamatan”.
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5. Karakteristik Materi Pencemaran Lingkungan
Menurut Kemendikbud (2017) dalam buku Guru, Pencemaran
lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat,
energi, dan/atau

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh

kegiatan manusia. Akibatnya, kualitasnya turun sampai ke tingkat
tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi
sesuai dengan peruntukannya.
Pada KD 3.8 akan membahas pencemaran lingkungan dan
dampaknya terhadap ekosistem air, udara dan tanah serta penyebab
dari pencemaran lingkungan baik manusia maupun alam. Sedangkan
pada KD 4.8 membahas bagaimana solusi dari dampak pencemaran
lingkungan, baik udara, air dan tanah.
Menurut Buku paket IPA SMP Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Indonesia. (2016), pencemaran lingkungan terjadi akibat
dari kumpulan kegiatan manusia (populasi) dan bukan dari kegiatan
perorangan (individu). Selain itu pencemaran dapat diakibatkan oleh
faktor alam, contoh gunung Meletus yang menimbulkan abu vulkanik.
Seperti Meletusnya gunung Merapi. Zat yang dapat mecemari
lingkungan dan dapat menggangu kelansungan hidup makhluk hidup
disebut polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu,

suara,

radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Zat dikatakan
sabagai polutan apabila.
1. Kadarnya melebihi batas kadar normal atau ambang batas.
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2. Berada pada waktu yang tidak tepat.
3. Berada pada tempat yang tidak semestinya
Pencemaran ada 3 macam yaitu, pencemaran air, udara dan tanah.
1. Pencemaran air, yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau
komponen lain kedalam air, sehingga kualitas air turun sampai
ketingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai
denga peruntukannya. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah
berubah, baik warna, bau, derajat keasaman (pH), maupun rasanya.
Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai,
rawa-rawa, danau dan laut. Faktor-faktor penyebab pencemaran air
adalah limbah industri, limbah rumah tangga dan limbah pertanian.
Dampak dari pencemaran air adalah menurunnya kualitas
lingkungan, ganguan kesehatan, pemekatan hayati, menganggu
pemandangan, mempercepat proses kerussakan benda. Solusi atau
cara penangulangan pencemara air dengan membuat kolam
stabilisasi, instalasi pengolahan air limbah, pengelolaan excreta dan
kegiatan 4R ( recyle, reuse, reduce dan repair).
2. Pencemaran udara, didefenisikan sebagai suatu kondisi dimana
udara , mengandung senyawa-senyawa kimia atau subtansi
fisikmaupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak
buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, selaian
itu, juga akan merusakkeindahan alam serta kenyamanan.
Penyebab pencemaran udara adalah aktivitas alam dan manusia.
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Aktivitas alam, contoh kotoran yang dihasilkan hewan menguap
dan menjadi metana yang dapat meningkatkan suhu bumi,
sehingga terjadinya pemanasan global. Akibat manusia, contok
pembakaran sampah, asap-asap industry, asap-asap kendaraan dan
asap rokok. Dampak yang ditimbulkan kesehatan menjadi
tergangu, hujan asam, peningkatan suhu bumi dan rusaknya lapisan
ozon.
3. Pencemaran tanah, adalah suatu keadaan dimana bahan kimia
buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami.
Pencemaran tanah biasanya terjadi akibat kebocoran limbah cair,
bahan kimia industry atau fasilitas comersial, pengunaan pestisida
dan illegal dumping. Solusi yang dapat dilakukann adalah
remediasai dan bioremediasai.
6. Higher Order Thinking Skils (HOTS)
Menurut Thomas & Throne (2009) dalam (Nugroho, 2018)
menuliskan bahwa, Hots merupakan cara berpikir yang lebih tinggi
dari pada menghafalkan fakta, mengemukakan fakta, atau menerapkan
peraturan, rumus, dan prosedur. Hots mengharuskan kita melakukan
sesuatu

berdasarkan

fakta.

Membuat

keterkaitan

antar

fakta,

mengategorikannya, memanipulasinya, menempatkannya pada konteks
atau cara yang baru, dan mampu menerapkannya untuk mencari solusi
baru terhadap sebuah permasalahan. Mendidik siswa dengan Hots
berarti menjadikan mereka mampu berpikir. Siswa dikatakan mampu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17

berpikir jika dapat mengaplikasikan pengetahuan dan mengembangkan
keterampilan yang dimiliki dalam konteks situasi baru.
Kamarudin, et.al. dalam (Nugroho, 2018) menuliskan bahwa Hots
juga meminta siswa untuk secara kritis mengevaluasi informasi,
membuat kesimpulan, dan membuat generalisasi. Para siswa juga akan
mengahasilkan bentuk komunikasi orisinil, membuat prediksi,
menyarankan solusi, menciptakan dan memecahkan masalah yang
berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, mengevaluasi gagasan,
mengungkapkan pendapat, dan membuat pilihan serta keputusan.
Sedangkan menurut Teaching Knowlegde Test Cambridge English,
The University of Cambridge dalam Nugroho, (2018), hots merupakan
keterampilan kognitif seperti analisis dan evaluasi yang bisa diajarkan
oleh

guru

kepada

siswanya.

keterampilan

tersebut

termasuk

memikirkan sesuatu dan membuat keputusan tentang suatu hal,
menyelesaikan masalah, berpikir kreatif, dan berpikir tentang
keuntungan (hal positif) dan kerugian (hal negatif) dari sesuatu.
Hots memiliki ciri yang khas. Level kemampuan ini mencakup
kemampuan

atau

keterampilan

siswa

dalam

menganalisis,

mengevaluasi dan mencipta. Indikator keterampilan menganalisis,
mengevaluasi dan mencipta didasarkan pada teori yang dipaparkan
dalam revisi Taksonomi Bloom (Nugroho,2018).
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7. Karakteristik HOTS
Karakteristik soal-soal Hots antara lain, mengukur kemampuan
berpikir

tingkat

tinggi,

berbasis

permasalah

kontektual,

dan

menggunakan bentuk soal beragam. Kemampuan berpikir tingkat
tinggi merupakan proses: menganalisis, merefleksi, memberikan
argument (alasan), menerapkan konsep pada situasi berbeda,
menyusun, menciptakan (Nugroho 2018).
Kemampuan berpikir tingkat tinggi bukanlah kemampuan untuk
mengingat, mengetahui, atau mengulang. Demikian, jawaban soal-soal
Hots tidak tersurat secara eksplisit dalam stimulus. Kemampuan
berpikir tingkat tinggi termasuk kemampuan untuk memecahkan
masalah (problem solving), keterampilan berpikir kritis (critical
thinking), berpikir kreatif (creative thinking), kemampuan berargumen
(reasoning), dan kemampuan mengambil keputusan (decision making).
Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan salah satu kompetensi
penting dalam dunia modern, sehingga wajib dimiliki oleh setiap
peserta didik (Widana,2017)
Soal-soal Hots menggunakan bentuk soal yang beragam. Baik dari
pilihan ganda, pilihan ganda kompleks (benar atau salah, atau
ya/tidak), isian singkat atau melengkapi, jawaban singkat atau pendek,
dan uraian. Pada soal pilihan ganda umumnya soal-soal Hots
menggunakan stimulus yang bersumber pada situasi nyata. Soal
pilihan ganda terdiri dari pokok soal (stem) dan pilihan jawaban
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(option). Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh
(distractor). Kunci jawaban ialah jawaban yang benar atau paling
benar. Pengecoh merupakan jawaban yang tidak benar, namun
memungkinkan seseorang terkecoh untuk memilihnya apabila tidak
menguasai bahannya/materi pelajarannya dengan baik (Widana, 2017).
8. Jenis Penelitian yang digunakan adalah pengembangan Research and
Development (R&D) menurut Borg dan Gall dalam Sukmadinata
(2005). langkah-langkah penelitian dan pengembangan ada sepuluh
langkah sebagai berikut: Potensi dan masalah, Pengumpulan data,
Desain produk, Validasi desain, Revisi desain, Uji coba produk, Revisi
produk, Uji coba pemakaian, Revisi produk, dan Produksi massal.

B. PENELITIAN YANG RELEVAN
1. Penelitian

yang dilakukan oleh Martina (2017), berjudul

“

PENGEMBANGAN INSTRUMEN TES HIGHER ORDER THINKING
SKILL (HOTS) POKOK BAHASAN SISTEM PERSAMAAN LINEAR
DUA VARIABEL DAN TEOREMA PHYTAGORAS KELAS VIII SMP
CITRA SAMATA KAB. GOWA” . Skripsi ini membahas tentang
pengembangan instrumen tes Higher Order Thinking Skills (HOTS)
pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel dan teorema
Pythagoras kelas VIII SMP Citra Sama Kab. Gowa. Penelitian ini
bertujuan

untuk

mengetahui

langkah-langkah

pengembangan

instrumen tes Hots dan menghasilkan tes Hots berbentuk uraian
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berdasarkan kriteria kualitas instrumen tes. Kriteria tersebut di
antaranya validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda.
Sehingga dapat di gunakan untuk mengukur Hots siswa kelas VIII
SMP Citra Samata Kab. Gowa pokok bahasan sistem persamaan linear
dua variabel dan teorema Pythagoras. Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian pengembangan (Research and Development). Prosedur
pengembangan instrumen yang digunakan yaitu pengembangan desain
penelitian formatif oleh Tessmer yang terdiri dari tahap preliminary,
tahap self evaluation, tahap prototyping dan tahap field test. Subjek
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Citra Samata Kab.
Gowa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah
instrumen tes dan lembar validasi. Kevalidan diketahui dari hasil
penilaian validator pada lembar validasi yang menyatakan instrumen
tes yang dikembangkan sudah baik berdasarkan konten (sesuai dengan
kurikulum dan materi), konstruk (sesuai dengan karakteristik/indikator
HOTS), dan bahasa (sesuai dengan kaidah yang berlaku/EYD).
Penelitian ini dapat membantu untuk penyusunan validasi yang baik
dalam mengembangkan soal berbasis Hots.
2. Penelitian

yang

“PENGEMBANGAN

dilakukan

oleh

INSTRUMEN

Syukur
TES

(2017),

berjudul

HIGHER

ORDER

THINKING SKILL (HOTS) POKOK BAHASAN HIMPUNAN DAN
ARITMETIKA SOSIAL KELAS VII MTs MADANI ALAUDDIN KAB.
GOWA”. Skripsi ini membahas tentang pengembangan instrument tes
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Higher Order Thinking Skill (HOTS) pokok bahasan himpunan dan
aritmetika sosial kelas VII MTs Madani Alauddin Kab Gowa.
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui langkah-langkah
pengembangan instrument tes Hots, 2)Mengetahui kualitas tes Hots
pada matematika MTs Madani Alauddin Kab. Gowa kelas VII materi
Himpunan dan Aritmatika Sosial. Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian pengembangan (Research and Development). Model
pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan tipe
formatife research Tessmer (1993). Penelitian ini terdiri dari 4 tahapan
yaitu preliminary, self evaluation dan tahap formative evaluation
(prototyping). Subjek uji coba yang digunakan dalam penelitian ini
adalah peserta didik kelas VII pada semester ganjil MTs Madani
Alauddin . Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu tes.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrument tes
dan lembar validasi. Dari penelitian ini, peneliti dapat mengambil
langkah-langkah cara membuat soal berbasis Hots yang berkualitas
dan layak uji.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2018), berjudul “ANALISIS
SOAL TIPE HIGHER ORDER THINKING SKILLS (HOTS) DALAM
SOAL UJIAN NASIONAL (UN) BIOLOGI SEKOLAH MENENGAH
ATAS (SMA) TAHUN AJARAN 2016/2017” Skripsi ini bertujuan untuk
menentukan karakteristik tipe higher order thinking skills (hots).
Subjek pada penelitian ini yaitu UN biologi SMA tahun 2016/2017.
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Instrumen penelitian menggunakan lembar penilaian. Desain penelitian
deskriftif jenis analisis isi atau dokumen. Teknik pengumpulan data
pada penelitian ini dengan menggunakan angket. Angket yang
digunakan dalam penelitian ini adalah angket penilaian karakteristik
berbentuk daftar dengan skor 1 jika sesuai dan 0 jika tidak sesuai. Dari
penelitian ini dapat membantu mengetahui karakterstik soal Hots yang
dibutuhkan oleh peneliti dalam mebuat soal berbasis Hots.
Adapun Literatur Map pada penelitian ini seperti berikut :

MARTINA :Pengembangan soal
berbasisis Hots siswa kelas VIII
materi pokok bahasan sistem
persamaan linear dua variable
dan teorema phythagoras.

SYUKUR :Pengembangan soal
berbasis Hots siswa kelas VII
materi himpuna dan aritmatika.

NINGSIH: Menganalisis soal
berbasis Hots ujian nasional
biologi SMA tahun ajaran
2016/2017.

PERY NATALIUS :Pengembangan
instrumen soal berbasis Hots
siswa
kelas
VII
materi
Pencemaran Lingkungan.

Gambar 2.1 . Literatur Map
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C. KERANGKA BERPIKIR
Di abad ke 21 ini, pendidikan menjadi semakin penting untuk
menjamin peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi,
keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta dapat
bekerja, dan bertahan dengan menggunakan keterampilan untuk hidup (life
skills). Pembelajaran di abad 21 ini memiliki perbedaan dengan
pembelajaran di masa yang lalu. Dahulu, pembelajaran dilakukan tanpa
memperhatikan standar, sedangkan kini memerlukan standar sebagai
acuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu acuan yang
diterapkan pemerintah sebagai standar pendidikan adalah kegiatan UN
sebagai standar penilaian kelulusan peserta didik. Namun seperti yang kita
ketahui baru-baru ini pada tahun 2018, sekitar 40% siswa siswi SMP,SMA
dan SMK kesulitan atau gagal menyelesaikan soal berbasis Hots. Oleh
karena itu peneliti melakukan observasi ke sekolah untuk mengetahui letak
permasalahan.
Berdasarkan hasil wawancara dari guru SMP/Sederajat kelas VII,
guru telah memberikan soal yang bersifat Hots dalam instrumen
penilaiannya, namun mereka memiliki kendala dalam membuat soal Hots
yang layak dan sesuai dengan standar penilaian. Dari permasalahan diatas
peneliti mengembangkan cara membuat soal Hots yang layak dan sesuai
sebagai instrumen penilaian.
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Maka dapat dibuat kerangka berpikir penelitian seperti di bawah
ini:
Kebijakan Pemerintah:
Penyempurnaan Kurikulum K 13
dan meningkatnya standard isi dan
penilaian BSNP 2010. Problematika
abad XXI

Analisis
Sekolah:
Fakta

Guru mengalami kesulitan
membuat soal berbasis
Hots di Sekolah

Permasalahan aktual : 40% siswa
siswi SMP kesulitan atau gagal
menyelesaikan soal berbasis Hots.

Pengembangan berupa instrument
penilaian berbasis soal Hots pada
siswa kelas VII materi pencemaran
lingkungan

Produk instrumen penilaian berbasis
Hots yang layak dan berkualitas untuk
digunakan Sekolah

Gambar 2.2. Kerangka Berpikir Penelitian

kebutuhan
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BAB III

METODE PENELITIAN
A. JENIS PENELITIAN
Penelitian ini mengembangkan instrumen penilaian berbasis soal hots
pada siswa kelas VII materi Pencemaran Lingkungan. Namun, penelitian
ini dibatasi sampai pada tahap perbaikan/revisi desain untuk mengetahui
kualitas instrumen penilaian berbasis HOTS yang dikembangkan.
Langkah-langkah penelitian ini sebagai berikut.

Potensi dan
Masalah

Analisis
kebutuhan
Sekolah

Desain Produk

Revisi Desain

Validasi
Desain

Gambar 3.1. Langkah Langkah Penelitian
1. Potensi dan Masalah
Potensi akan menjadi nilai tambah jika kita dapat mendayagunakan,
sebaliknya akan menjadi masalah jika tidak tepat mendayagunakan.
Potensi dan masalah dapat diketahui berdasarkan analisis kebutuhan
sekolah.

25
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Cara untuk mengetahui adanya potensi dan masalah maka peneliti
melakukan analisis kebutuhan terkait instrumen penilaian berbasis soal
Hots. Analisis dilakukan dari tanggal 11 Maret 2019 – 8 April 2019
dengan cara mewawancara 4 Guru SMP/sederajat yang ada di
Yogyakarta melalui angket yang berisikan 12 butir uraian. Sebagai
berikut;
a. Lamanya guru tersebut mengajar Mata Pelajarann IPA.
b. Model Instrumen penilaian yang sering digunakan.
c. Pengetahuan guru tentang soal berbasis Hots dan Lots.
d. Contoh soal Hots yang pernah dibuat oleh guru.
e. Kendala ketika membuat soal Hots.
f. Penerapan soal Hots dalam materi
g. Persentase soal berbasis Hots.
h. Karakteristik yang harus diperhatikan ketika membuat soal Hots.
i. Penerapan soal Hots pada materi pencemaran lingkungan.
j. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat soal berbasis Hots
pada materi pencemaran lingkungan.
k. Jenis instrument yang tepat dalam membuat soal berbasis Hots.
l. Penempatan soal Hots yang tepat dalam instrument penilaian.
2. Uji analisis kebutuhan Sekolah
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan
sekolah, peneliti mewawancarai Guru-Guru dari 2 SMP Swasta dan
SMP Negeri melalui lembar kuesinoer. Pertanyaan wawancara
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diarahkan untuk rencana pengembangan produk yang ingin peneliti
kembangakan. Hasil wawancara dijadikan patokan untuk peneliti
mengembangkan produk instrumen penilaian berbasis soal Hots pada
materi pencemaran lingkungan.
3. Desain Produk
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan sekolah, langkah selanjutnya
peneliti mengembangkan produk yang berupa soal-soal Hots pada
materi pencemaran lingkungan. Soal-soal ini berbentuk pilihan ganda
dan juga esai terstruktur, soal-soal Hots dibuat sebanyak 20 soal yang
terdiri

dari

2

KD.

Pembuatan

soal

berbasis

Hots

dengan

memperhatikan aturan pembuatan soal pada standar penilaian, kisi kisi
soal, kunci jawaban dan rubrik penilaian.
4. Validasi Desain
Langkah selanjutnya peneliti membuat lembar validasi yang berbentuk
kuisioner untuk produk soal Hots, lembar validasi ini berisikan tentang
komponen soal-soal Hots yang layak pada materi pencemaran
lingkungan. Lembar validasi akan diisi oleh 4 orang, dimana 2
orangnya terdiri dari guru yang memiliki pengalaman dalam
pembuatan soal Hots, dan 1 orang ahli materi pencemaran lingkungan
agar produk yang dibuat tetap sesuai dengan ke-dua KD dimateri
pencemaran lingkungan serta 1 orang ahli di bidang Hots, agar soal
yang dibuat layak atau tidak dalam kategori Hots.
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5. Revisi Desain
Setelah produk peneliti direvisi oleh para ahli dan guru, langkah
selanjutnya peneliti melakukan revisi dan perbaikan pada produk
berdasarkan hasil kuesioner validasi.

B. SUBJEK DAN SAMPEL PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Yogyakarta, dengan subjek dan sampel
penelitian 4 orang guru SMP/Mts/Sederajat. 2 orang Guru SMP Negeri
dan 2 orang Guru SMP Swasta. SMP yang digunakan adalah SMP N 1
Sleman, SMP Stella Duce 2, SMP Kanisius dan SMP N 1 Depok Sleman.

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Data didapatkan dari hasil kuesioner yang telah divalidasi oleh para Ahli
dan Guru. Ahli dalam bidang materi Pencemaran Lingkungan dan ahli
soal Hots akan mengisi kusioner yang telah ditentukan oleh peneliti,
dimana kuesioner berisikan kesesuaian materi, dan tulisan yang
digunakan. Hots aspek yang diukur adalah aspek kesesuaian KKO,
Struktur soal, dan kesesuaian Hots. Guru diberikan kuisioner yang
berisikan aspek kesesuaian materi, kesesuaian KKO, kesesuaian standar
siswa, bahasa dan penulisan. Hasil dari validasi para Ahli dan Guru akan
dianalisis dan diperbaiki.
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D. JENIS DATA
Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif.
Data kualitatif didapatkan dari masukan, tambahan dan saran dari kedua
guru, satu ahli materi pencemaran lingkungan dan satu ahli soal Hots. Data
kuantitatif diperoleh dari hasil akumulasi nilai validasi yang telah diisi
validator dengan skor per soal sebagai berikut 70-100 (Sangat Valid), 4669 (Cukup Valid) dan 0-45 (Kurang Valid).

E. ANALISIS DATA
Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif, analisis kualitatif
berdasarkan masukan dari para ahli, dan guru yang menjawab secara
langsung apa saja yang perlu diperbaiki dalam lembar validasi. Data
kuantitatif akan dianalisis dengan mengakumulasi skor masing-masing
soal berbasis Hots seperti pada tabel berikut.
Tabel 3.1 : Skor Data
No
1
2
3

Kisaran Nilai
70-100
46-69
0-45

Kategori
Sangat Valid
Cukup Valid
Tidak Valid
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F. PRODUK HASIL
SILABUS
Satuan Pendidikan

: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Kelas/Semester

: VII (Tujuh)/Genap

Materi

: Pencemaran Lingkungan

Alokasi Waktu

: 15 JP (6x Pertemuan)

Kompetensi Inti

:

KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),

santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
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KI 3

: Memahami menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah
KI 4

: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak

terkait dengan pengembangan dari yang

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah
pengawasan langsung

Kompetisi Dasar
3.8 Menganalisis
terjadinya
pencemaran
lingkungan dan
dampaknya bagi
ekosistem.

Indikator Pencapaian
Kompetisi
3.8.1. Peserta didik mampu
membedakan macammacam pencemaran
lingkungan.
3.8.2. Peserta didik mampu
mengaitkan proses
terjadinya
pencemaran air, udara
dan tanah.
3.8.3. Peserta didik mampu

Materi Pokok





Pencemaran
air
Pencemaran
udara.
Pencemaran
tanah.
Dampak
pencemaran
bagi
ekosistem.

Kegiatan
Pembelajaran
 Mengamati
lingkungan
sekitar
sekolah dan
fakta fakta
aktual yang
terjadi di
Indonesia
melalui
informasi

Penilaian

Alokas
Sumber
i waktu
Belajar
 Test tertulis 15 JP  Buku paket
:
IPA SMP
- Pilihan
Kementerian
ganda
Pendidikan
- Essay
dan
Kebudayaan
 LKPD
Indonesia.
2016. Ilmu
Pengetahua
n Alam.
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mengkategorikan
penyebab-penyebab
pencemaran
lingkungan.
3.8.4. Peserta didik mampu
menghubungkan
aktivitas kelompok
terhadap dampak
kualitas lingkungan.
3.8.5. Peserta didik mampu
mengkaji kegiatan
sehari-hari yang dapat
mengakibatkan
pencemaran
lingkungan.

4.8 Membuat tulisan 4.8.1. Membuat gagasan
tentang gagasan
tertulis tentang cara
penyelesaian masalah
mengatasi dan
pencemaran di
mengurangi
lingkungannya
pencemaran air.
berdasarkan hasil
4.8.2. Membuat gagasan



Solusi
pencemaran
lingkungan.

berita dan
media sosial.
 Mengumpulk
an informasi
mengenai
jenis-jenis
pencemaran
lingkungan
dan
dampaknya
terhadap
kehidupan
manusia.
 Melakukan
presesntasi
yang
berisikan
penyebab dan
solusi dari
jenis-jenis
pencemaran
lingkungan.
 Menyajikan
 Presentasi
hasil tulisan
hasil
mengenai
tulisan
gagasan
mengenai
mengatasi
gagasan
pencemaran
mengatasi

Jakarta
:Kemendikb
ud.
 Lingkungan
sekitar
sekolah.
 Buku guru
Kementrian
Pendidikan
dan
Kebudayaan
. 2017. Ilmu
Pengetahua
n Alam.
Jakarta
:Kemendikb
ud.
 Video dan
gambar
makhluk
hidup.
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pengamatan.

tertulis tentang cara
mengatasi dan
mengurangi
pencemaran udara.
4.8.3. Membuat gagasan
tertulis tentang cara
mengatasi dan
mengurangi
pencemaran tanah.

lingkungan,
baik air, udara
dan tanah.
Kemudian
didiskusikan
dengan teman.

pencemar
an
lingkunga
n

Yogyakarta, 5 Mei 2019
Dosen Pembimbing Skripsi

Praktikan

Ika Yuli Listyarini M.Pd.

Pery Natalius
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TABEL 3.2 : KISI-KISI SOAL

Kompetensi
Dasar
3.8.
Menganalisis
terjadinya
pencemaran
lingkungan
dan
dampaknya
bagi
ekosistem.

Indikator Soal

Bentuk
Soal
PILGAN
PILGAN

Nomor
Soal
6
7

Tingkatan
Kognitif
C-4

3.8.2. Peserta didik
mampu
mengaitkan proses
terjadinya
pencemaran air,
udara dan tanah.

PILGAN
ESAI

14
5

C-4

3.8.3. Peserta didik
mampu
mengkategorikan
penyebabpenyebab
pencemaran
lingkungan.
3.8.4. Peserta didik
mampu
menghubungkan
aktivitas kelompok
terhadap dampak
kualitas
lingkungan.

PILGAN
PILGAN
PILGAN
PILGAN
PILGAN
PILGAN

1
3
5
9
10
12

PILGAN
PILGAN
PILGAN
PILGAN

2
4
11
15

3.8.1. Peserta didik
mampu
membedakan
macam-macam
pencemaran
lingkungan.

C-4

C-5
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Kompetensi
Dasar

4.8 Membuat
tulisan tentang
gagasan
penyelesaian
masalah
pencemaran di
lingkungannya
berdasarkan
hasil
pengamatan.

Keterangan:
Pilgan : Pilihan Ganda

Indikator Soal

Bentuk
Soal

Nomor
Soal

Tingkatan
Kognitif
C-5

3.8.5 Peserta didik
mampu mengkaji
kegiatan seharihari yang dapat
mengakibatkan
pencemaran
lingkungan.

PILGAN
PILGAN

8
13

4.8.1. Peserta didik
mampu membuat
gagasan tertulis
tentang cara
mengatasi dan
mengurangi
pencemaran air.
4.8.2. Peserta didik
mampu membuat
gagasan tertulis
tentang cara
mengatasi dan
mengurangi
pencemaran udara.
4.8.3. Peserta didik
mampu membuat
gagasan tertulis
tentang cara
mengatasi dan
mengurangi
pencemaran tanah.

ESAI

4

C-6

ESAI
ESAI

2
3

C-6

ESAI

1

C-6
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SOAL PILIHAN GANDA
ULANGAN HARIAN
Satuan Pendidikan

: SMP N/Sederajat

Mata Pelajaran

: IPA

Materi

: Pencemaran Lingkungan

Kelas

: VII

A. Pilihlah satu jawaban yang tepat dengan cara memberikan tanda silang
(x)!
1. Perhatikan pernyataan di bawah ini !
1. Masuknya zat yang dapat menurunkan kualitas ekosistem sehingga
tidak berfungsi seperti biasanya.
2. Membuang sampah plastik, sehingga berubahnya warna, aroma dan pH
air menjadi menurun.
3. Tanah menjadi tidak subur dikarenakan tumbuhnya akar sawit.
4. Kabut asap yang menyelimuti perkotaan akibat kendaraan.
5. Interaksi antara burung jalak dan kerbau yang saling menguntungkan.
Dari pernyataan di atas kategori lingkungan tercemar adalah…
a. 1, 3, 4.
b. 1, 2, 5.
c. 2, 3, 5.
d. 3, 4, 5.
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2. Berikut adalah kegiatan-kegiatan industri pabrik:
1. Memproduksi bahan mentah menjadi bahan siap pakai.
2. Membuang limbah sisa ke sungai.
3. Mendaur ulang bahan yang bisa digunakan kembali.
4. Memasarkan produk ke pelosok-pelosok negeri.
Salah satu kegiatan industri yang dapat mencemari perairan adalah…
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

3. Kota Medan provinsi (Sumut) mengalami kabut asap yang sangat pekat
pada tahun 2015. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya, terjadi
erupsi gunung berapi (Sinabung), kebakaran lahan sawit, kendaraan yang
begitu padat dan belum lagi asap yang berasal dari pembakaran sampah
(TPA). Sehingga membuat kabut asap yang begitu pekat. Hal ini membuat
masyarakat susah untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bagaimana tidak,
masyarakat kesulitan untuk bernafas dan harus menggunakan masker agar
tidak menghirup udara yang berbahaya. Akibat dari kabut asap ini lembaga
umum seperti Sekolah dan Bank terpaksa diliburkan demi kebaikan
bersama.
Dari cerita di atas kategori pencemaran lingkungan yang berasal dari alam
adalah…
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a. TPA
b. Gunung Sinabung yang erupsi
c. Pabrik sawit yang lahannya terbakar
d. Kendaraan yang padat

4. Palmi adalah seorang siswi kelas 4 SD, dia bersekolah di desa tetangga
yang berjarak kira-kira 3 kilo meter (KM) di hulu desanya. Ketika Palmi
pulang sekolah, dia melewati jembatan, ketika di jembatan dia melihat
pohon di pingir sungai yang daunnya layu dan jatuh ke sungai, disamping
pohon ada ibu-ibu

yang membuang kantong plastik hitam di sungai.

Kemudian dia berjalan melewati pabrik tekstil, dia melihat pabrik tersebut
membuang limbah ke Sungai. Setelah itu Palmi menlanjutkan perjalanan
pulang melewati kebun, tanpa sengaja dia melihat pak tani menggunakan
pupuk hebrisida dengan jumlah yang banyak. Seminggu kemudian
terdapat orang di desa palmi yang terkena penyakit akibat mengkonsumsi
air dari sungai tersebut.

Dari cerita di atas kegiatan manusia yang dapat menyebabkan penyakit di
Desa Palmi adalah…
a. Kantong plastik dan daunan layu
b. Kantong plastik dan pupuk berlebihan
c. Daunan layu dan limbah pabrik tekstil
d. Pupuk berlebihan dan limbah pabrik tekstil

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
39

5. Perhatikan gambar di bawah ini !

http://www.panturanews.com/index.php/panturannews/baca/stopmembung-sampah-disaluran-air

Dampak dari kegiatan di atas adalah…
a. Tercemarnya sungai akibat alam
b. Tercemarnya tanah akibat ulah manusia
c. Tercemarnya sungai akibat ulah manusia
d. Tercemarnya udara akibat alam

Untuk Soal No 6 dan 7
Berikut

adalah

kegiatan

yang dapat

mengakibatkan

pencemaran

lingkungan !
1. Pabrik yang beroperasi sehingga mengeluarkan asap.
2. Pupuk berlebihan yang tidak terserap tanah dan dibawa hujan ke
sungai.
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3. Pembuangan limbah pabrik ke saluran sungai.
4. Pembungan limbah detergen di perairan.
5. Pembakaran hutan untuk membuka lahan.
6. Sisa kotoran hewan dibuang di sembarang tempat.
7. Pembungan sampah sungai.
8. Pengunaan kendaraan bermotor.

6. Yang termasuk kegiatan pencemaran udara adalah…
a. 1, 2, 3, 4
b. 3, 4, 5, 7
c. 1, 5, 6, 8
d. 2, 3, 6, 8

7. Yang termasuk ciri-ciri dan faktor penyebab pencemaran air adalah…
a. 1, 2, 3, 4
b. 2, 3, 4, 7
c. 1, 6, 7, 8
d. 4, 6, 7, 8

8. Berikut adalah kegiatan sehari-hari yang dapat mencemari lingkungan
sekitar kita…
1. Membuang sampah pada tempatnya.
2. Menggunakan pupuk urea secara berlebihan.
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3. Mencuci baju menggunakan detergen secukupnya.
4. Melakukan pembakaran hutan.
5. Membuang sampah anorganik di sungai.
6. Membuang sampah di sungai.
7. Menggunakan plastik secara berlebihan.
8. Menggunakan kendaraan bermotor terlalu banyak.
9. Menggunakan Ac terusmenerus.
10. Membuang kotoran ternak sembarang tempat.
Dari kegiatan di atas yang dapat mempertipis lapisan ozon adalah…
a. 1,3,5,7
b. 4,8,9,10
c. 6,7,9,10
d. 2,3,4,5

Cerita berikut untuk soal No 9-10.
Desa Jenengan terletak daerah perkotaan yang strategis. Desa ini
dikelilingi beberapa pabrik diantaranya pabrik Sepatu dan ada PLTU
(pembangkit listri tenaga uap). Di daerah tersebut juga terdapat TPA
(tempat pembungan akhir) yang sangat luas, namun pengurusnya
kekurangan personil sehingga kurang standar prosedur kerja yang
dilakukan. Di desa ini juga memiliki kelompok tani sebagai wirausaha
bersama, namun dikarenakan kurangnya sosialisasi, sehingga kelompok
tani masih kurang memahami dan selalu menggunakan pupuk sintentik
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secara berlebihan. Akibatnya ketika musim hujan tiba, pupuk tersebut
dibawa air hujan menuju perairan yang mana perairan tersebut menjadi
sumber air bagi warga dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di desa ini
Addi dan adiknya Helen tinggal bersama kedua orang tuanya. Pada suatu
hari Addi mengalami ISPA (infeksi saluran pernapasan) sedangkan
adiknya mengalami diare yang disebabkan bakteri rota virus. Orang tua
addi pun segera membawa mereka berdua ke Dokter. Setelah diperiksa dan
ditanggani oleh Dokter akhirnya Addi dan adiknya sembuh.
9. Dari cerita di atas penyebab penyakit Addi adalah…
a. PLTU
b. Pabrik Sepatu
c. TPA
d. Pemakaian pupuk sintetis

10. Dari cerita di atas penyebab penyakit Helen adalah…
a. PLTU
b. Pemakaian pupuk sintetis
c. TPA
d. Pabrik sepatu
11. Pada tahun 1958, Pemerintah Jepang dikejutkan dengan adanya penyakit
atau sindrom di daerah Minamata. Sindrom atau penyakit ini diberi nama
Minamata sindrom, sindrom ini akan melumpuhkan sistem saraf sehingga
orang yang menderita penyakit ini akan mengalami kecacatan pada
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tubuhnya. Tercatat hampir 98% orang di teluk Minamata menderita
sindrom Minamata ini. Diketahui di Minamata sendiri terdapat industri
yang sangat besar yaitu Chisso Batery yang memproduksi baterai. Seperti
yang kita ketahui bahan utama pembuatan baterai adalah mercuri (Hg),
sebuah logam berat yang berbahaya jika terpapar pada manusia. Karena
berada di wilayah teluk, hampir 90% masyarakat teluk Minata
mengkonsumsi ikan yang berasal dari teluk Minamata. Pada tahun 1960
pemerintah Jepang melakukan penyelidikan terhadap kasus sindrom
Minamata ini. (repository,umy.ac.id)
Dari cerita di atas penyebab dari Sindrom Minamata adalah…
a. Pembuangan limbah mercuri ke dasar laut
b. Pembuangan limbah mercuri ke tanah
c. Pembuangan sisa ikan ke dasar laut
d. Pembuangan sisa ikan ke tanah

12. Dari cerita Sindrom Minamata di atas, termasuk jenis pencemaran yang
disebabkan oleh…
a. Kimia
b. Biologis
c. Jasmani
d. Fisik
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13. Selain tanah, air juga memiliki ekosistem kehidupan. Terdapat makhluk
hidup yang terdiri dari hewan, tumbuhan dan mikroba. Suatu perairan
dapat tercemar dan terusak ekosistemnya oleh zat-zat tertentu salah
satunya fenomena blooming algae pada perairan. Dampak negatif dari
terjadinya blooming algae adalah, kecuali…
a. Penurunan kadar O2 di air
b. Menyebabkan tanaman lain mati
c. Proses fotosintesis plankton jadi terhambat
d. Meningkatnya keberagaman tanaman air

14. Kegiatan pabrik Industri sering sekali menghasilkan limbah yang bersifat
senyawa, senyawa-senyawa ini akan terbang ke udara sehingga
menghasilkan suatu ikatan dan menjadi senyawa baru yang sangat
berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup. Berikut ini merupakan bahanbahan pencemar udara yang berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup
adalah, kecuali …
a. N0x
b. CFC
c. Fe
d. S0x
15. Surya Batu-bara merupakan pabrik Pembangkit listrik terbesar di
Indonesia. Pada tahun 2024, pabrik tersebut mengalami kebakaran akibat
hubungan arus pendek listrik. Seperti kita ketahui pabrik ini berbahan
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dasar batu bara yang mengadung Sulfur (s) dan ketika lepas ke udara dan
akan bereaksi dengan air dan oksigen sehingga menimbulkan awan. Awan
ini akan membuat hujan dengan tingkat keasaman di bawah 5.
Peristiwa yang ditimbulkan oleh Pabrik Pembangkit Listrik adalah…
a. Pemanasan Global
b. Efek Rumah Kaca
c. Hujan Asam
d. ISPA

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini secara ringkas dan jelas !

1. Mengapa limbah plastik dapat mencemari tanah, dan bagaimana cara
mengatasi limbah plastik ?
2. Minyak Kelapa Sawit merupakan salah satu komoditi ekspor terbesar
Indonesia. Menurut Kumparan.com, Indonesia merupakan pengekspor
kelapa sawit terbesar dunia. Pada tahun 2015, Indonesia mengekspor 31
juta ton kelapa sawit dan berhasil mendulang devisa hampir 317 triliun
atau 13% dari nilai keseluruhan ekspor Indonesia. Namun di tahun yang
bersamaan pulau Kalimantan dan Sumatera mengalami kabut asap yang
sangat pekat. Berdasarkan data dari WALHI (Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia) di Kalimantan Tengah terdapat 102 titik api yang berada di
perkebunan sawit, perkebunan monokultur khususnya sawit, terindikasi
kuat sebagai penyebab dari kebakaran hutan yang menyebabkan kabut
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asap yang begitu pekat. Bahkan seluruh Indonesia diketahui dari WALHI
ada sekitar 4.389.757 hektar ekosistem gambut secara langsung dirusak
oleh sebanyak 291 perusahaan dan 193 di antaranya adalah perusahaan
sawit. Kabut asap ini dapat menganggu pernafasan dan aktivitas manusia,
bahkan tanah bekas kelapa sawit akan sangat sulit diolah untuk pertanian
maupun untuk pembangunan, namun disisi lain kelapa sawit memberikan
keuntungan pendapatan negara.
Tuliskan solusi yang tepat terhadap masalah kelapa sawit di atas !
3. Mengapa kotoran-kotoran dari hewan-hewan ternak yang tidak diolah
dengan benar dapat menyebabkan pencemaran udara ? Bagaimanakah
solusi yang tepat untuk kotoran-kotoran ternak ini ?
4. Hampir setiap hari aktivitas industri selalu menghasilkan limbah, baik
padat, cair maupun gas. Sering kali limbah tersebut langsung dibuang ke
sungai yang dapat mencemari lingkungan, terutama perairan. Tuliskan
solusi mu mengenai cara pengolahan limbah pabrik yang tepat agar tidak
mencemari perairan !
5. Pada tahun 2010 sebanyak 42,8 juta jiwa masyarakat Indonesia adalah
petani, baik konvensional maupun modern. Hampir 85% petani masih
menggunakan cara konvensional dalam bercocok tanam. 15% adalah
petani modern yang sering menggunakan pupuk hebrisida untuk
membantu bertumbuhnya tanaman. Namun penggunaan pupuk hebrisida
sering di gunakan secara berlebihan oleh oknum yang tidak bertangung
jawab, sehingga menyebabkan tanah dan air menjadi tercemar. Bagaimana
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penggunaan dari pupuk herbisida secara berlebihan dapat mencemari tanah
dan air di sekitarnya ?

KUNCI JAWABAN
Tabel 3.3 : Kunci Jawaban Pilihan Ganda
1.A
2.B
3.B
4.D
5.C

6.C
7.B
8.B
9.A
10.B

11.A
12.A
13.D
14.C
15.C

ESAI
1. Limbah Plastik dapat mencemari tanah karena Plastik sulit terurai oleh
mikroba, butuh bertahun tahun untuk mengurai Plastik. Jika sampah Plastik
berserakan akan menumpuk dan air sulit untuk masuk ke tanah sehingga
tanaman menjadi layu dan tidak subur maka daerah tersebut menjadi
gersang. Solusi yang tepat adalah membuat sampah khusus untuk Plastik,
dan Plastik akan di daur ulang sehingga dapat digunakan kembali.
2. Pemerintah harus mengontrol secara langsung sistem dari pengoperasian
perusahaan sawit. Membuat standard kerja yang memperhatikan AMDAL
atas semua tindakan yang dilakukan Perusahaan. Dampak seperti kebakaran
hutan dan lahan yang telah pakai menjadi tidak subur dapat tanggulangi
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dengan melakukan penyiraman secara berkala pada saat musim kemarau dan
bagi sawit yang tidak produktif dapat dicabut dan dilakukan penaman
kembali atau TPT, dengan demikian PT sawit berjalan dan menyumbangkan
devisa bagi Negara dengan dampak yang minimal.
3. Kotoran ternak mengandung gas ammonia (NH3), sehingga dapat
mencemari udara jika terpapar dan bergabung dengan senyawa lainnya. Jika
tidak diolah dengan benar dapat menyebabkan bau yang tidak sedap, gas
ammonia dalam jumlah besar ketika dihirup dapat menyebabkan luka bakar
pada saluran hidung, tenggorokan sehingga mengakibatkan sesak nafas atau
bahkan gagal pernapasan. Solusi yang tepat adalah, kotoran hewan ini dapat
di kubur dan diolah menjadi biogas, metana yang mudah terbakar hasil dari
fermentasi dapat menjadi bahan bakar untuk memasak dan sebagainya.
4. Limbah yang dihasilkan oleh industri sebelum dibuang ke peraiaran dapat
diterapkan prinsip 3 R (reuse, reduce dan recycle). Kemudian sebelum
dibuang sampah sisa diolah terlebih dahulu dengan cara disaring,
diencerkan, diendapkan lalu dinetralkan sehingga limbah tidak berbahaya
atau beracun bagi perairan.
5. Pupuk herbisida berlebihan dapat merusak struktur tanah sehingga menjadi
tidak subur. pupuk yang berlebihan juga tidak terserap oleh tumbuhan
sehingga akan tersebar di permukaan tanah, hujan turun membawa zat-zat
tersebut ke air, terjadi Bloming algae, tumbuh suburnya gangang yang
menyebabkan tertutupnya permukaan air. Tanaman gangang ini menutup
permukaan air sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk
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kedalam air. Akibatnya proses fotosintesi plankton terganggu sehingga
kadar oksigen yang terlarut dalam air menurun, dan menyebabkan ikan ikan
kecil sulit mencari makanan, lama kelamaan akan mati dan habis, manusia
tidak dapat makanan atau protein dari ikan.

RUBRIK PENILAIAN PILIHAN GANDA
Setiap soal bernilai 3, maka nilai maksimal soal dari pilihan ganda adalah 45

TABEL 3.4 : RUBRIK PENILAIAN SOAL ESAI
No
Urut
Soal
1

Soal

Rubrik Penilaian

Mengapa limbah plastik
dapat mencemari tanah,
dan bagaimana cara
mengatasi limbah plastik ?

-Siswa mampu
menjelaskan
proses dari
penguraian plastik
dan mampu
menemukan solusi
untuk limbah
plastic.
-Siswa hanya
mampu
menjelaskan
proses penguraian
plastik namun
tidak dengan
solusi atau
sebaliknya
-Siswa menjawab
tidak sesuai
dengan kunci
jawaban
-Siswa tidak
menuliskan
apapun pada
jawabannya.

Skor

7

5

1

0
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No
Urut
Soal
2

Soal

Rubrik Penilaian

Minyak Kelapa Sawit
merupakan salah satu
komoditi ekspor terbesar
Indonesia. Menurut
Kumparan.com, Indonesia
merupakan pengekspor
kelapa sawit terbesar
dunia. Pada tahun 2015,
Indonesia mengekspor 31
juta ton kelapa sawit dan
berhasil mendulang devisa
hampir 317 triliun atau
13% dari nilai keseluruhan
ekspor Indonesia. Namun
di tahun yang bersamaan
pulau Kalimantan dan
Sumatera mengalami
kabut asap yang sangat
pekat. Berdasarkan data
dari WALHI (Wahana
Lingkungan Hidup
Indonesia) di Kalimantan
Tengah terdapat 102 titik
api yang berada di
perkebunan sawit,
perkebunan monokultur
khususnya sawit,
terindikasi kuat sebagai
penyebab dari kebakaran
hutan yang menyebabkan
kabut asap yang begitu
pekat. Bahkan seluruh
Indonesia diketahui dari
WALHI ada sekitar
4.389.757 hektar
ekosistem gambut secara
langsung dirusak oleh
sebanyak 291 perusahaan
dan 193 diantaranya
adalah perusahaan sawit.
Kabut asap ini dapat
menganggu pernafasan
dan aktivitas manusia,

- Siswa mampu
menganalisis
dampak yang
ditimbulkan oleh
Pt sawit dan solusi
yang tepat agar Pt
sawit dapat
meminimallisirkan
pencermaran yang
ditimbulkan
- Siswa hanya
mampu
menganalisis
dampak dari
lingkungan tanpa
memberikan solusi
tindak lanjut
terhadap solusi
lingkungann atau
sebaliknya.
-Siswa keliru
dalam menuliskan
jawaban.
-Siswa tidak
menuliskan
jawaban sama
sekali.

Skor

10

5

1

0
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No
Urut
Soal

Soal

Rubrik Penilaian

Skor

bahkan tanah bekas kelapa
sawit akan sangat sulit
diolah untuk pertanian
maupun untuk
pembangunan, namun
disisi lain kelapa sawit
memberikan keuntungan
pendapatan negara.
Tuliskan solusi yang tepat
terhadap masalah kelapa
sawit di atas !
3

Mengapa kotoran-kotoran
dari hewan-hewan ternak
yang tidak diolah dengan
benar dapat menyebabkan
pencemaran udara ?
Bagaimanakah solusi yang
tepat untuk kotorankotoran ternak ini ?

- Siswa dapat
menjelaskan
proses dari
penguraian
kotoran hewan
yang dapat
menyebabkan
pencemaran udara
dan dapat
menjelaskan solusi
yang tepat agar
kotoran hewan
dapat
menguntungkan
makhluk hidup.
-Siswa hanya
mampu
menjelaskan
proses dari
penguraian
kotoran hewan
yang dapat
mecemari
lingkungan tanpa
tau solusi yang
dapat digunakan
atau sebaliknya.
-Siswa keliru
dalam menuliskan
jawaban.

7

5

1
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No
Urut
Soal

4

Soal

Hampir setiap hari
aktivitas industri selalu
menghasilkan limbah,
baik padat, cair maupun
gas. Sering kali limbah
tersebut langsung dibuang
ke sungai yang dapat
mencemari lingkungan,
terutama perairan.
Tuliskan solusi mu
mengenai cara pengolahan
limbah pabrik yang tepat
agar tidak mencemari
perairan !

Rubrik Penilaian

Skor

-Siswa tidak
menuliskan
jawaban sama
sekali.

0

- Siswa mampu
menjeaskan cara
yang tepat dalam
pengelolaan hasil
limbah pabrik
yang tepat, salah
satunya ada 3 R
dan mampu
menyebutkan
tahapan-tahapan
sebelum dibuang
ke perairan.
- Siswa hanya
mampu
menjelaskan solusi
tanpa membuat
tahapan atau
sebaliknya.
-Siswa keliru
dalam menuliskan
jawaban.
-Siswa tidak
menuliskan
jawaban sama
sekali

8

5

1

0
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No
Urut
Soal
5

Soal

Rubrik Penilaian

Skor

Pada tahun 2010 sebanyak
42,8 juta jiwa masyarakat
Indonesia adalah petani,
baik konvensional maupun
modern. Hampir 85%
petani masih
menggunakan cara
konvensional dalam
bercocok tanam. 15%
adalah petani modern
yang sering menggunakan
pupuk hebrisida untuk
membantu bertumbuhnya
tanaman. Namun
penggunaan pupuk
hebrisida sering di
gunakan secara berlebihan
oleh oknum yang tidak
bertangung jawab,
sehingga menyebabkan
tanah dan air menjadi
tercemar. Bagaimana
penggunaan dari pupuk
hebrisida secara
berlebihan dapat
mencemari tanah dan air
di sekitarnya ?

- Siswa mampu
menceritakan
proses penguraian
pupuk berdampak
pada pencemaran
tanah dan air
sehingga
merugikan bagi
kehidupan
makhluk hidup.
- Siswa mampu
menceritakan
proses penguraian
pupuk hanya
berdampak pada
satu pencemaran
dan dampaknya
terhadap makhluk
hidup.
-Siswa keliru
dalam menuliskan
jawaban.
-Siswa tidak
menuliskan
jawaban sama
sekali

8

5

1

0
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. ANALISIS KEBUTUHAN
Langkah awal yang dilakukan peneliti dalam pengembangan instrumen
penilaian berbasis Hots (higher order thingking skils) adalah membuat analisis
kebutuhan pada sekolah-sekolah menegah pertama (SMP). Kemudian peneliti
membuat susunan analisis kebutuhan sekolah berdasarkan langkah-langkah
pengembangan instrumen penilaian berbasis Hots pada materi pencemaran
lingkungan. Setelah menyusun analisis kebutuhan sekolah, peneliti memberikan
analisis kebutuhan dalam bentuk wawancara kepada sekolah-sekolah yang telah
ditentukan oleh peneliti. Analisis kebutuhan yang dilakukan ini bertujuan untuk
mengetahui pengunaan dan pengembangan instrumen penilaian berbasis Hots
pada materi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh guru di sekolah. Hasil
ini dapat menjadi acuan peneliti dalam mengembangkan instrumen penilaian
berbasis Hots pada materi pencemaran lingkungan sesuai dengan kebutuhan.
Peneliti melakukan wawancara dengan 4 guru SMP di Yogyakarta, yaitu SMP
N 1 Sleman, SMP N 1 Depok, SMP Kanisius dan SMP Stella Duce 2. Masingmasing ke-4 guru tersebut mengampu mata pelajaran IPA (ilmu pengetahuan
terpadu) pada kelas VII. Peneliti melakukan wawancara pada ke 4 sekolah, 2 SMP
Negeri dan 2 SMP Swasta dengan alasan untuk memperoleh informasi yang
beragam mengenai pengunaan dan pengembangan instrumen penilaian berbasis

54
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Hots. Berikut adalah hasil wawancara secara spesifik dari ke 4 guru IPA dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.1 : Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan Sekolah
No

Pertanyaan

SMP Stella
Duce 2

SMP N 1
Depok

SMP N 1
Sleman

1

Sudah berapa
tahun anda
menjadi
Guru dan
mengajar
Mata
Pelajaran
IPA ?

33 tahun

Sudah 41
tahun,
dahulu
biologi
sekarang
IPA.

2

Model
intrumen
penilaian apa
saja yang
sering anda
gunakan
sebagai tolak
ukur
pemahaman
siswa anda.
Mengapa
anda sering
menggunaka
nnya ?

Baru mengajar
dan menjadi
guru IPA
selama 10
bulan, baru
lulus dari
perguruaan
tinggi tahun
2017.
Instrumen
penilaian PG
dan Essay,
tergantung
pada
banyaknya
materi pada
sub bab yang
diajarkan. PG
dan Essay
digunakan
untuk menguji
pemahaman
siswa setelah
menyelesaikan
1 bab, tes
Essay
digunakan lagi
untuk UTS.

Untuk
ulangan
harian soal
essay, agar
siswa betul
betul
memahami
materi
secara
keseluruhan.
UAS pilihan
ganda,
supaya dapat
menguji
materi
secara
keseluruhan.

-PG karena
mudah dan
cepat
mengkoreksi
nya.
-Essay
terstruktur,
untuk
mengukur
kompetensi
peserta
didik.
-lisan sesuai
tuntutan
kurikulum.
-tes praktik
sesuai
tuntutan
kurikulum.

3

Apakah anda
mengetahui
bahwa
instrumen
penilaian
terdiri dari

Baru
mengetahui
sedikit tentang
lots dan hots.
Belum ada
pelatihan sama

Belum
paham
LOTS. Soal
Hots adalah
soal yang
membutuhka

Lots bentuk
soal yang
tidak
menuntut
siswa untuk
berpikir

SMP
Kanisius
Sleman
12 tahun

Tes Tertulis
-PG,
memberi
kesempatan
siswa untuk
menentukan
pilihan.
-Uraian,
memberi
kesempatan
siswa untuk
dapat
mengurai,
menjelaskan
materi
pertanyaan
sesuai
dengam
pemahaman
materi.
Tes Lisan
Lots:
kemampuan
standard
/minimum
dimana
siswa dapat
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No

4

5

Pertanyaan

SMP Stella
Duce 2

SMP N 1
Depok

SMP N 1
Sleman

soal LOTS
dan HOTS ?
Jelaskan
menurut
anda
pengertian
LOTS dan
HOTS ?

sekali dalam
membuatnya.
Hots
merupakan
kemampuan
berpikir
tingkat tinggi
seperti
menganalisis
atau
menerapkan
(C3 dan C4).
Lots adalah
lower order
thinking skills
(C1-C3)

n penalaran
tingkat
tinggi.

tingkat
tinggi.
Hots bentu
soal yang
mengajak
siswa untuk
berpikir
tingkat
tinggi.

Apakah anda
pernah
membuat
soal HOTS
pada
instrumen
penilaian
anda ?
Tuliskan
contoh
soalnya !
Apakah anda
mengalami

Pernah dalam
bentuk PG,
contoh soal

Pernah,
tentang
Hukum
Archimedes

Pernah,
diberikan
suatu
data/keadaan
lalu peserta
didik
diminta
untuk
menganalisis
nya.

Kesulitan
-Pembuatan

YA

Ya, tidak
setiap KD

SMP
Kanisius
Sleman
memahami
dengan
mengingat
dan mengerti
(sebatas
hafalan).
Hots:
kemampuan
menalar atau
berpikir
tingkat
tinggi
dimana
siswa
mengerti,
memahami,
menerapkan,
menganalisis
,
mengevaluas
i sehingga
dapat
berkreasi
tentang hal
baru yang
berhubungan
dengan
materi
pembelajara
n.
Pernah,

-ya karena
membutuhka

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57

No

Pertanyaan

SMP Stella
Duce 2

SMP N 1
Depok

kesulitan/ken
dala dalam
pembuatan
soal HOTS ?
Jelaskan
kesulitannya
!

soal harus
disesuaika
dengan pola
berpikir
siswa/pemaha
man siswa.
-membuat soal
setingkat
dengan C3-C5.
-siswa belum
terbiasa
dengan soalsoal HOTS,
karena masih
banyak yang
mendapat nilai
dibawah kkm.

6

Menurut
anda apakah
soal HOTS
bisa
diterapkan
dalam semua
materi
pembelajaran
? Mengapa ?

Tidak,
tergantung
pada cakupan
materi yang
dapat
dijadikan
sebagai soal
HOTS.

Tidak Bisa

7

Menurut
anda

30-40 %

10%

SMP N 1
Sleman

SMP
Kanisius
Sleman
dengan
n
mudah
penalaranyan
dibuat soal
g lebih
Hots.
tinggi,
ketelitian
lebih tinggi.
-soal yang
dibuat
disuguhkan
dalam
bentuk soal
cerita tidak
hanya
sekedar
kalimat
singkat. Jadi
pemilihan
kata juga
harus tepat
agar bisa
mengarahka
n siswa.
-Harus
kontekstual
dan autentik.
Tidak selalu, Bisa, karena
namun jika
semua
dipaksakan
materi bisa
bisa juga
digali
dibuat soal
sedalam/
Hots.
seluas2nya
tergantung
pemahaman
guru atau
pengguasaan
materi, juga
tergantung
dari tujuan
pemmbelajar
an yang akan
dicapai.
Kurang
25%
lebih 25%
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No

8

9

Pertanyaan

berapakah
presentase
soal HOTS
yang baik
dalam
instrumen
penilaian ?
Menurut
anda
karakteristik
yang baik
dalam soal
HOTS harus
mencakup
tingkatan
Taksonomi
Bloom apa
saja ?
Mengapa ?

Pada materi
pencemaran
lingkungan
apakah bisa
menerapkan
soal HOTS ?
Mengapa ?

SMP Stella
Duce 2

SMP N 1
Depok

SMP N 1
Sleman

SMP
Kanisius
Sleman

atau antara
15-20%

C3pengaplikasian
C4-analisis
atau bahkan
C6 mencipta.

Tidak
menjawab

Mulai dari
C4,C5,C6
dan
berkreasi.

Ya, yaitu pada
tingkat
menganalisis
masalahmasalah terkait
dengan
pencemaran
lingkungan

Bisa, soal
bisa dibuat
dalam
bentuk
grafik
hubungan
antara
kepadatan
penduduk
dengan

Bisa dan
justru lebih
tepat, karena
banyak
masalah
lingkungan
yang bisa
dianalisis.

Pengetahuan
,
pemahaman,
aplikasi,
analisis,
sintesis,
evaluasi dan
kreasi.
Siswa
memahami
dulu
sampaipada
pengujian
atau evaluasi
setelah
dievaluasi
lolos maka
siswa akan
dapat
menerapkan
menjadi hal
yang baru
yang
sifatnya
kreatifitas
siswa.
Bisa, karena
dari materi
ini siswa
dapat
menggali
materi
seluasluasnya
sampai
akhirnya
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No

Pertanyaan

SMP Stella
Duce 2

SMP N 1
Depok
pencemaran
lingkungan

10

Menurut
anda dalam
membuat
penilaian
soal HOTS
pada materi
Pencemaran
Lingkungan
hal apa saja
yang perlu
perbaiki dan
diperhatikan
?

-Penyesuaian
masalah
dengan
tingkatan pada
taksonomi
bloom.
-Pemilihan
Sub tema yang
akan
digunakan
dalam soal
Hots.

Tidak
menjawab

11

Jenis
instrumen
penilaian apa
saja yang
efektif dalam
membuat
penilaian
soal HOTS ?

-Essay: karena Tidak
pada soal
menjawab
tersebut tidak
disediakan
pilihan
jawaban
sehingga siswa
dengan

SMP N 1
Sleman

SMP
Kanisius
Sleman
dapat
memecahkan
masalah
pencemaran
lingkungan
dan hasilnya
siswa dapat
memunculka
n ide atau
hal baru
sebagai
karya cipta
untuk
pemecahan
masalah
pencemaran
lingkungan.
-UpayaMateri harus
upaya
autentik,
pencegahan dekat dengan
pencemaran siswa agar
lingungan.
lebih mudah
-Himbauan- untuk
himbauan
mengarahka
yang bersifat n siswa
positif.
kepada
-Contohmateri.
contoh
tindakan
positif di
lingkungan
tempat
tinggal.
-Melakukan
3R.
-Obyektif
PG,
tes, mudah
menjodohka
dan cepat
n,
isian
koreksinya
singkat,
(scanner).
uraian, unjuk
-Lisan test,
rasa,
cepat
portofolio
memperoleh
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No

12

Pertanyaan

Menurut
anda
dimanakah
penempatan
posisi soal
HOTS yang
efektif dalam
sebuah
instrumen
penilaian ?
Mengapa ?

SMP Stella
Duce 2
sendirinya
berpikir kritis
untuk
menemukan
persoalan dan
jawaban.
-PG:opsi
jawaban
seharusnya
juga terdiri
dari beberapa
tingkatan
kesulitan.
Di tenggah
soal. karena
kalau di awal
akan
kesusahan.

SMP N 1
Depok

SMP N 1
Sleman

SMP
Kanisius
Sleman

hasil.

Bagian
akhir, karena
soal Hots
membutuhka
n waktu
yang lebih
lama

Pada bagian
akhir
instrumen
penilaian
agar peserta
didik lebih
mudah
memahami
soal (tidak
stress).

Pada bagian
akhir.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan sekolah di atas, peneliti menemukan
potensi dan masalah. Potensinya adalah guru sebagian besar telah mengetahui
pengertian dari Lots dan Hots, bahkan sebagian dari guru tersebut, yang telah
lama menjadi pengajar memahami dan menerapkan soal berbasis Hots. Masalah
yang peneliti temukan berdasarkan analisis kebutuhan sekolah adalah sebagian
guru masih belum memahami tentang soal berbasis Hots. Guru yang belum
memahami soal Hots, sebagian besar guru yang baru mengajar. Meski telah
memahami pengertian soal berbasis Hots, guru juga mengalami kendala dan
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kesulitan dalam membuat soal berbasis Hots, terutama dalam pemilihan KKO,
penyesuaian dengan tingkat berpikir siswa yang harus autentik dan kontekstual.
Instrumen penilaian berbasis Hots, dapat diterapkan pada salah satu materi
pembelajaran kelas VII SMP yaitu materi pencemaran lingkungan. Hal ini
dikarenakan pada materi pencemaran lingkungan, siswa dapat menganalisis secara
nyata

permasalahan

mengenai

pencemaran

lingkungan

sehingga

dapat

memunculkan ide atau solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pembuatan
instrumen penilaian berbasis Hots harus memperhatikan beberapa hal seperti
penyesuaian masalah dengan tingkatan pada taksonomi bloom, pemilihan sub
tema yang akan digunakan dalam soal Hots seperti upaya pencegahan pencemaran
lingkungan, himbauan dan contoh tindakan yang bersifat positif, serta
keautentikan materi.
Berdasarkan hasil wawancara, instrumen penilaian yang dapat digunakan
untuk membuat soal berbasis Hots terdiri atas pilihan ganda, soal lisan, dan soal
esai. Soal Hots dapat digunakan pada bagian awal, tengah, dan akhir pada suatu
instrumen penilaian baik berupa pilihan ganda maupun esai. Namun, penempatan
soal Hots lebih efektif apabila diletakan pada bagian akhir soal. Hal ini bertujuan
agar siswa dapat menjawab soal yang lebih mudah tingkatannya terlebih dahulu.
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa
sebagian guru belum memahami dan menerapkan soal berbasis Hots

pada

instrumen penilaian. Oleh karena itu, pengembangan instrumen berbasis Hots
dibutuhkan untuk membantu guru-guru yang belum memahami cara membuat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
62

atau mengembangkan instrumen penilaian berbasis Hots, dengan tujuan agar guru
terbiasa memberikan soal-soal berbasis Hots yang layak menjadi tolak ukur dalam
standar penilaian pada materi Pencemaran Lingkungan.
B. DESKRIPSI PRODUK AWAL
Pengembangan Produk awal Instrumen Penilaian Berbasis Hots Materi
Pencemaran Lingkungan untuk kelas VII SMP, dilakukan oleh peneliti dengan
menentukan materi pembelajaran IPA di bidang biologi untuk kelas VII
Semester 2 berdasarkan kurikulum 2013. Materi yang dipilih berdasarkan
analisis kebutuhan sekolah adalah Pencemaran Lingkungan.
Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah menentukan hal
yang ingin dikembangakan, dan yang akan dikembangkan oleh peneliti adalah
instrumen penilaian berbasis Hots. Pengembangan instrumen penilaian
berbasis Hots materi pencemaran lingkungan ini disesuaikan dengan
Kompetensi Dasar yang terdapat pada kurikulum 2013 yaitu, KD 3.8
Menganalisa terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi
ekosistem dan KD 4.8 Membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah
pencemaran di lingkungan berdasarkan hasil pengamatan. Bentuk soal yang
dibuat pada instrumen penilaian berbasis Hots adalah pilihan ganda dan esai,
yang mana soal dibuat berdasarkan KD, indikator dan tujuan pembelajaran
yang telah ditetapkan oleh peneliti pada rencana pelaksanaan pembelajaran
(rpp) berdasarkan hasil analisis kebutuhan sekolah.
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Pembuatan instrumen penilaian berbasis Hots pada materi pencemaran
lingkungan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
1. Pembuatan Silabus
Silabus dibuat oleh peneliti berdasarkan kompetensi dasar (KD) yang
telah ditetapkan pada kurikulum 2013. KD yang digunakan oleh
peneliti dalam membuat silabus yaitu KD 3.8 Menganalisa terjadinya
pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem dan KD 4.8
Membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di
lingkungan berdasarkan hasil pengamatan. Peneliti juga membuat
indikator pencapaian kompetensi dalam silabus tersebut yang terdiri
dari :
3.8.1.

Peserta

didik

mampu

membedakan

macam-macam

pencemaran lingkungan
3.8.2.

Mendeskripsikan terjadinya pencemaran air, udara dan

tanah
3.8.3.

Peserta didik mampu mengaitkan proses terjadinya

pencemaran air, udara dan tanah
3.8.4.

Peserta didik mampu mengkategorikan penyebab-penyebab

pencemaran lingkungan
3.8.5.

Peserta didik mampu menghubungkan aktivitas kelompok

terhadap dampak kualitas lingkungan
3.8.6.

Peserta didik mampu mengkaji kegiatan sehari-hari yang

dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan
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4.8.1.

Peserta didik mampu membuat gagasan tertulis tentang cara
mengatasi dan mengurangi pencemaran air

4.8.2.

Peserta didik mampu membuat gagasan tertulis tentang cara
mengatasi dan mengurangi pencemaran udara

4.8.3.

Peserta didik mampu membuat gagasan tertulis tentang cara
mengatasi dan mengurangi pencemaran tanah.

Selain itu, peneliti juga menentukan materi pokok yang akan diajarkan
berdasarkan buku paket IPA SMP Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Indonesia. 2016. Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta :
Kemendikbud. Materi pokok tersebut terdiri atas pencemaran air,
pencemaran udara, pencemaran tanah, dampak pencemaran bagi
ekosistem dan pencemaran lingkungan sekitar. Kegiatan Pembelajaran
yang digunakan oleh peneliti adalah mengamati lingkungan sekitar
sekolah dan fakta-fakta aktual yang terjadi di Indonesia melalui
informasi berita dan media sosial, mengumpulkan informasi mengenai
jenis-jenis

pencemaran

lingkungan

dan

dampaknya

terhadap

kehidupan manusia, melakukan presentasi yang berisikan penyebab
dan solusi dari jenis-jenis pencemaran lingkungan, menyajikan hasil
tulisan mengenai gagasan mengatasi pencemaran lingkungan, baik air,
udara dan tanah. Kegiatan pembelajaran dilakukan menggunakan
metode diskusi.
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2. Pembuatan Kisi-Kisi Soal
Kisi-kisi soal dibuat dan disusun oleh peneliti berdasarkan KD 3.8
Menganalisa terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi
ekosistem dan KD 4.8 Membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian
masalah pencemaran di lingkungan berdasarkan hasil pengamatan.
Pada KD 3.8 dan 4.8 terdapat beberapa indikator yang ditetapkan oleh
peneliti yaitu sebagai berikut :
Tabel 4.2 : Kisi-kisi Soal Awal
Indikator
3.8.1. Peserta
didik mampu
membedakan
macam-macam
pencemaran
lingkungan
3.8.2.
Mendeskripsikan
terjadinya
pencemaran air,
udara dan tanah
3.8.3. Peserta
didik mampu
mengaitkan
proses terjadinya
pencemaran air,
udara dan tanah
3.8.4. Peserta
didik mampu
mengkategorikan
penyebabpenyebab
pencemaran
lingkungan

Level Kognitif
C4

Jenis Soal
Pilihan Ganda

Nomor Soal
6,7 dan 14

C4

Pilihan Ganda

9,10 dan 11

C4

Esai

3 dan 5

C4

Pilihan Ganda

3,5 dan 12

3.8.5. Peserta
didik mampu
menghubungkan
aktivitas

C5

Pilihan Ganda

2,4 dan 15
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Indikator
kelompok
terhadap dampak
kualitas
lingkungan
3.8.6. Peserta
didik mampu
mengkaji kegiatan
sehari-hari yang
dapat
mengakibatkan
pencemaran
lingkungan
4.8.1. Peserta
didik mampu
membuat gagasan
tertulis tentang
cara mengatasi
dan mengurangi
pencemaran air
4.8.2. Peserta
didik mampu
membuat gagasan
tertulis tentang
cara mengatasi
dan mengurangi
pencemaran udara
4.8.3. Peserta
didik mampu
membuat gagasan
tertulis tentang
cara mengatasi
dan mengurangi
pencemaran
tanah.

Level Kognitif

Jenis Soal

Nomor Soal

C5

Pilihan Ganda
dan Esai

8 dan 13.
4

C6

Esai

1 dan 3

C6

Esai

1 dan 2

C6

Esai

1 dan 2

3. Pembuatan Soal
Soal dibuat oleh peneliti berdasarkan materi pokok yang telah
ditentukan di silabus dengan memperhatikan indikator, level kognitif
yang telah ditentukan dan tingkatan kemampuan peserta didik. Soal
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yang dibuat sebanyak 20 soal yang terdiri atas 15 soal berbentuk
pilihan ganda dan 5 soal berbentuk esai.
4. Pembuatan Kunci Jawaban
Kunci jawaban dibuat berdasarkan kesesuaian terhadap pertanyaan
soal pada materi pencemaran lingkungan yang telah dibuat oleh
peneliti.
5. Pembuatan Rubrik Penilaian
Rubrik penilaian dibuat berdasarkan level kognitif dari masing-masing
soal. Maksimum nilai yang dapat diperoleh oleh peserta didik dalam
menjawab soal pilihan ganda adalah 15 % dari total nilai keseluruhan,
sedangkan pada bentuk soal esai maksimum nilai yang dapat diperoleh
oleh peserta didik adalah 70% dari total nilai keseluruhan.
C. DATA HASIL VALIDASI DAN PERBAIKAN
1. Data Hasil Validasi
Instrumen penilaian soal berbasis Hots divalidasi oleh 4 orang
validator yang terdiri dari 1 orang ahli materi, 1 orang ahli soal Hots
dan 2 orang guru SMP pengampu mata pelajaran IPA. Validasi
dilakukan untuk mengetahui kelayakan dan kualitas soal yang telah
dibuat sesuai dengan kriteria soal berbasis Hots untuk siswa SMP kelas
VII materi pencemaran lingkungan yang telah dikembangkan oleh
peneliti. Validator ahli materi dan ahli soal Hots adalah dosen dan guru
yang berkompeten di bidangnya. Ahli materi adalah seorang Dosen
yang berkompeten di bidang IPA terutama biologi dan lingkungan,
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sedangkan ahli soal Hots adalah seorang guru yang dulunya adalah
Dosen dan juga penulis buku yang berjudul “HOTS”. Data hasil
Validasi :
menurut ahli materi, Validator 1 (HMA)
a. Silabus
Silabus perlu perbaikan pada bagian materi pokok, yang mana sub
bab “pencemaran lingkungan” dihapus dan ditambahkan sub bab
“dampak pencemaran bagi ekosistem”. kemudian indikator
pencapaian kompetisi yang berbunyi “mendeskripsikan terjadinya
pencemaran air dan udara” dihapus karena sudah terjelaskan oleh
indikator-indikator yang lainnya, selebihnya kesalahan pengetikan
yang diperbaiki oleh peneliti.
b. Kisi-Kisi Soal
Kisi-kisi soal menurut beliau peneliti salah karena menempatkan 1
soal pada 2 indikator ketercapaian yang berbeda, sehingga
menyebabkan soal menjadi multitafsir. dan ketidaksesuaian soal
dengan indikator yang dicantumkan oleh peneliti. Contoh di soal
nomor 1 esai.
c. Soal
Berdasarkan data validasi soal menurut validator 1 sebagai berikut:
Tabel 4.3 : Hasil Validasi Soal Ahli Materi
No Soal Tipe Soal

1

Pilihan Ganda

Jumlah
Penilaian
terhadap Soal
55

Kategori Soal

Sangat valid
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No Soal Tipe Soal

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5

Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Esai
Esai
Esai
Esai
Esai

Jumlah
Penilaian
terhadap Soal
57
54
54
56
57
60
54
54
58
56
59
57
57
56
14
10
11
12
12

Kategori Soal

Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Cukup valid
Cukup valid
Cukup valid
Cukup valid

d. Kunci Jawaban
Kunci Jawaban pada soal esai ada sedikit yang keliru dan harus
diperbaiki.
e. Rubrik Penilaian
Rubrik penilaian disesuaikan dengan RPP yang telah dibuat oleh
peneliti.
f. Saran Lisan
Kesimpulan, Instrumen penilaian sudah layak dengan beberapa
perbaikan seperti yang dituliskan oleh validator
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Menurut ahli Soal Hots Validator 2 (RAN)
a. Silabus
Silabus tidak perlu ada perbaikan, beliau langsung mengkoreksi
kisi-kisi soal yang nanti akan disesuaikan dengan silabus.
b. Kisi-Kisi Soal
Kisi-kisi soal perlu diperbaiki, sama halnya dengan validator 1,
validator dua juga mengimbau pemakaian soal yang memiliki dua
indikator atau lebih indikator. Beliau juga menekankan apakah
indikator sudah tercapai di dalam soal yang dibuat oleh peneliti.
Contoh soal nomor 3 dan 4 esai.
c. Soal
Berdasarkan data validasi soal menurut validator 2 sebagai berikut:

Tabel 4.4 : Hasil Validasi Soal Ahli Hots
No Soal

Tipe Soal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda

Jumlah
Penilaian
terhadap Soal
52
56
50
46
51
57
56
36
40
57
48
55
49

Kategori Soal

Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Cukup valid
Cukup valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
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No Soal

Tipe Soal

14
15
1
2
3
4
5

Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Esai
Esai
Esai
Esai
Esai

Jumlah
Penilaian
terhadap Soal
49
47
20
17
17
19
20

Kategori Soal

Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid

d. Kunci Jawaban
Menurut beliau harus memperdalam materi sehingga kunci
jawaban sebagian soal menjadi tidak keliru, soal harus diperbaiki
agar kunci jawaban tidak bermakna ganda. Contoh soal nomor 8
pilihan ganda.
e. Rubrik Penilaian
Rubrik penialaian untuk soal esai terkhususnya soal nomor 1, 2 dan
3 harus lebih eksplisit, solusi yang peneliti inginkan harus lebih
spesifikasi agar diketahui kualitas Hots nya.

f. Saran Lisan
Kesimpulan, Instrumen penilaian sudah layak dengan beberapa
perbaikan seperti yang dituliskan oleh validator

Menurut Ibu Guru sebagai validator 3 (VS)
a. Silabus
Tidak ada yang harus diperbaiki di silabus.
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b. Kisi-Kisi Soal
Bu VS menyatakan bahwa masih ada soal yang bermakna ganda
dan tidak sesuai dengan indikator yang dicantumkan, maka harus
diperbaiki oleh peneliti kesesuaian indikator dengan soal.
c. Soal
Berdasarkan data validasi soal menurut validator 3 sebagai berikut:
Tabel 4.5: Hasil Validasi Soal Guru
No Soal

Tipe Soal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5

Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Esai
Esai
Esai
Esai
Esai

Jumlah
Penilaian
terhadap Soal
37
33
20
20
15
16
24
32
30
22
28
8
6
6
6
14
15
14
15
15

Kategori Soal

Sangat valid
Cukup valid
Tidak valid
Tidak valid
Tidak valid
Tidak valid
Cukup valid
Cukup valid
Cukup valid
Tidak valid
Cukup valid
Tidak valid
Tidak valid
Tidak valid
Tidak valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid

d. Kunci Jawaban
Kunci jawaban tidak ada yang perlu diperbaiki sudah sesuai
dengan soal.
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e. Rubrik Penilaian Soal
Rubrik penilaian disesuaikan dengan kunci jawaban dan penilaian
pada RPP.
f. Saran Lisan
Kesimpulan, Instrumen penilaian sudah layak dengan beberapa
perbaikan seperti yang dituliskan oleh validator

Menurut Ibu Guru Validator 4 (D)
a. Silabus
Silabus baik, dan tidak perlu diubah lagi oleh peneliti.
b. Kisi-Kisi Soal
Kisi-Kisi soal menurut beliau harus diperhatikan penempatan
nomor soal dengan indikator yang ingin dicapai oleh peneliti.

c. Soal
Berdasarkan data validasi soal menurut validator 4 sebagai berikut:
Tabel 4.6 : Hasil Validasi Soal Guru
No Soal

Tipe Soal

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda

Jumlah
Penilaian
terhadap Soal
44
44
47
48
46
47
47
47
46

Kategori Soal

Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
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No Soal

Tipe Soal

10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5

Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Pilihan Ganda
Esai
Esai
Esai
Esai
Esai

Jumlah
Penilaian
terhadap Soal
47
47
47
47
47
47
20
17
20
20
20

Kategori Soal

Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid

d. Kunci Jawaban
Kunci Jawaban menurut beliau sudah sesuai dengan soal yang
dibuat oleh peneliti.
e. Rubrik Penilaian
Rubrik disesuaikan dengan kunci jawaban dan penilaian yang telah
dilampirkan di rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

f. Saran Lisan
Kesimpulan, Instrumen penilaian sudah layak dan bisa di uji dalam
ruang lingkup terbatas.
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2. Perbaikan Soal Berdarkan Revisi Validator
Menurut Validator 1 (HMA), Validator 2 (RAN), Validator 3 (VS) dan Validator 4 (D):
Tabel 4.7: Hasil Revisi Validasi Soal
Keterangan Komentar pada kolom ( Yang harus diperbaiki) :

1 : revisi dari Ahli materi.
2 : revisi dari Ahli Hots.
3 : revisi dari Guru.
4 : revisi dari Guru.

Nomor Soal
Soal
1
-Masuknya zat yang dapat
menurunkan kualitas ekosistem.
-Berubahnya warna, aroma dan
pH air menjadi menurun.
-Tanah menjadi tidak subur
dikarenakan tumbuhnya akar
sawit.

Yang harus diperbaiki

Hasil Perbaikan

(1) = Di ubah
pernyataan 1 dan 2 agar
lebih ke ciri-ciri dari
pencemaran
lingkungan, kesalahan
penetikan diperintah
soal. “diatas” harus

Perhatikan pernyataan di bawah ini !
1. Ekosistem menjadi tidak seimbang
sehingga tidak berfungsi seperti
biasanya.
2.Membuang sampah plastik, sehingga
berubahnya warna, aroma dan pH air
menjadi menurun.
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Nomor Soal
Soal
-Kabut asap yang menyelimuti
perkotaan akibat kendaraan.
-Interaksi antara burung jalak
dan kerbau.
Dari pernyataan diatas yang
termasuk dalam ciri-ciri
pencemaran lingkungan adalah.
a.1, 2, 4.
b.1, 3, 5.
c.2, 3, 5.
d.3, 4, 5.

Yang harus diperbaiki

Hasil Perbaikan

dipisah.
(2) = Tambahkan
kalimat pengantar,
tidak tiba tiba angka.
diberi spasi pada kata
“diatas”.
(3)= Diberi titik 3 pada
akhir soal, dan diberi
spasi pada kata
“diatas”.
(4)= Tidak ada revisi

2

(1)= Kata “industry
pabrik” harus diawali
huruf besar. pengecoh
peryataan yang
berpotensi mejadi
jawaban benar.
(2)= Akhir kalimat
perintah diberi tanda
titik dua. dan titik 3
kali ada akhir soal.
(3)= Beri titik 3 pada
akhir pernyataan soal.
4. tidak ada revisi.

3.Tanah menjadi tidak subur dikarenakan
tumbuhnya akar sawit.
4.Kabut asap yang menyelimuti
perkotaan akibat kendaraan.
5.Interaksi antara burung jalak dan
kerbau yang saling menguntungkan.
Dari pernyataan di atas kategori
lingkungan tercemar adalah.
a.1, 3, 4.
b.1, 2, 5.
c.2, 3, 5.
d.3, 4, 5.
Berikut adalah kegiatan-kegiatan Industri
Pabrik.
1.Memproduksi bahan mentah menjadi
bahan siap pakai.
2.Membuang limbah sisa ke sungai.
3.Mendaur ulang bahan yang bisa
digunakan kembali.
4.Memasarkan produk ke pelosokpelosok negeri.
Salah satu kegiatan Industri yang dapat
mencemari perairan adalah
a.1
b.2
c.3

Berikut adalah kegiatan industry
pabrik.
1.Memproduksi bahan mentah
menjadi bahan siap pakai.
2.Membuang limbah sisa ke
saluran air umum.
3.Mendaur ulang bahan yang
bisa digunakan kembali.
4.Memasarkan produk ke
pelosok-pelosok negeri.
Salah satu kegiatan industri
yang dapat merusak lingkungan
adalah
a.1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
77

Nomor Soal
Soal
b.2
c.3
d.4
3
Palangkaraya dijuluki sebagai
planet mars pada tahun 2015,
hal ini dikarenakan kota tersebut
ditutupi kabut asap yang pekat
hingga kemerahan, diketahui,
dikalimantan tengah terjadi
erupsi gunung berapi pada saat
itu, beberapa hutan sawit yang
terbakar dengan sendirinya serta
karena asap dari kendaraan yang
begitu padat. Hal ini membuat
masyarakat susah untuk
bernafas dan harus
menggunakan masker agar tidak
menghirup udara yang
berbahaya.
Dari cerita diatas kategori
pencemaran lingkungan yang
berasal dari alam adalah.
a.Udara yang berbahaya
b.Gunung Merapi yang erupsi
c.Pabrik sawit yang lahannya
terbakar

Yang harus diperbaiki

Hasil Perbaikan
d.4

(1)= Tambahkan
sumber jika ada,
kalimat terlalu panjang
dan tidak kontekstual
gunung berapi di
Kalimantan. Kata
“diatas” dipisah.
(2)= Dalam 1 paragraf
kalimat jangan terlalu
panjang, kontekstual
gunuung berapi. Nama
kota dan pulau harus
berawal huruf besar.
(3)= Nama kota dan
pulau harus besar, kata
“diatas” di pisah.
(4)= Tidak ada revisi.

Kota Medan provinsi (Sumut) mengalami
kabut asap yang sangat pekat pada tahun
2015. Hal ini dikarenakan beberapa
faktor diantaranya, terjadi erupsi gunung
berapi (Sinabung), kebakaran lahan
sawit, kendaraan yang begitu padat dan
belum lagi asap yang berasal dari
pembakaran sampah (TPA). Sehingga
membuat kabut asap yang begitu pekat.
Hal ini membuat masyarakat susah untuk
melakukan aktivitas sehari-hari.
Bagaimana tidak, masyarakat kesulitan
untuk bernafas dan harus menggunakan
masker agar tidak menghirup udara yang
berbahaya. Akibat dari kabut asap ini
lembaga umum seperti Sekolah dan Bank
terpaksa diliburkan demi kebaikan
bersama.
Dari cerita di atas kategori pencemaran
lingkungan yang berasal dari alam
adalah.
a.TPA
b.Gunung Sinabung yang erupsi
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Nomor Soal
Soal
d.Kendaraan yang padat dengan
asap pekat
4
Palmi adalah anak sd, dia
bersekolah di desa tetangga
yang berjarak kira-kira 3 km
dihulu desanya, ketika palmi
pulang sekolah, dia melewati
jembatan, ketika di jembatan dia
melihat pohon di pingir sungai
yang daunnya layu dan jatuh ke
sungai, disamping pohon
terdapat ibu-ibu yang
membuang kantong plastik
hitam di sungai, setelah itu dia
berjalan melewati pabrik tekstil
dan dia melihat pembuangan
limbah perusahaan tersebut
menuju sungai, kemudian dia
melewati kebun yang di pingir
sungai, tanpa sengaja dia
melihat pak petani
menggunakan pupuk hebrisida
secara berlebihan. Seminggu
kemudian terdapat orang didesa
palmi yang terkena penyakit
akibat mengkonsumsi air dari

Yang harus diperbaiki

Hasil Perbaikan

c.Pabrik sawit yang lahannya terbakar
d.Kendaraan yang padat
(1)= Kalimat terlalu
Palmi adalah seorang siswi kelas 4 SD,
panjang, pemakaian
dia bersekolah di desa tetangga yang
kata “di” harus
berjarak kira-kira 3 kilo meter (KM) di
diperhatikan.
hulu desanya. Ketika Palmi pulang
(2)= Pengunaan kata
sekolah, dia melewati jembatan, ketika di
“di” diperhatikan,
jembatan dia melihat pohon di pingir
kalimat terlalu panjang, sungai yang daunnya layu dan jatuh ke
kata desa berawal huruf sungai, disamping pohon ada ibu-ibu
kecil. akhir soal diberi
yang membuang kantong plastik hitam di
3 titik.
sungai. Kemudian dia berjalan melewati
(3)= Kalimat terlalu
pabrik tekstil, dia melihat pabrik tersebut
panjang, diberi titik.
membuang limbah ke Sungai. Setelah itu
nama orang huruf
Palmi menlanjutkan perjalanan pulang
besar.
melewati kebun, tanpa sengaja dia
(4)= Tidak ada revisi.
melihat pak tani menggunakan pupuk
hebrisida dengan jumlah yang banyak.
Seminggu kemudian terdapat orang di
desa palmi yang terkena penyakit akibat
mengkonsumsi air dari sungai tersebut.
Dari cerita di atas kegiatan manusia yang
dapat menyebabkan penyakit di Desa
Palmi adalah.
a.Kantong plastik dan daunan layu
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Nomor Soal
Soal
sungai tersebut.
Dari cerita diatas analisis lah
kegiatan manusia yang dapat
membuat orang didesa palmi
terdampak penyakit.
a.Kantong plastik dan daunan
layu
b.Kantong plastik dan pupuk
berlebihan
c.Daunan layu dan limbah
pabrik tekstil
d.Pupuk berlebihan dan limbah
pabrik tekstil
5

Dari gambar diatas adalah
peristiwa dari dampak…
a.melelehnya es kutub utara
akibat pemanasan global
b.melelhnya es kutub utara
akibat hujan asam

Yang harus diperbaiki

Hasil Perbaikan
b.Kantong plastik dan pupuk berlebihan
c.Daunan layu dan limbah pabrik tekstil
d.Pupuk berlebihan dan limbah pabrik
tekstil

(1)= Gambar
multitafsir, perintah
kata “dibawah” dipisah.
(2)= Cantumkan
sumber gambar.
(3)= Tidak ada revisi.
Dampak dari kegiatan di atas adalah..
(4)= Tidak ada revisi.
a.Tercemarnya sungai akibat alam
b.Tercemarnya tanah akibat ulah manusia
c.Tercemarnya sungai akibat ulah
manusia
d.Tercemarnya udara akibat alam
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Nomor Soal
Soal
c.membekunya air kutub utara
akibat efek rumah kaca
d.membekunya air kutub utara
akibat polusi udara
6
Pernyataan berikut untuk soal 6
dan 7.
berikut adalah ciri-ciri dan
faktor penyebab dari
pencemaran lingkungan !
1.Asap pabrik
2.Terjadinya hujan asam
3.Pupuk berlebihan yang tidak
terserap ketanah dan dibawa
hujan ke sungai
4.Pembuangan limbah pabrik ke
saluran sungai
5.Pembuangan kotoran manusia
yang tidak steril
6.Pembakaran hutan
7.Pembuangan limbah detergen
di perairan
8.Penumpukan sampah tanpa
adanya tindak lanjut
9.Pembukaan lahan sawit
10.Erupsi gunung berapi
Yang termasuk ciri-ciri

Yang harus diperbaiki

Hasil Perbaikan

(1)= Tentukan perintah,
apakah ciri-ciri atau
faktor. pilih satu.
(2)= Kata “ketanah”
dipisah.
(3)= Petunujuk soal
kurang baik, pilihan
pernyataan diperbaiki.
(4)= Tidak ada revisi.

Untuk Soal No 6 dan 7
Berikut adalah kegiatan yang dapat
mengakibatkan pencemaran lingkungan !
1.Pabrik yang beroperasi sehingga
mengeluarkan asap.
2.Pupuk berlebihan yang tidak terserap
tanah dan dibawa hujan ke sungai.
3.Pembuangan limbah pabrik ke saluran
sungai.
4.Pembungan limbah detergen di
perairan.
5.Pembakaran hutan untuk membuka
lahan.
6.Sisa kotoran hewan dibuang
disembarang tempat.
7.Pembungan sampah sungai.
8.Pengunaan kendaraan bermotor.
Yang termasuk kegiatan pencemaran
udara adalah.
a.1, 2, 3, 4
b.3, 4, 5, 7
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Nomor Soal
Soal
pencemaran udara adalah.
a.1, 2, 3, 4
b.3, 4, 5, 7
c.1, 5, 6, 10
d.6, 8, 9, 10
7
Yang termasuk ciri-ciri
pencemaran air adalah
a.1, 2, 3, 4
b.3, 4, 5, 7
c.1, 5, 6, 10
d.6, 8, 9, 10
8

Berikut adalah kegiatan seharihari yang dapat mencemari
lingkungan sekitar kita
1.Membuang sampah pada
tempatnya
2.Menggunakan pupuk urea
secara berlebihan
3.Mencuci baju menggunakan
detergen secukupnya
4.Melakukan pembakaran hutan
untuk didirikan pabrik industry
5.Membuang sampah anorganik
di sungai
6.Membakar sampah

Yang harus diperbaiki

Hasil Perbaikan
c.1, 5, 6, 8
d.2, 3, 6, 8

(1)= Menyesuaikan
nomor 6
(2)= Tambahkan 3 titik
pada akhir soal
(3)= Tambahkan 3 titik
pada akhir soal.
(4)= Tidak ada revisi.
(1)= Pernyataan harus
disesuaikan agar
kontektual dan nyata,
kata “diatas” dipisah,
perintah soal harus
sesuai.
(2)= Salah soal,
bedakan antara efek
rumah kaca dengan
penipisan lapisan ozon
(3)= Pernyataan di pilih
agar sesuai dengan
logika siswa.
(4)= Tidak ada revisi.

Yang termasuk ciri-ciri dan faktor
penyebab pencemaran air adalah
a.1, 2, 3, 4
b.2, 3, 4, 7
c.1, 6, 7, 8
d.4, 6, 7, 8
Berikut adalah kegiatan sehari-hari yang
dapat mencemari lingkungan sekitar
kita…
1.Membuang sampah pada tempatnya.
2.Menggunakan pupuk urea.
3.Mencuci baju menggunakan detergen
secukupnya.
4.Melakukan pembakaran hutan.
5.Membuang sampah anorganik di
sungai.
6.Membuang sampah di sungai.
7.Menggunakan plastik secara
berlebihan.
8.Menggunakan kendaraan bermotor
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Nomor Soal
Soal
7.Menggunakan plastic secara
berlebihan
8.Mengunakan kendaraan
bermotor
9.Membuat rumah dari kaca
semua
10.Membuang air besar
disembarang tempat.
Dari kegiatan diatas yang dapat
mencemari atmosfer dan
mempertipis lapisan ozon
adalah
a.1,3,5,7
b.4,8,9,10
c.6,7,9,10
d.2,3,4,5
9
Cerita berikut untuk soal No 910.
Desa Sanata Dharma terletak
daerah perkotaan yang strategis,
desa ini dikelilingi pabrikpabrik tektil, dan pabrik uap. Di
daerah tersebut juga terdapat
TPA yang sangat luas, namun
pengurusnya kekurangan
personil sehingga kurang

Yang harus diperbaiki

Hasil Perbaikan
terlalu banyak.
9.Menggunakan Ac terus-menerus.
10.Membuang kotoran ternak sembarang
tempat.
Dari kegiatan di atas yang dapat
mempertipis lapisan ozon adalah…
a.1,3,5,7
b.4,8,9,10
c.6,7,9,10
d.2,3,4,5

(1)= Kalimat terlalu
panjang, nama orang
harus berawalan huruf
besar, perbedakan
maksud dari pabrik
tektil dan uap, sama
sama menghasilkan
uap.
(2)= Perbaiki argument
cerita, agar pabrik uap

Cerita berikut untuk soal No 9-10.
Desa Jenengan terletak daerah perkotaan
yang strategis. Desa ini dikelilingi
beberapa pabrik diantaranya pabrik
Sepatu dan ada PLTU (pembangkit listri
tenaga uap). Di daerah tersebut juga
terdapat TPA (tempat pembungan akhir)
yang sangat luas, namun pengurusnya
kekurangan personil sehingga kurang
standar prosedur kerja yang dilakukan.
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Nomor Soal
Soal
standar prosedur kerja yang
dilakukan. Didesa ini juga
memiliki kelompok tani, namun
saying kelompok tani masih
kurang memahami dan selalu
menggunakan pupuk sintentik
secara berlebihan. Di desa ini
palmi dan adiknya Helen tinggal
bersama kedua orang tuanya.
Pada suatu hari palmi
mengalami ISPA (infeksi
saluran pernapasan) sedangkan
adiknya mengalami diare yang
disebabkan bakteri rota virus.
Setelah diperiksa oleh Dokter
akhirnya palmi dan adiknya
sembuh.
Dari cerita diatas penyebab
penyakit palmi adalah.
a.Pabrik uap
b.Pabrik tekstil
c.TPA
d.Pertanian pupuk sintentik

Yang harus diperbaiki

Hasil Perbaikan

menjadi penyebab
suatu penyakit. kalimat
terlalu panjang, nama
orang huruf besar
awalannya.
(3)= Nama orang
berawalan huruf besar,
nama latin virus huruf
awal harus besar.
perintah soal kata
“diatas” dipisah.
(4)= Tidak ada revisi.

Di desa ini juga memiliki kelompok tani
sebagai wirausaha bersama, namun
dikarenakan kurangnya sosialisasi,
sehingga kelompok tani masih kurang
memahami dan selalu menggunakan
pupuk sintentik secara berlebihan.
Akibatnya ketika musim hujan tiba,
pupuk tersebut dibawa air hujan menuju
perairan yang mana perairan tersebut
menjadi sumber air bagi warga dalam
melakukan aktivitas sehari-hari. Di desa
ini Addi dan adiknya Helen tinggal
bersama kedua orang tuanya. Pada suatu
hari Addi mengalami ISPA (infeksi
saluran pernapasan) sedangkan adiknya
mengalami diare yang disebabkan bakteri
rota virus. Orang tua addi pun segera
membawa mereka berdua ke Dokter.
Setelah diperiksa dan ditanggani oleh
Dokter akhirnya Addi dan adiknya
sembuh.
Dari cerita di atas penyebab penyakit
Addi adalah.
a.PLTU
b.Pabrik Sepatu
c.TPA
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Nomor Soal
Soal
10

11

Yang harus diperbaiki

(1)= Kata “diatas”
dipisah.
(2)= Argument
diperkuat, akhir soal
diberi 3 titik.
(3)= Tidak ada revisi.
(4)= Tidak ada revisi.
Pada tahun 1958, Pemerintah
(1)= Perbaiki alur
Jepang dikejutkan dengan
cerita, jika bisa
adanya penyakit atau sindrom di tampilkan peta daerah
suatu daerah Minamata.
terdampak. jika ada
Sindrom atau penyakit ini diberi sumber dicantumkan.
nama Minamata sindrom, yang
(2)= Kalimat terlalu
mana penyakit ini akan
panjang, koreksi
melumpuhkan sistem saraf
argumentasi terlalu
sehingga orang yang menderita lemah.
penyakit ini akan mengalami
(3)= Kata “cerita” di
kecacatan pada tubuhnya.
ganti menjadi
Tercatat hampir 98% orang di
“pernyataan”. kata
teluk Minamata menderita
“diatas” dipisah.
sindrom Minamata ini.
(4)= Tidak ada revisi.
Diketahui di Minamata sendiri
terdapat pabrik industri yang
sangat besar yaitu Chisso Batery
yang memproduksi baterai.
Dari cerita diatas penyebab
penyakit Helen adalah.
a.Pabrik uap
b.Pabrik tekstil
c.TPA
d.Pertanian pupuk sintentik

Hasil Perbaikan
d.Pemakaian pupuk sintetis
Dari cerita di atas penyebab penyakit
Helen adalah.
a.PLTU
b.Pemakaian pupuk sintetis
c.TPA
d.Pabrik sepatu
Pada tahun 1958, Pemerintah Jepang
dikejutkan dengan adanya penyakit atau
sindrom di daerah Minamata. Sindrom
atau penyakit ini diberi nama Minamata
sindrom, sindrom ini akan melumpuhkan
sistem saraf sehingga orang yang
menderita penyakit ini akan mengalami
kecacatan pada tubuhnya. Tercatat
hampir 98% orang di teluk Minamata
menderita sindrom Minamata ini.
Diketahui di Minamata sendiri terdapat
industri yang sangat besar yaitu Chisso
Batery yang memproduksi baterai.
Seperti yang kita ketahui bahan utama
pembuatan baterai adalah mercuri (Hg),
sebuah logam berat yang berbahaya jika
terpapar pada manusia. Karena berada di
wilayah teluk, hampir 90% masyarakat
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Seperti yang kita ketahui bahan
utama pembuatan baterai adalah
mercuri (Hg), sebuah logam
berat yang berbahaya jika
dikonsumsi oleh manusia.
Karena berada di wilayah teluk,
hampir 90% masyarakat teluk
Minata mengkonsumsi ikan
yang berasal dari teluk
Minamata. Pada tahun 1960
pemerintah Jepang melakukan
penyelidikan terhadap kasus
sindrom Minamata ini.
Dari cerita diatas penyebab dari
Sindrom Minamata adalah.
a.Pembuangan limbah mercuri
ke laut
b.Pembuangan limbah mercuri
ke tanah
c.Pembuaangan sisa ikan ke laut
d.Pembuangan sisa ikan ke
tanah
12
Dari cerita diatas, termasuk
jenis pencemaran yang
disebabkan oleh pencemaran
a.Kimia

Yang harus diperbaiki

Hasil Perbaikan
teluk Minata mengkonsumsi ikan yang
berasal dari teluk Minamata. Pada tahun
1960 pemerintah Jepang melakukan
penyelidikan terhadap kasus sindrom
Minamata ini. (repository.umy.ac.id)
Dari cerita di atas penyebab dari Sindrom
Minamata adalah.
a.Pembuangan limbah mercuri ke dasar
laut
b.Pembuangan limbah mercuri ke tanah
c.Pembuangan sisa ikan ke dasar laut
d.Pembuangan sisa ikan ke tanah

(1)= Kata “dari”
dihapus, dan kata
“diatas” dipisah.
(2)= Tambahkan 3 titik

Dari cerita di atas, termasuk jenis
pencemaran yang disebabkan oleh
pencemaran
a.Kimia
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b.Biologis
c.Jasmani
d.Fisik
13

Dampak negative terjadinya
eutrofikasi di peraiaran adalah
a.Penurunan kadar Co2 di air
b.Gangang dan eceng gondok
mati
c.Meningkatnya kadar O2 yang
teralut dalam air
d.Proses fotosintesis plankton
jadi terhambat

14

Berikut ini merupakan bahanbahan pencemar udara, kecuali
adalah
a.Hg
b.CFC
c.O2
d.H2o

Yang harus diperbaiki

Hasil Perbaikan

diakhir soal.
(3)= Kata “diatas”
dipisah.
(4)= Tidak ada revisi
(1)= Tidak perlu
ditambahkan perairan
karna eutrofikasi jelas
diperairan, kata
“negative” diubah
menjadi “negatif”.
(2)= Kategori masih
level C1, di ubah kata
katanya.
(3)= Tidak ada materi
eutrofikasi di mapel
ipa.
(4)= Tidak ada revisi.

b.Biologis
c.Jasmani
d.Fisik

(1)= Perbaiki pilihan
jawaban.
(2)= Masih level C1.
(3)= Perbaiki pilihan
jawaban.
(4)= Tidak ada revisi.

Selain tanah, air juga memiliki ekosistem
kehidupan. Terdapat makhluk hidup yang
terdiri dari hewan, tumbuhan dan
mikrobia. Suatu perairan dapat tercemar
dan terusak ekosistemnya oleh zat-zat
tertentu salah satunya fenomena
blooming algae pada perairan. Dampak
negatif dari terjadinya blooming algae
adalah, kecuali…
a. Penurunan kadar O2 di air
b. Menyebabkan tanaman lain mati
c. Proses fotosintesis plankton jadi
terhambat
d. Meningkatnya keberagaman tanaman
air
Kegiatan pabrik Industri sering sekali
menghasilkan limbah yang bersifat
senyawa, senyawa-senyawa ini akan
terbang ke udara sehingga menghasilkan
suatu ikatan dan menjadi senyawa baru
yang sangat berbahaya bagi kehidupan
makhluk hidup. Berikut ini merupakan
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15

Sanata Dharma merupakan
pabrik industri batu-bara
terbesar di Indonesia. Pada
tahun 2024, pabrik tersebut
mengalami kebakaran yang
terjadi akibat hubungan pendek
arus listrik. Seperti kita ketahui
batu bara mengadung belerang
yang kaya akan sulfur (s) yang
mana ketika lepas ke udara dan
akan bereaksi dengan air dan
oksigen sehingga menimbulkan
kabut yang dimana kabut ini
memiliki pH dibawah 5.
Peristiwa yang ditimbulkan oleh
Pabrik Sanata Dharma adalah
a.Pemanasan Global
b.Efek Rumah Kaca
c.Hujan Asam

Yang harus diperbaiki

(1)= Perbaiki pilihan
jawaban D, menjadi
ISPA. kalimat peritiwa
diperbaiki, disesuaikan
dengan materi.
(2)= Perbaiki kalimat,
apakahanak kelas 7
sudah paham tentang
Ph, nama sanata
dharma sebagai pabrik
sudah berulang kali.
perbaiki jawaban C dan
D, sama sama jawaban
benar.
(3)= Nama sanata
dharma diganti karna
tidak kontektual. kata
“dibawah” dipisah.
(4)= Tidak ada revisi

Hasil Perbaikan
bahan-bahan pencemar udara yang
berbahaya bagi
kehidupan makhluk
hidup adalah, kecuali …
a. N0x
b. CFC
c. Fe
d. S0x
Surya Batu-bara merupakan pabrik
Pembangkit listrik terbesar di Indonesia.
Pada tahun 2024, pabrik tersebut
mengalami kebakaran akibat hubungan
arus pendek listrik. Seperti kita ketahui
pabrik ini berbahan dasar batu bara yang
mengadung Sulfur (s) dan ketika lepas ke
udara dan akan bereaksi dengan air dan
oksigen sehingga menimbulkan awan.
Awan ini akan membuat hujan dengan
tingkat keasaman di bawah dibawah 5.
Peristiwa yang ditimbulkan oleh Pabrik
Pembangkit Listrik adalah
a.Pemanasan Global
b.Efek Rumah Kaca
c.Hujan Asam
d.ISPA
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Nomor Soal
Soal
d.Polusi Udara
1
Mengapa limbah plastik dapat
mencemari tanah, dan
bagaimana cara mengatasi
limbah plastik yang ada di
kantin sekolah mu ?

2

Yang harus diperbaiki

(1)= Kata “sekolah
mu” dirangkai.
(2)= Tidak sesuai
dengan inndikator soal.
(3)= Kata “sekolah
mu” dirangkai.
(4)= Tidak ada revisi.
Minyak Kelapa Sawit
(1)= Perbaiki
merupakan salah satu komoditi
kaliamat.apakah sesuai
ekspor terbesar Indonesia.
dengan nalar anak kelas
Menurut Kumparan.com
VII.
Indonesia merupakan
(2)= Kata paragdima
pengekspor kelapa sawit
apakah sesuai dengan
terbesar dunia. pada tahun 2015, anak kelas VII.
Indonesia mengekspor 31 juta
(3)= Kata “kabut asap”
ton kelapa sawit dan berhasil
huruf besar.
mendulang devisa hampir 317
(4)= Tidak ada revisi.
triliun atau 13% dari nilai
keseluruhan ekspor Indonesia.
Namun di tahun yang
bersamaan pulau Kalimantan
dan Sumatera mengalami kabut
asap yang sangat pekat.
Berdasarkan data dari WALHI
(Wahana Lingkungan Hidup

Hasil Perbaikan

Mengapa limbah plastik dapat
mencemari tanah, dan bagaimana cara
mengatasi limbah plastik ?

Minyak Kelapa Sawit merupakan salah
satu komoditi ekspor terbesar Indonesia.
Menurut Kumparan.com, Indonesia
merupakan pengekspor kelapa sawit
terbesar dunia. Pada tahun 2015,
Indonesia mengekspor 31 juta ton kelapa
sawit dan berhasil mendulang devisa
hampir 317 triliun atau 13% dari nilai
keseluruhan ekspor Indonesia. Namun di
tahun yang bersamaan pulau Kalimantan
dan Sumatera mengalami kabut asap
yang sangat pekat. Berdasarkan data dari
WALHI (Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia) di Kalimantan Tengah
terdapat 102 titik api yang berada di
perkebunan sawit, perkebunan
monokultur khususnya sawit, terindikasi
kuat sebagai penyebab dari kebakaran
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Nomor Soal
Soal
Indonesia) di Kalimantan
Tengah terdapat 102 titik api
yang berada di perkebunan
sawit, perkebunan monokultur
khususnya sawit, terindikasi
kuat sebagai penyebab dari
kebakaran hutan yang
menyebabkan kabut asap yang
begitu pekat. Bahkan seluruh
Indonesia diketahui dari
WALHI ada sekitar 4.389.757
hektar ekosistem gambut secara
langsung dirusak oleh sebanyak
291 perusahaan yang mana 193
diantaranya adalah perusahaan
sawit. Kabut asap ini apat
mengangu pernafasan dan
aktivitas manusia, bahkan tanah
bekas kelapa sawit akan sangat
sulit diolah untuk pertanian
maupun untuk pembangunan,
namun disisi yang lain kelapa
sawit memberika keuntungan
pendapatan negara.
Tuliskan solusi yang tepat
terhadap paradigma kelapa

Yang harus diperbaiki

Hasil Perbaikan
hutan yang menyebabkan kabut asap
yang begitu pekat. Bahkan seluruh
Indonesia diketahui dari WALHI ada
sekitar 4.389.757 hektar ekosistem
gambut secara langsung dirusak oleh
sebanyak 291 perusahaan dan 193 di
antaranya adalah perusahaan sawit.
Kabut asap ini dapat menganggu
pernafasan dan aktivitas manusia, bahkan
tanah bekas kelapa sawit akan sangat
sulit diolah untuk pertanian maupun
untuk pembangunan, namun disisi lain
kelapa sawit memberikan keuntungan
pendapatan negara.
Tuliskan solusi yang tepat terhadap
masalah kelapa sawit di atas !

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
90

Nomor Soal
Soal
sawit di atas !
3
Mengapa kotoran-kotoran dari
makhluk hidup yang tidak
diolah dengan benar dapat
menyebabkan pencemaran tanah
dan udara ?

4

Pemerintah melalui peraturan
departemen industri no.33 tahun
2007 melarang pengunaan
AC(air conditioner) yang masih
menggunakan CFC (klorofol
karbon atau Freon). Mengapa
CFC di AC maupun Frezer
dapat mencemari lingkungan ?

5

Pada tahun 2010, terdapat 42,8
juta jiwa masyarakat Indonesia

Yang harus diperbaiki

Hasil Perbaikan

(1)= Perintah soal
harus lebih spesifik,
kotoran apa ? yang
diingin kan.
(2)= Tidak sesuai
inikator soal, masih
terlalu luas jika
jawaban diarah ke
amomia.
(3)= Kata “pencemaran
udara” hururf besar.
(4)= Tidak ada revisi.
(1)= Kata meyangkut
UUD dan lembaga
harus huruf besar.
apakah sesuai dengan
nalar anak kelas VII.
(2)= Masih level C1
harus ditambahkan data
agar sesuai dengan
indikator.
(3)= Tidak ada revisi.
(4)= Tidak ada revisi.
(1)= Perbaiki kalimat
soal, kata “terdapat”

Mengapa kotoran-kotoran dari hewanhewan ternak yang tidak diolah dengan
benar dapat menyebabkan pencemaran
udara ? Bagaimanakah solusi yang tepat
untuk kotoran-kotoran ternak ini ?

Hampir setiap hari aktivitas industri
selalu menghasilkan limbah, baik padat,
cair maupun gas. Sering kali limbah
tersebut langsung dibuang ke sungai
yang dapat mencemari lingkungan,
terutama perairan. Tuliskan solusi mu
mengenai cara pengolahan limbah pabrik
yang tepat agar tidak mencemari perairan
!

Pada tahun 2010 sebanyak 42,8 juta jiwa
masyarakat Indonesia adalah petani, baik
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Nomor Soal
Soal
adalah petani, baik
konvensional maupun modern.
Hampir 85% petani masih
konvensional dalam bercocok
tanam menggunakan pupuk
sebagai tambahan unsur hara
yang diperlukan tanaman. Ada
berbagai macam pupuk yang
dapat gunakan, baik yang alami
maupun buatan. Bagaimana
penggunaan dari pupuk urea
secara berlebihan dapat
mencemari tanah dan air serta
dampaknya bagi mahkluk hidup
?

Yang harus diperbaiki

Hasil Perbaikan

dihapus.
(2)= Masih level C1,
ditabahkan data agar
sesuai indikator soal.
(3) Tidak ada revisi.
(4) Tidak ada revisi.

konvensional maupun modern. Hampir
85% petani masih menggunakan cara
konvensional dalam bercocok tanam.
15% adalah petani modern yang sering
menggunakan pupuk hebrisida untuk
membantu bertumbuhnya tanaman.
Namun penggunaan pupuk hebrisida
sering di gunakan secara berlebihan oleh
oknum yang tidak bertangung jawab,
sehingga menyebabkan tanah dan air
menjadi tercemar. Bagaimana
penggunaan dari pupuk hebrisida secara
berlebihan dapat mencemari tanah dan
air di sekitarnya ?
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D. PEMBAHASAN
Instrumen Penilaian Berbasis Hots Pada Materi Pencemaran
Lingkungan kelas VII dibuat untuk membantu guru dalam memvariasikan
instrumen penilaiannya agar sesuai dengan standard penilaian. Soal Hots
diharapkan dapat membantu siswa terbiasa dengan soal yang susah dan
mampu memecahkan soal-soal yang bertipe Hots. Pada bagian ini peneliti
akan menguraikan pembahasan mengenai instrumen penilaian soal
berbasis Hots yang dapat digunakan oleh guru di sekolah dengan kualitas
yang layak sesuai standar. Pengembangan instrumen penilaian ini sesuai
dengan kebutuhan guru SMP N 1 Sleman, SMP N 1 Depok, SMP Kanisius
dan SMP Stella Duce 2.
1. Proses Pengembangan Isntrumen Penilaian Berbasis Hots
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan di 4 sekolah SMP N 1
Sleman, SMP N 1 Depok, SMP Kanisius dan SMP Stella Duce 2 diketahui
bahwa Guru yang mengampu bidang IPA telah mengetahui tentang soal
Hots. Sebagian Guru yang telah lama mengajar bahkan telah menyisipkan
soal-soal berbasis Hots pada instrumen penilaiannya. Instrumen penilaian
yang sering digunakan oleh guru adalah instrumen penilaian tes, yang
terdiri dari pilihan ganda, esai, dan juga benar salah.
Namun pada penerapannya masing-masing guru dari ke 4 sekolah
ini memiliki kendala pembuatan soal berbasis Hots. Terutama dalam hal
ini adalah guru kesulitan menentukan KKO, penyesuaian dengan tingkat
berpikir siswa yang harus autentik dan kontekstual dalam pembuatan soal

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
93

berbasis Hots. Hal ini sesuai dengan pendapat Thomas & Throne dalam
Nugroho, (2018) Hots merupakan cara berpikir yang lebih tinggi dari pada
menghafalkan fakta, mengemukakan fakta, atau menerapkan peraturan,
rumus, dan prosedur. Hots mengharuskan kita melakukan sesuatu
berdasarkan fakta. Membuat keterkaitan antar fakta, mengategorikannya,
memanipulasinya, menempatkannya pada konteks atau cara yang baru,
dan mampu menerapkannya untuk mencari solusi baru terhadap sebuah
permasalahan.
Kesulitan yang dialami oleh guru-guru ini dapat mempengaruhi
pola pikir siswa, yang mana siswa hanya mampu pada soal-soal yang
bersifat hafalan dan ingatan, tanpa mampu menganalisis dan memecahkan
masalah. Hal ini dikarenakan soal berbasis Hots secara tidak langusng
mengajak siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Kekawatiran peneliti ini
sesuai dengan hasil pada ada tahun 2018 di kutip dari Republika.co.id,
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemedikbud memaparkan
dari hasil UNBK SMP, SMA dan SMK sekitar 40% siswa-siswi
mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal Hots. Adapun sekitar 60%
dinilai sudah mampu menyelesaikan soal berbasis Hots. Sudah seharusnya
masalah dari soal berbasis Hots dihadapai oleh semua komponen
pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu instrumen penilaian berbasis
Hots

perlu dikembangkan oleh peneliti untuk membantu Guru dalam

membuat soal berbasis Hots yang layak menjadi tolak ukur dalam standar
penilaian, terutama pada materi Pencemaran Lingkungan. Hal ini sejalan
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dengan Widoyoko (2016), yang mengatakan bahwa kualitas pembelajaran
dapat

dilihat

dari

hasil

penilaiannya.

Menilai

pencapaian

hasil

pembelajaran siswa merupakan tugas pokok seorang guru sebagai
konsekuensi logis kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan.
Penilaian (assessment) ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengambil
keputusan tentang keberhasilan siswa dalam mencapai kompetensi yang
telah ditetapkan. Penilaian (assessment) hasil belajar merupakan
komponen penting dalam kegiatan pembelajaran. Upaya meningkatkan
kualitas pembelajaran dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas sistem
penilaiannya.
Sistem penilaian yang baik akan mendorong pendidik untuk
menentukan strategi mengajar yang baik dan memotivasi peserta didik
untuk belajar yang lebih baik. Penilaian harus dipandang sebagai salah
satu faktor penting yang menentukan keberhasilan proses dan hasil belajar,
bukan hanya sebagai cara yang digunakan untuk menilai hasil belajar.
Kegiatan penilaian harus dapat memberikan informasi kepada guru untuk
meningkatkan kemampuan mengajarnya dan membantu peserta didik
mencapai perkembangan belajarnya secara optimal. Implikasinya adalah
kegiatan penilaian harus digunakan sebagai cara atau teknik untuk
mendidik sesuai dengan prinsip pedagogis.
Instrumen penilaian berbasis Hots pada siswa kelas 7 materi
Pencemaran Lingkungan dinilai sangat baik oleh guru, hal ini dikarenakan
pada materi Pencemaran Lingkungan yang terdiri dari 2 KD yaitu 3.8 yang
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berbunyi

“menganalisis

terjadinya

pencemaran

lingkungan

dan

dampaknya bagi ekosistem”. Dan yang terakhir KD 4.8 yang berbunyi
“membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di
lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan”. Dimana materi ini menurut
guru diperlukan tingkat berpikir yang tinggi dari siswa untuk memahami,
menganalisis, mengevaluasi dan mencipta dari jenis-jenis pencemaran,
faktor-faktor penyebab pencemaran, dampaknya bagi ekosistem dan solusi
dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Hal ini sesuai dengan kriteria
Hots menurut Nugroho (2018), Hots memiliki ciri yang khas. Level
kemampuan ini mencakup kemampuan atau keterampilan siswa dalam
menganalisis, mengevaluasi dan mencipta.

Indikator keterampilan

menganalisis, mengevaluasi dan mencipta didasarkan pada teori yang
dipaparkan dalam revisi Taksonomi Bloom.
Proses pengembangan instrumen penilaian berbasis Hots pada
siswa kelas VII materi pencemaran lingkungan ini mengikuti langkahlangkah penelitian dan pengembangan Borg & Gall. Tahapan-tahapan
penelitian yang dilaksanakan terdiri atas : (1) Potensi dan Masalah, (2)
Pengumpulan Data, (3) Desain Produk, (4) Validasi Produk dan (5) Revisi
Produk.
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2. Kualitas Instrumen Penilaian Berbasis Hots
Berdasarkan hasil dari validasi para ahli, instrumen penilaian soal
berbasis Hots yang layak harus memperhatikan beberapa aspek,
diantaranya pembuatan silabus yang sesuai dengan KI, KD dan indikator
pada kurikulum 2013.
a. Silabus
Peneliti membuat silabus sesuai dengan KI dan KD yang
telah ditentukan oleh kurikulum 2013. Peneliti menyusun silabus
dengan menetukan indikator ketercapaian, materi pembelajaran,
kegiatan pembelajaran, teknik penilaian dan sumber belajar. Hal ini
sesuai dengan yang peneliti dapatkan pada saat melakukan PPL
(Program Pengalaman Lapangan) di SMP N 1 Sleman, terbukti hal
yang harus diperbaiki dari silabus terdapat pada penambahan
materi dan kesesuaian indikator yang ingin dicapai terhadap
Kompetisi Dasar.
b. Kisi-Kisi Soal
Kisi-Kisi Soal yang dibuat oleh peneliti disesuaikan dengan
silabus. Pada kisi-kisi soal harus memperhatikan bentuk soal dan
penempatan soal sesuai dengan nomor soal yang tertera. Pada awal
produk, kisi-kisi peneliti mengalami banyak kekurangan dalam hal
penempatan nomor soal, indikator soal tidak sesuai dengan soal
yang dibuat oleh peneliti. Kemudian peneliti memperbaiki sesuai
dengan saran validator dan membuat satu soal untuk satu indikator
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ketercapaian agar tidak terjadi multitafsir pada soal. Hal ini sesuai
dengan Kemendikbud (2016), kisi-kisi harus mengacu pada
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang terdapat pada silabus.
c. Soal
Instrumen penilaian yang dibuat oleh peneliti adalah
instrumen penilaian tes yang terdiri dari pilihan ganda dan esai.
Soal Hots yang buat adalah 15 pilihan ganda dan 5 soal esai
dengan memperhatikan beberapa

aspek diantaranya materi,

konstruksi, bahasa penulisan dan Hots. Soal berbasis Hots yang
sering digunakan oleh guru berdasarkan analisis kebutuhan sekolah
adalah jenis tes yaitu pilihan ganda dan juga esai, guru sering
menggunakan kedua instrumen ini, pilihan ganda menurut guru
memudahkan mereka untuk mengkoreksi dan memberikan semua
materi secara keseluruhan, hal ini efektif untuk menguji materi
dengan sub bab yang banyak. Hal ini senada dengan Nurgiyantoro
(2001) bahwa pilihan ganda merupakan suatu bentuk tes yang
paling banyak dipergunakan dalam dunia pendidikan.
Peneliti juga mengalami kendala dalam membuat soal
pilihan ganda karena harus membuat pertanyaan harus satu pokok,
hal ini terjadi pada soal nomor 8 yang membuat pokok bahasan
dalam soal peneliti menjadi bermakna ganda, sehingga dapat
membuat ambigu siswa yang menjawab. Berdasarkan saran Ahli
peneliti telah melakukan perbaikkan. Hal yang sulit dari pilihan
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dalam membuat soal pilihan ganda juga peneliti harus memilih
gambar yang jelas agar siswa tidak salah menafsirkan seperti pada
soal peneliti nomor 5 yang menempatkan gambar yang kurang
jelas sehingga dipertanyakan oleh validator. Selain harus jelas,
gambar juga harus kontekstual dengan lingkungan siswa agar siswa
dapat memahami dan mengerti isi soal.
Hal lain yang menjadi kesulitan adalah membuat pilihan
jawaban dimana harus homogen serta panjang pendeknya kalimat
pilihan jawaban hampir seragam, agar tercipta pengecoh pada
pilihan jawaban. Hal ini senada dengan Nurgiyantoro (2001)
bahwa pilihan ganda terdiri dari sebuah pernyataan atau kalimat
yang belum lengkap yang kemudian diikuti oleh sejumlah
pernyataan atau bentuk yang tepat untuk melengkapinya. Dari
sejumlah pelengkap tersebut, hanya satu yang tepat, sedangkan
yang lainnya merupakan pengecoh (distractor). Hal ini juga
didukung oleh Widana (2017) pada soal pilihan ganda umumnya
soal-soal Hots menggunakan stimulus yang bersumber pada situasi
nyata. Soal pilihan ganda terdiri dari pokok soal (stem) dan pilihan
jawaban (option). Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan
pengecoh (distractor). Kunci jawaban ialah jawaban yang benar
atau paling benar. Pengecoh merupakan jawaban yang tidak benar,
namun memungkinkan seseorang terkecoh untuk memilihnya
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apabila tidak menguasai bahannya/materi pelajarannya dengan
baik.
Esai sering digunakan karena instrumen penilaian ini dapat
memudah guru untuk mengukur pemahaman siswa terhadap
materi,

esai

juga

memberikan

kesempatan

siswa

untuk

menguraikan dan menjelaskan sampai dimana mereka memahami
materi yang telah diajarkan oleh guru. Hal ini sesuai dengan
Depdiknas (2008) dalam hal menulis soal esai diperlukan ketepatan
dan

kelengkapan

dalam

merumuskannya.

Ketepatan

yang

dimaksud adalah bahwa materi yang ditanyakan tepat diujikan
dengan bentuk uraian, yaitu menuntut peserta didik untuk
mengorganisirkan gagasan dengan cara mengemukakan atau
mengekspresikan gagasan secara tertulis dengan menggunakan
kata-katanya sendiri.
Pengembangan Instrumen Penilaian Berbasis Hots pada
Siswa kelas VII Materi Pencemaran Lingkungan yang harus
diperhatikan adalah kesesuai soal dengan KI, KD, indikator dan
materi serta sesuai dengan tingkat perkembangan siswa yang dalam
hal ini siswa kelas VII. Konstruksi harus

memperhatikan

perumusan pokok soal yang ringkas, tegas dan jelas. Pokok soal
tidak memberi petunjuk kunci jawaban bebas dari pernyataan
negatif dan pertanyaan tidak bermakna ganda. Bahasa Penulisan
harus memperhatikan kaidah-kaidah yang sesuai dengan kaidah
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bahasa Indonesia, menggunakan bahasa yang komunikatif dan
tidak menggunakan bahasa tabu menurut masyarakat sekolah. Hots
yang harus diperhatikan adalah soal harus mampu mengarahkan
siswa untuk berpikir tingkat tinggi, soal sesuai kehidupan nyata
atau kontekstual dan soal memenuhi kata kerja operasional dengan
tingkatan C4-C6 dalam susunan taksonomi bloom. Seperti yang
peneliti lakukan, beberapa soal tidak dalam kriteria Hots
dikarenakan beberapa soal ini masih pada tahap hafalan seperti
pada soal esai nomor 4 dan 5 yang mana peneliti harus
mengubahnya atau menambahkan data agar soal menjadi Hots .
Hal ini sesuai dengan Nugroho (2018) Hots memiliki ciri yang
khas.

Level

kemampuan

ini

mencakup

kemampuan

atau

keterampilan siswa dalam menganalisis, mengevaluasi dan
mencipta. Indikator keterampilan menganalisis, mengevaluasi dan
mencipta didasarkan pada teori yang dipaparkan dalam revisi
Taksonomi Bloom.
d. Kunci Jawaban dan Rubrik Penilaian
Kunci jawaban yang peneliti buat disesuaikan dengan soal
yang telah dibuat, pada pilihan ganda disesuaikan dengan
pertanyaan dengan rubrik penilaian pada pilihan ganda tiap
masing-masing 1 soal benar bernilai 3 dengan keseluruhan jumlah
benar adalah 45. Sedangkan kunci jawaban pada soal esai
disesuaikan dengan pertanyaan yang diinginkan oleh peneliti,
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dengan rubrik masing-masing soal yang berbeda-beda dari yang
terkecil 7 sampai yang terbesar 10 poin serta jumlah nilai benar 40
poin. Ada saran dari validator Ahli soal Hots dimana pertanyaan
harus sesuai dengan jawaban yang diinginkan pada rubrik
penilaian. hal ini senada dengan Kemendikbud (2016) hal yang
harus diperhatikan setelah penyusunan soal adalah penskoran nilai
yang berdasarkan pedoman penskoran yaitu dibuat petak-petak
berdasarkan KD. Penskoran nilai yang terdapat dalam kompetensi
pengetahuan dan keterampilan yaitu dari 0-100.
Berdasarkan hasil validasi dari para validator 1,2 dan 4
setiap soal dari pilihan ganda soal nomor 1-15 dan esa1 1-5 valid.
Sedangkan validator 3 beberapa soal tidak valid, hal ini
dikarenakan miss komunikasi peneliti dan validator yang ketika
validator cek lembar validasi beliau ada bagian yang tidak terisi
atau tercentang seperti pada lampiran. Sehingga soal pada pilihan
ganda nomor 3,4,5,6,10,12,13,14 dan 15 tidak valid. Soal-soal
telah diperbaiki sesuai yang validator sarankan seperti pada tabel
4.7 Revisi Perbaikan Soal Hots. Berdasarkan hasil rekapitulasi data
dari Ahli Materi, Ahli Soal Hots, dan Guru mata pelajaran IPA
kelas VII menunjukkan bahwa Instrumen Penilaian Soal Berbasis
Hots pada Siswa Kelas VII Materi Pencemaran Lingkungan
menunjukan rata-rata soal sangat valid dan layak diujikan pada
sistem pembelajaran.
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E. KETERBATASAN PENELITIAN
Dalam mengembangkan Instrumen Penilaian Soal Berbasis Hots pada Siswa
Kelas VII Materi Pencemaran Lingkungan peneliti mengalami beberapa kendala,
diantaranya :
1. Dalam pembuatan soal peneliti mengalami kesulitan untuk menentukan
kesulitan soal dengan tingkatan kognitif peserta didik.
2. Peneliti juga mengalami kesulitan dalam membuat soal dikarenakan
kekurangan peneliti dalam penguasaan materi sehingga terjadi kesalahan
konseep mengenai beberapa soal yang dibuat,
3. Dalam membuat soal Hots peneliti mengalami kekurangan sumber teori
dikarenakan penelitian mengenai soal berbasis Hots masih sedikit dan
terbatas pada materi tertentu.
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BAB V

PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengembangan
instrumen penilaian berbasis soal Hots pada siswa kelas VII materi pencemaran
lingkungan dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Instrumen tes yang sering digunakan Guru di sekolah adalah intrumen tes
tipe Pilihan Ganda dan Esai.
2. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menyusun soal Hots
adalah, soal sesuai dengan indikator, KKO terdiri dari C4-C6, autentik dan
kontekstual, materi sesuai dengan tingkat kognitif peserta didik dan
menggunakan bahasa Indonesia yang baku.
3. Instrumen penilaian berbasis Hots yang dikembangkan dinilai valid secara
keseluruhan soal oleh validator dan layak untuk diujicobakan dalam
lingkungan terbatas.

B. SARAN
1. Sebaiknya pengembangan instrumen penilaian berbasis Hots pada
siswa

kelas

VII

materi

pencemaran

lingkungan

selanjutnya

memperhatikan tingkat kemampuan peserta didik baik dari segi
instansi maupun individu.
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2. Sebaiknya pengembangan instrumen penilaian berbasis Hots pada
siswa

kelas

VII

materi

pencemaran

lingkungan

selanjutnya

memperhatikan pengguasaan materi sehingga meminimalisir soal yang
miss konsepsi.
3. Sebaiknya pengembangan instrumen penilaian berbasis Hots pada
siswa kelas VII materi pencemaran lingkungan selanjutnya lebih
memperhatikan sumber teori yang digunakan karena teori Hots masih
terbatas.
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SILABUS
Satuan Pendidikan

: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Kelas/Semester

: VII (Tujuh)/Genap

Materi

: Pencemaran Lingkungan

Alokasi Waktu

: 15 JP (6x Pertemuan)

Kompetensi Inti

:

KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
KI 3 : Memahami menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah
pengawasan langsung
Kompetisi Dasar

Indikator Pencapaian
Kompetisi

Materi Pokok

Kegiatan
Pembelajaran

Penilaian

Alokas
i waktu

Sumber
Belajar
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3.8 Menganalisis
terjadinya
pencemaran
lingkungan dan
dampaknya bagi
ekosistem.

3.8.1. Peserta didik mampu
membedakan macammacam pencemaran
lingkungan.
3.8.2. Peserta didik mampu
mengaitkan proses
terjadinya
pencemaran air, udara
dan tanah.
3.8.3. Peserta didik mampu
mengkategorikan
penyebab-penyebab
pencemaran
lingkungan.
3.8.4. Peserta didik mampu
menghubungkan
aktivitas kelompok
terhadap dampak
kualitas lingkungan.
3.8.5. Peserta didik mampu
mengkaji kegiatan
sehari-hari yang dapat
mengakibatkan
pencemaran
lingkungan.






Pencemara
n air
Pencemara
n udara.
Pencemara
n tanah.
Dampak
pencemara
n bagi
ekosistem.







Mengamati
 Test tertulis
lingkungan
:
sekitar sekolah
- Pilihan
dan fakta fakta
ganda
aktual yang
- Essay
terjadi di
 LKPD
Indonesia
melalui
informasi
berita dan
media sosial.
Mengumpulka
n informasi
mengenai
jenis-jenis
pencemaran
lingkungan dan
dampaknya
terhadap
kehidupan
manusia.
Melakukan
presesntasi
yang berisikan
penyebab dan
solusi dari
jenis-jenis
pencemaran

15 JP

 Buku paket
IPA SMP
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Indonesia.
2016. Ilmu
Pengetahua
n Alam.
Jakarta
:Kemendikb
ud.
 Lingkungan
sekitar
sekolah.
 Buku guru
Kementrian
Pendidikan
dan
Kebudayaan
. 2017. Ilmu
Pengetahua
n Alam.
Jakarta
:Kemendikb
ud.
 Video dan
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lingkungan.

4.8 Membuat tulisan 4.8.1. Membuat gagasan
tentang gagasan
tertulis tentang cara
penyelesaian masalah
mengatasi dan
pencemaran di
mengurangi
lingkungannya
pencemaran air.
berdasarkan hasil
4.8.2. Membuat gagasan
pengamatan.
tertulis tentang cara
mengatasi dan
mengurangi
pencemaran udara.
4.8.3. Membuat gagasan
tertulis tentang cara
mengatasi dan
mengurangi
pencemaran tanah.



Solusi

pencemara
n
lingkungan
.

Menyajikan
hasil tulisan
mengenai
gagasan
mengatasi
pencemaran
lingkungan,
baik air, udara
dan tanah.
Kemudian
didiskusikan
dengan teman.

gambar
makhluk
hidup.

 Presentasi
hasil
tulisan
mengenai
gagasan
mengatasi
pencemar
an
lingkunga
n
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan
: SMP/Sederajat
Mata Pelajaran
: IPA (TERPADU)
Kelas/ Semester
: VII (Tujuh) / Genap
Tahun Pelajaran
: 2019/2020
Materi
: Pencemaran Lingkungan
Alokasi Waktu
: 15 JP (6 x pertemuan)
A. KOMPETENSI INTI
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun,
responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
KI 3 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural dan metakognitif berdasar rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan humaniora
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah kongkrit dan
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
Kompetensi Dasar
3.8 Menganalisis terjadinya
3.8.1.
pencemaran lingkungan dan
dampaknya bagi ekosistem.
3.8.2.

3.8.3.

3.8.4.

Indikator
Peserta didik mampu
membedakan macammacam pencemaran
lingkungan.
Peserta didik mampu
mengaitkan proses
terjadinya pencemaran
air, udara dan tanah.
Peserta didik mampu
mengkategorikan
penyebab-penyebab
pencemaran lingkungan.
Peserta didik mampu
menghubungkan
aktivitas kelompok
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3.8.5.

4.8 Membuat tulisan tentang
gagasan penyelesaian
masalah pencemaran di
lingkungannya berdasarkan
hasil pengamatan.

4.8.1.

4.8.2.

4.8.3.

terhadap dampak
kualitas lingkungan.
Peserta didik mampu
mengkaji kegiatan
sehari-hari yang dapat
mengakibatkan
pencemaran lingkungan.
Membuat gagasan
tertulis tentang cara
mengatasi dan
mengurangi pencemaran
air.
Membuat gagasan
tertulis tentang cara
mengatasi dan
mengurangi pencemaran
udara.
Membuat gagasan
tertulis tentang cara
mengatasi dan
mengurangi pencemaran
tanah.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN
3.8.1. Peserta didik mampu membedakan macam-macam pencemaran
lingkungan melalui diskusi dengan benar.
3.8.2. Peserta didik mampu mengaitkan proses terjadinya pencemaran
air, udara dan tanah melalui diskusi dengan tepat.
3.8.3. Peserta didik mampu mengkategorikan penyebab-penyebab
pencemaran lingkungan melalui presentasi kelompok dengan tepat.
3.8.4. Peserta didik mampu menghubungkan aktivitas kelompok terhadap
dampak pencemaran lingkungan melalui presentasi kelompok dengan
benar.
3.8.5. Peserta didik mampu mengkaji kegiatan sehari-hari yang dapat
berdampak pada pencemaran lingkungan dengan terjun kelapangan
dan berdiskusi dengan benar.
4.8.1. Peserta didik mampu membuat gagasan tertulis tentang cara
mengatasi dan mengurangi pencemaran air melalui LKPD dengan
benar.
4.8.2. Peserta didik mampu membuat gagasan tertulis tentang cara
mengatasi dan mengurangi pencemaran udara melalui LKPD dengan
benar
4.8.3. Peserta didik mampu membuat gagasan tertulis tentang cara
mengatasi dan mengurangi pencemaran tanah LKPD dengan benar.
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D. MATERI PEMBELAJARAN
1. Materi Faktual
Ciri-ciri pencemaran air, udara dan tanah.
2. Materi Konseptual
Pencemaran lingkungan terbagi atas 3, yaitu pencemaran air, udara dan
tanah serta dampaknya bagi ekosistem.
3. Materi Prosedural
Mengamati lingkungan sekitar dan membuat tulisan tentang gagasan
solusi pencemaran air, udara dan tanah.
4. Materi Metakognitif
Pengaplikasian materi ke dalam kehidupan sehari-hari dalam menjaga dan
merawat lingkungan serta membuat gagasan tertulis mengenai solusi
Pnecemaran Lingkungan.
E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Saintifik dan Kontekstual
Model Pembelajaran
: Problem-based Learning (PBL)
Metode
: Ceramah, Pengamatan, Diskusi dan Presentasi
F. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN
Media
: Video, LKPD, dan PPT
Alat
: Alat tulis, Papan Tulis, Proyektor dan LCD
G. SUMBER BELAJAR
1.
Buku paket IPA SMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Indonesia. 2016. Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta : Kemendikbud.
2.
Lingkungan sekitar sekolah.
3.
Buku guru Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Ilmu
Pengetahuan Alam. Jakarta : Kemendikbud.
4.
Video tentang Pencemaran Udara.
https://www.youtube.com/watch?v=WNdvzoaPBA4
5.
Video tentang Pencemaran Air
https://www.youtube.com/watch?v=LQ3QMivwMIA
6.
Video tentang Pencemaran Tanah
https://www.youtube.com/watch?v=5rehHRuCJqw
7.
Gambar tentang Pencemaran Udara
https://hidupsimpel.com/pencemaran-udara/
8.
Gambar tentang Pencemaran Air
https://santrijawa.com/pencemaran-air/
9.
Journal tetang Pencmaran Tanah
http://ejurnal.bppt.go.id/index.php/JTL/article/download/230/130
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H. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan 1 (2 x 40 menit)
Indikator :
3.8.1 Peserta didik mampu membedakan macam-macam pencemaran
lingkungan.
3.8.2 Peserta didik mampu mengaitkan proses terjadinya pencemaran air,
udara dan tanah.
No

Kegiatan

1.

Pendahuluan

2.

Kegiatan Inti

Sintax

Problem-based
Learning
Orientasi siswa
pada masalah

Deskripsi
1. Guru mengucap salam
2. Peserta didik
mempersiapkan secara
fisik dan psikis untuk
mengikuti
pembelajaran
3. Guru menanyakan
kehadiran peserta
didik
4. Apersepsi : Guru
memberikan
pertanyaan tentang
materi pada
pertemuan
sebelumnya (interaksi
makhluk hidup
dengan
lingkungannya)
5. Motivasi : Guru
menyampaikan tujuan
dan kegiatan
pembelajaran serta
pentingnya
pembelajaran hari ini.
1. Guru menayangkan
video mengenai
pencemaran
lingkungan.
(Mengamati)
2. Guru menanyakan apa
terjadi berdasarkan
video yang telah
ditayangkan?
(Menanyakan)
3. Peserta didik
memberikan

Alokasi
Waktu

10
Menit

60
Menit
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No

Kegiatan

Sintax

Deskripsi

4.

Mengorganisasikan
siswa untuk belajar

1.

2.

Membimbing
1.
penyelidikan
individual maupun
kelompok

2.

Mengembangkan
1.
dan
menyajikan
hasil karya

tanggapan atas
pertanyaan yang
diberikan
Guru memberikan
penjelasan dan
penegasan terhadap
jawaban peserta didik
Guru meminta peserta
didik untuk membuka
buku dan literature
lain tentang
pencemaran
lingkungan.
Guru memberikan
penjelasan secara
umum kepada peserta
didik mengenai
pencemaran
lingkungan baik air,
udara dan tanah.
Peserta didik
dimotivasi untuk
melakukan
penyelidikan tentang
masalah lingkungan
dengan diskusi
kelompok:
- Apa ciri-ciri dari
pencemaran
lingkungan ?
- Kaitan
pencemaran air,
udara dan tanah !
(Mencoba)
Peserta didik dan guru
berdiskusi bersamasama untuk
menyelesaikan
masalah
tersebut.(Menalar)
Peserta didik diminta
untuk membuat
rangkuman singkat/
kesimpulan dari hasil

Alokasi
Waktu
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No

Kegiatan

Sintax

Deskripsi

Alokasi
Waktu

diskusinya.
2. Guru memberikan
kesempatan kepada
peserta didik untuk
menyampaikan hasil
kesimpulannya.
(Mengkomunikasika
n)
3. Peserta didik yang
lain diberikan
kesempatan untuk
menanggapi.
Menganalisis dan
mengevaluasi
proses pemecahan
masalah
1. Peserta didik diminta
menganalisis hasil
kesimpulan bersamasama.
2. Guru mengklarifikasi
bila ada jawaban yang
belum tepat dan
memberikan
penguatan

3.

Penutup

1. Peserta didik
melakukan refleksi
dan evaluasi terkait
dengan pembelajaran
yang telah
berlangsung
2. Guru memberikan
tugas kepada peserta
didik untuk
mempelajari kategori
–kategori pencemaran
lingkungan secara

10
Menit
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No

Kegiatan

Sintax

Deskripsi

Alokasi
Waktu

lebihh dalam.
3. Peserta didik secara
bersama-sama berdoa
dan memberi salam
kepada guru

Pertemuan 2 (3 x 40 menit)
Indikator :
3.8.3. Peserta didik mampu mengkategorikan penyebab-penyebab
pencemaran lingkungan.
4.8.1. Peserta didik mampu membuat gagasan tertulis tentang cara
mengatasi dan mengurangi pencemaran air.

No

Kegiatan

1.

Pendahuluan

2.

Kegiatan Inti

Sintax

Problem-based
Learning

Deskripsi
1. Guru mengucap
salam
2. Peserta didik
mempersiapkan
secara fisik dan psikis
untuk mengikuti
pembelajaran
3. Guru menanyakan
kehadiran peserta
didik
4. Apersepsi : Guru
memberikan
pertanyaan tentang
materi pada
pertemuan
sebelumnya
(Pencemaran
Lingkungan secara
umum)
5. Motivasi: Guru
menyampaikan
tujuan dan kegiatan
pembelajaran serta
pentingnya materi
hari ini.
1. Guru menayangkan
video mengenai

Alokasi
Waktu

10
Menit

100
Menit
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No

Kegiatan

Sintax

Deskripsi

Orientasi siswa
pada masalah
2.

3.

4.

Mengorganisasikan
siswa untuk belajar

1.

2.

Membimbing
penyelidikan
individual maupun
kelompok

1.

2.

pencemaran air.
(Mengamati)
Guru menanyakan
mengapa air bewarna
seperti pada video ?
(Menanyakan)
Peserta didik
memberikan
tanggapan atas
pertanyaan yang
diberikan
Guru memberikan
penjelasan dan
penegasan terhadap
jawaban peserta didik
Peserta didik dibagi
menjadi 8 kelompok
diskusi yang masingmasing terdiri dari 4
orang
Peserta didik diminta
untuk mengamati
keluar sekolah
melakukan
pengamatan di sungai
sekitar
sekolah.(Mencoba)
Peserta didik
dimotivasi untuk
melakukan
penyelidikan tentang
masalah :
- Apa ciri-ciri dari
pencemaran
lingkungan air ?
- Dampak yang di
timbulkan ?
- Tulisan tangan
mengenai solusi
pencemaran air.
Peserta didik dan guru
berdiskusi bersamasama untuk
menyelesaikan

Alokasi
Waktu
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No

Kegiatan

Sintax

Deskripsi

Alokasi
Waktu

masalah tersebut.
(Menalar)
Mengembangkan
1. Peserta didik diminta
dan
menyajikan
untuk membuat
hasil karya
rangkuman singkat/
kesimpulan dari hasil
diskusinya.
(Mengkomunikasika
n)
2. Guru meminta
perwakilan peserta
didik memaparkan
hasil diskusinya
3. Guru memberikan
kesempatan kepada
peserta didik yang
lain untuk
menanggapi hasil
diskusi dari kelompok
presenter
Menganalisis dan
mengevaluasi
proses pemecahan
masalah
1. Peserta didik diminta
menganalisis hasil
diskusi bersama
mengenai
pencermaran air.
2. Guru mengklarifikasi
bila ada jawaban yang
belum tepat dan
memberikan
penguatan.
3. Post Test ( berupa
soal Hots )

3.

Penutup

1.

Peserta didik
melakukan refleksi
dan evaluasi terkait

10
Menit
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No

Kegiatan

Sintax

Deskripsi

2.

3.

Alokasi
Waktu

dengan pembelajaran
yang telah
berlangsung
Guru memberikan
tugas kepada peserta
didik untuk
mempelajari materi
selanjutnya.(aktivitas
makhluk hidup pada
pencemaran)
Peserta didik secara
bersama-sama berdoa
atau memberi salam
kepada guru

Pertemuan 3 (2 x 40 menit)
Indikator :
3.8.4. Peserta didik mampu menghubungkan aktivitas kelompok terhadap
dampak kualitas lingkungan.
3.8.5. Peserta didik mampu mengkaji kegiatan sehari-hari yang dapat
mengakibatkan pencemaran lingkugan.
Aloka
si
No
Kegiatan
Sintax
Deskripsi
Wakt
u
1. Guru mengucap salam
2. Peserta didik
mempersiapkan secara
fisik dan psikis untuk
mengikuti
pembelajaran
3. Guru menanyakan
kehadiran peserta didik
4. Apersepsi : Guru
10
1. Pendahuluan
memberikan
Menit
pertanyaan tentang
materi pada pertemuan
sebelumnya(penyebab
pencemaran)
5. Motivasi: Guru
menyampaikan tujuan
dan kegiatan
pembelajaran serta
pentingnya materi hari
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No

Kegiatan

2.

Kegiatan Inti

Sintax

Deskripsi

ini.
1. Guru memberikan
permasalahan
mengenai penyakit
penyakit yang
ditimbulkan oleh
pencemaran.
(Mengamati)
2. Guru menanyakan
penyebab penyakit di
atas (Menanyakan)
3. Peserta didik
memberikan tanggapan
atas pertanyaan yang
diberikan.
4. Guru memberikan
penjelasan dan
penegasan terhadap
jawaban peserta didik
Mengorganisasikan 1. Peserta didik diminta
siswa untuk belajar
untuk membuka
literatur mengenai
pencemaran udara.
2. Guru menjelaskan ciriciri pencemaran udara.
Membimbing
1. Peserta didik
penyelidikan
dimotivasi untuk
individual maupun
melakukan
kelompok
penyelidikan tentang
masalah :
- Apa penyebab dari
pabrik terhadap
udara ?
- Apa dampak dari
pencemaran udara
tersebut ?
(Mencoba)
2. Peserta didik dan guru
berdiskusi bersamasama untuk
menyelesaikan masalah
tersebut. (Menalar)
Problem-based
Learning
Orientasi siswa
pada masalah

Aloka
si
Wakt
u
60
Menit
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No

Kegiatan

Sintax

Deskripsi

Mengembangkan
dan
menyajikan
hasil karya

1. Peserta didik diminta
untuk membuat
rangkuman singkat/
kesimpulan dari hasil
diskusinya
2. Guru meminta
perwakilan peserta
didik memaparkan
hasil diskusinya
(Mengkomunikasikan
)
3. Guru memberikan
kesempatan kepada
peserta didik yang lain
untuk menanggapi hasil
dari pemaparan siswa
yang tadi.

Aloka
si
Wakt
u

Menganalisis dan
mengevaluasi
proses pemecahan
masalah
1. Peserta didik diminta
menganalisis hasil
diskusi bersama
mengenai pencemaran
lingkungan.
2. Guru mengklarifikasi
bila ada jawaban yang
belum tepat dan
memberikan penguatan

3.

Penutup

1. Peserta didik
melakukan refleksi dan
evaluasi terkait dengan
pembelajaran yang
telah berlangsung

10
Menit
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No

Kegiatan

Sintax

Deskripsi

Aloka
si
Wakt
u

2. Guru memberikan tugas
kepada peserta didik
untuk mempelajari
materi
selanjutnya.(pencemara
n udara dan solusi)
3. Peserta didik secara
bersama-sama berdoa
atau memberi salam
kepada guru

Pertemuan 4 (3 x 40 menit)
Indikator :
4.8.2. Peserta didik mampu membuat gagasan tertulis tentang cara mengatasi
dan mengurangi pencemaran udara.
Alokasi
No
Kegiatan
Sintax
Deskripsi
Waktu
1. Guru mengucap salam
2. Peserta didik
mempersiapkan secara
fisik dan psikis untuk
mengikuti pembelajaran
3. Guru menanyakan
kehadiran Peserta didik
4. Apersepsi: Guru
memberikan pertanyaan
10
1. Pendahuluan
tentang materi pada
Menit
pertemuan
sebelunya(aktivitas
kehidupan terhadap
pencemaran)
5. Motivasi: Guru
menyampaikan tujuan dan
kegiatan pembelajaran
serta pentingnya materi
hari ini.
1. Peserta didik dibagi
Pembelajaran
Kegiatan
menjadi 8 kelompok
100
Problem based
2.
Inti
diskusi yang masingMenit
learning
masing terdiri dari 4
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No

Kegiatan

Sintax

Mengorganisir
siswa untk
belajar

Deskripsi

Alokasi
Waktu

orang kemudian peserta
didik diminta untuk
berkumpul sesuai dengan
kelompoknya.
2. Guru menayangkan video
mengenai polutan akibat
pabrik.

Membimbing
penyelidikan
Guru memberikan LKPD
individual
pada setiap kelompok.
maupun
kelompok
Mengembangkan 1. Peserta didik secara
dan menyajikan
berkelompok berdiskusi
hasil karya
untuk menjawab
pertanyaan yang ada pada
LKPD. (Mencoba)
2. Aktivitas peserta didik
bersama kelompok di
monitor oleh guru.
(Mengamati)
3. Jika peserta didik di dalam
kelompok mendapatkan
hambatan maka guru
memperbolehkan peserta
didik untuk menanyakan
mengenai hal apa yang
belum
dipahami.(Menanya)
Menganalisis
1. Hasil diskusi pada LKPD
dan
kemudian
mengevaluasi
dipresentasikan oleh
proses
beberapa kelompok.
pemecahan
(Menalar)
2. Guru memberikan post
masalah
test (berupa soal berbasis
Hots)

3.

Penutup

1. Peserta didik melakukan
refleksi dan evaluasi
terkait dengan
pembelajaran yang telah
berlangsung

10
Menit
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No

Kegiatan

Sintax

Deskripsi

Alokasi
Waktu

(Mengkomunikasikan)
2. Guru memberikan arahan
kepada peserta didik
untuk pertemuan
selanjutnya(pencemaran
tanah dan solusinya)
3. Peserta didik secara
bersama-sama berdoa dan
atau memberi salam
kepada guru

Pertemuan 5 (2 x 40 menit)
Indikator :
4.8.3. Peserta didik mampu membuat gagasan tertulis tentang cara mengatasi
dan mengurangi pencemaran tanah.
No

1.

Kegiatan

Pendahuluan

Sintax

Deskripsi

Alokasi
Waktu

1. Guru mengucap
salam
2. Peserta didik
mempersiapkan
secara fisik dan psikis
untuk mengikuti
pembelajaran
3. Guru menanyakan
kehadiran peserta
didik
4. Apersepsi : Guru
memberikan
pertanyaan tentang
materi pada
pertemuan
sebelumnya(Pencema
ran udara dan
solusinya)
5. Motivasi: Guru
menyampaikan
tujuan dan kegiatan
pembelajaran serta

10
Menit
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No

2.

Kegiatan

Kegiatan Inti

Sintax

Problem-based
Learning
Orientasi siswa
pada masalah

Deskripsi

1.

2.

3.

4.

Mengorganisasikan
siswa untuk belajar

1.

2.

3.

4.

pentingnya materi
hari ini.
Guru memberikan
video tentang
pencemaran tanah.
Guru menanyakan
penyebab dan
dampak dari
pencemaran tanah.
Peserta didik
memberikan
tanggapan atas
pertanyaan yang
diberikan
(Mengamati)
Guru memberikan
penjelasan dan
penegasan terhadap
jawaban peserta didik
sambil menanyakan
murid yang lainnya
dan selanjutnya
menjelaskan
Pencemaran
Lingkungan.
(Menanyakan)
Peserta didik dibagi
menjadi 8 kelompok
diskusi yang masingmasing terdiri dari 4
orang
Masing-masing
kelompok diberikan
lembar LKPD
(Mencoba)
Peserta didik diminta
untuk mengamati dan
mendiskusikan ciriciri pencemaran tanah
di sekitar sekolah.
Peserta didik diminta
untuk membuat
tulisan berupa
gagasan solusi

Alokasi
Waktu

60
Menit
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No

Kegiatan

Sintax

Membimbing
penyelidikan
individual maupun
kelompok

Deskripsi

1.

2.

Mengembangkan
dan
menyajikan
hasil karya

1.

2.

3.

pencemaran tanah di
sekolah. (Menalar)
Peserta didik
dimotivasi untuk
melakukan
penyelidikan tentang
masalah :
- Apa ciri-ciri
pencemaran tanah
yang diamati?
- Penyebab
pencemaran tanah
di sekolah ?
- dampak dari
pencemaran tanah
terhadap aktivitas
sekolah.
Peserta didik dan guru
berdiskusi bersamasama untuk
menyelesaikan
masalah tersebut.
(Mengkomunikasika
n)
Peserta didik diminta
untuk membuat
rangkuman singkat/
kesimpulan dari hasil
diskusinya
Guru meminta
perwakilan peserta
didik memaparkan
hasil diskusinya
Guru memberikan
kesempatan kepada
peserta didik yang
lain untuk
menanggapi hasil
diskusi dari kelompok
presenter

Alokasi
Waktu
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No

Kegiatan

Sintax

Deskripsi

Alokasi
Waktu

Menganalisis dan
mengevaluasi
proses pemecahan
masalah
1. Peserta didik diminta
menganalisis hasil
diskusi bersama
mengenai
pencemaran tanah di
sekolah.
2. Guru mengklarifikasi
bila ada jawaban yang
belum tepat dan
memberikan
penguatan

3.

Penutup

1. Peserta didik
melakukan refleksi
dan evaluasi terkait
dengan pembelajaran
yang telah
berlangsung
2. Guru menyampaikan
akan ada ulangan
BAB 3.
3. Peserta didik secara
bersama-sama berdoa
atau memberi salam
kepada guru

10
Menit

Pertemuan 6 (3 x 40 menit)
Indikator :
3.8.1.
Peserta didik mampu membedakan macam-macam
pencemaran lingkungan.
3.8.2.
Peserta didik mampu mengaitkan pencemaran air, udara dan
tanah.
3.8.3.
Peserta didik mampu mengkategorikan penyebab-penyebab
pencemaran lingkungan.
3.8.4.
Peserta didik mampu menghubungkan aktivitas kelompok
terhadap dampak pencemaran lingkungan.
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3.8.5.

Peserta didik mampu mengkaji kegiatan sehari-hari yang
dapat berdampak pada pencemaran lingkungan.
Peserta didik mampu membuat gagasan tertulis tentang cara mengatasi
dan mengurangi pencemaran air.
Peserta didik mampu membuat gagasan tertulis tentang cara mengatasi
dan mengurangi pencemaran udara.
Peserta didik mampu membuat gagasan tertulis tentang cara mengatasi
dan mengurangi pencemaran tanah.

4.8.1
4.8.2
4.8.3

No

1.

2.

3.

I.

Kegiatan

Deskripsi

1. Guru mengucap salam
2. Peserta didik mempersiapkan secara
fisik dan psikis untuk mengikuti
ulangan
Pendahuluan
3. Guru menanyakan kehadiran peserta
didik
4. Guru menyampaikan kegiatan
pembelajaran dan mekanisme ujian
1. Guru memberikan kesempatan kepada
peserta didik untuk bertanya dan
Kegiatan
berdiskusi sebelum penilaian harian
Inti
2. Peserta didik mengerjakan soal
penilaian harian
1. Peserta didik diminta mengumpulkan
lembar jawaban dan lembar soal
Penutup
2. Peserta didik secara bersama-sama
berdoa dan atau memberi salam kepada
guru

TEKNIK PENILAIAN
Aspek
Teknik

Psikomotorik

10 Menit

105 Menit

5 Menit

Instrumen

Tes

Soal Pilihan Ganda (45%), Esai (40%) , LKPD (10%)
dan Post test (5%)

Non
tes
Non
tes

Lembar observasi

Kognitif
Afektif

Alokasi
Waktu

Lembar Pengamtan dan LKPD
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J.

PROGRAM REMIDIAL
Ditujukan bagi peserta didik yang nilai kognitifnya kurang dari KKM (Nilai <
70) dengan mengikuti belajar kelompok dan tes ulang sesuai dengan indikator
yang belum tercapai pada tes tertulis di penilaian ulangan harian sebelumnya.

K. LAMPIRAN
 Post Test
 Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
 Kisi-kisi Soal
 Soal PG dan Essay
 Rubrik penilaian
 Lembar Penilaian (kognitif, afektif, dan psikomotorik)
 Bahan ajar

YOGYAKARTA,
Dosen Pembimbing SKRIPSI
Ika Yuli Listyarini M.Pd

MEI 2019
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POSTEST MATERI PENCEMARAN AIR
(Pertemuan 2)
Tujuan : Peserta didik mampu membedakan pencemaran air, udara dan tanah.
: Peserta didik mampu mengkaji kegiatan sehari-hari yang dapat
berdampak padah pencemaran lingkungan.
Buatlah mind map tentang siklus pencemaran air yang disebabkan karena
pemakaian pupuk yang berlebihan sehingga berdampak kepada kehidupan
makhluk hidup. !
KUNCI JAWABAN
Manusia :
pengunaan pupuk
berlebihan.

Alam : hujan dan
angin

Bloming algae

Dampak : kadar matahari berkurang,
flankton tidak bisa berfotosintesis
dan ikan ikan mati tidak ada
makanan. Manusia kekurangan
asupan Protein
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 1 (LKPD Pertemuan 4)
Kelas

:

Anggota

:

Tujuan

: Peserta Didik mampu membedakan pencemaran air,
udara, dan tanah.
: Peserta didik mampu menganalisis aktivitas kelompok
terhadap pencemaran lingkungan.
: Peserta didik mampu membuat tulisan cara mengatasi
pencemaran udara

Petunjuk :
Amatilah gambar di bawah ini.
Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan gambar dan video yang telah
ditayangkan.
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Pertanyaan
a. Berdasarkan hasil pengamatan, diskusikan dengan teman kelompok
penyebab dari pencemaran udara
b. Tuliskan dampak dari pencemaran udara, dan solusi agar udara tidak
tercemar.

Jawaban
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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LKPD 2 PERTEMUAN 5
Nama Kelompok

:

Kelas

:

Anggota

:

Tujuan

: Peserta didik mampu mendeskripsikan pencemaran tanah.
: Peserta didik mampu membuat tulisan cara mengatasi
pencemaran tanah.

Petunjuk :
1.
Amatilah tanah di lingkungan sekitar sekolah.
2.
Pilihlah salah satu teman kelompok mu untuk mencatat pencemaran tanah
yang terjadi.
Pertanyaan
1.
2.
3.
4.

Berdasarkan hasil pengamatan, Buatkan peta lokasi rawan pencemaran
tanah yang terjadi di sekolahmu !
Analisis mengapa daerah tersebut rawan terjadi pencemaran tanah !
Tuliskan, dampak yang ditimbulkan dari pencemaran tanah !
Tuliskan solusi terhadap pencemaran tanah !

Jawaban
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
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LKPD
1 (Pertemuan 4)

2 (Pertemuan 5)

RUBRIK PENILAIAN LKPD
Jawaban
-Peserta didik mampu
Menemukan penyebab
pencemaran udara dari
gambar dan solusi dari
pencemaran pada
gambar.
-Peserta didik hanya
mampu menemukan
penyebab atau hanya
solusinya saja.
-Peserta didik salah
menjawab
-Peserta didik tidak
menjawab
-Peserta didik mampu
membuat peta
kerawanan, menganalisis
kerawanan tanah,
menyebutkan dampakdampak yang
ditimbulkan minimal 2
dan menuliskan solusi
dari dampak yang
ditimbulkan
-Peserta didik hanya
menjawab 3 komponen.
-Peserta didik hanya
menjawab 2 komponen.
-Peserta didik hanya
mampu menjawab 1
komponen
-Peserta didik menjawab
salah semua.
-Peserta didik tidak
menjawab
Nilai LKPD = Nilai Benar X 10 / 10%

Skor
5

3

1
0
5

4
3
2

1
0
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Post Test
Pertemuan 2

RUBRIK PENILAIAN POST TEST
Jawaban
-Siswa mampu membuat
mind map sesuai alur dan
menjelaskan kegiatan
makhluk hidup (manusia)
dan proses alam (hujan
dan angin) menjadi
penyebab bloming algae .
-Siswa hanya mampu
menjelaskan proses
terjadi akibat alam (hujan
dan angin) atau proses
akibat makhluk hidup
(manusia) terhadap
bloming algae.
-Siswa salah menjawab

Skor
5

3

1

-Siswa tidak menjawab
sama sekali

0

Penilaian Post Test=jumlah nilai benar X 5 / 5%

Kompetensi
Dasar
3.8.
Menganalisis
terjadinya
pencemaran
lingkungan
dan
dampaknya
bagi
ekosistem.

KISI-KISI SOAL
Indikator Soal
Bentuk
Soal

Nomor
Soal

Tingkatan
Kognitif

3.8.1. Peserta didik
mampu
membedakan
macam-macam
pencemaran
lingkungan.

PILGAN
PILGAN

6
7

C-4

3.8.2. Peserta didik
mampu mengaitkan
proses terjadinya
pencemaran air,
udara dan tanah.

PILGAN
Esai

14
5

C-4

3.8.3. Peserta didik
mampu
mengkategorikan
penyebab-penyebab
pencemaran

PILGAN
PILGAN
PILGAN
PILGAN
PILGAN

1
3
5
9
10

C-4
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lingkungan.

PILGAN

12

3.8.4. Peserta didik
mampu
menghubungkan
aktivitas kelompok
terhadap dampak
kualitas lingkungan.

PILGAN
PILGAN
PILGAN
PILGAN

2
4
11
15

3.8.5 Peserta didik
mampu mengkaji
kegiatan sehari-hari
yang dapat
mengakibatkan
pencemaran
lingkungan.

PILGAN
PILGAN

8
13

4.8.1. Peserta didik
mampu membuat
gagasan tertulis
tentang cara
mengatasi dan
mengurangi
pencemaran air.
4.8.2. Peserta didik
mampu membuat
gagasan tertulis
tentang cara
mengatasi dan
mengurangi
pencemaran udara.
4.8.3. Peserta didik
mampu membuat
gagasan tertulis
tentang cara
mengatasi dan
mengurangi
pencemaran tanah.

ESAI

4

C-6

ESAI
ESAI

2
3

C-6

ESAI

1

C-6

C-5

C-5

4.8 Membuat
tulisan tentang
gagasan
penyelesaian
masalah
pencemaran di
lingkungannya
berdasarkan
hasil
pengamatan.

Keterangan : PILGAN : Pilihan Ganda
Rubrik Penilaian Soal Pilihan Ganda
Setiap jawaban soal benar bernilai = 3
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Nilai Pilihan Ganda = Jumlah Nilai Benar X 45 / 45%

Rubrik Penilaian Esai
No
Urut
Soal

Soal

Rubrik Penilaian

Skor

1

Mengapa limbah plastik
dapat mencemari tanah,
dan bagaimana cara
mengatasi limbah plastik ?

-Siswa mampu
menjelaskan
proses dari
penguraian plastik
dan mampu
menemukan solusi
untuk limbah
plastik.

7

-Siswa hanya
mampu
menjelaskan
proses penguraian
plastik namun
tidak dengan
solusi atau
sebaliknya

5

-Siswa menjawab
tidak sesuai
dengan kunci
jawaban

1

-Siswa tidak
menuliskan
apapun pada
jawabannya.

0

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
141

No
Urut
Soal

Soal

Rubrik Penilaian

2

Minyak Kelapa Sawit
merupakan salah satu
komoditi ekspor terbesar
Indonesia. Menurut
Kumparan.com, Indonesia
merupakan pengekspor
kelapa sawit terbesar
dunia. Pada tahun 2015,
Indonesia mengekspor 31
juta ton kelapa sawit dan
berhasil mendulang devisa
hampir 317 triliun atau
13% dari nilai keseluruhan
ekspor Indonesia. Namun
di tahun yang bersamaan
pulau Kalimantan dan
Sumatera mengalami
kabut asap yang sangat
pekat. Berdasarkan data
dari WALHI (Wahana
Lingkungan Hidup
Indonesia) di Kalimantan
Tengah terdapat 102 titik
api yang berada di
perkebunan sawit,
perkebunan monokultur

- Siswa mampu
10
menganalisis
dampak yang
ditimbulkan oleh
PT sawit dan
solusi yang tepat
agar PT sawit
dapat
meminimallisirkan
pencermaran yang
ditimbulkan

Skor

- Siswa hanya
5
mampu
menganalisis
dampak dari
lingkungan tanpa
memberikan solusi
tindak lanjut
terhadap solusi
lingkungan atau
sebaliknya.
-Siswa keliru
dalam menuliskan
jawaban.

1
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No
Urut
Soal

Soal

Rubrik Penilaian

Skor

khususnya sawit,
terindikasi kuat sebagai
penyebab dari kebakaran
hutan yang menyebabkan
kabut asap yang begitu
pekat. Bahkan seluruh
Indonesia diketahui dari
WALHI ada sekitar
4.389.757 hektar
ekosistem gambut secara
langsung dirusak oleh
sebanyak 291 perusahaan
dan 193 diantaranya
adalah perusahaan sawit.
Kabut asap ini dapat
menganggu pernafasan
dan aktivitas manusia,
bahkan tanah bekas kelapa
sawit akan sangat sulit
diolah untuk pertanian
maupun untuk
pembangunan, namun
disisi lain kelapa sawit
memberikan keuntungan
pendapatan negara.

-Siswa tidak
menuliskan
jawaban sama
sekali.

0

Tuliskan solusi yang tepat
terhadap masalah kelapa
sawit di atas !
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No
Urut
Soal

Soal

Rubrik Penilaian

3

Mengapa kotoran-kotoran
dari hewan-hewan ternak
yang tidak diolah dengan
benar dapat menyebabkan
pencemaran udara ?
Bagaimanakah solusi yang
tepat untuk kotorankotoran ternak ini ?

- Siswa dapat
7
menjelaskan
proses dari
penguraian
kotoran hewan
yang dapat
menyebabkan
pencemaran udara
dan dapat
menjelaskan solusi
yang tepat agar
kotoran hewan
dapat
menguntungkan

Skor

makhluk hidup.
-Siswa hanya
mampu
menjelaskan
proses dari
penguraian
kotoran hewan
yang dapat
mecemari
lingkungan tanpa
tau solusi yang
dapat digunakan
atau sebaliknya.
-Siswa keliru
dalam menuliskan
jawaban.
-Siswa tidak
menuliskan
jawaban sama
sekali.

4

Hampir setiap hari
aktivitas industri selalu

- Siswa mampu
menjeaskan cara

5

1

0

8
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No
Urut
Soal

Soal

Rubrik Penilaian

menghasilkan limbah,
baik padat, cair maupun
gas. Sering kali limbah
tersebut langsung dibuang
ke sungai yang dapat
mencemari lingkungan,
terutama perairan.
Tuliskan solusi mu
mengenai cara pengolahan
limbah pabrik yang tepat
agar tidak mencemari
perairan !

yang tepat dalam
pengelolaan hasil
limbah pabrik
yang tepat, salah
satunya ada 3 R
dan mampu
menyebutkan
tahapan-tahapan
sebelum dibuang
ke perairan.

Skor

5
- Siswa hanya
mampu
menjelaskan solusi
tanpa membuat
tahapan atau
sebaliknya.
-Siswa keliru
dalam menuliskan
jawaban.
-Siswa tidak
menuliskan
jawaban sama
sekali
5

Pada tahun 2010 sebanyak
42,8 juta jiwa masyarakat
Indonesia adalah petani,
baik konvensional maupun
modern. Hampir 85%
petani masih
menggunakan cara
konvensional dalam
bercocok tanam. 15%
adalah petani modern

- Siswa mampu
menceritakan
proses penguraian
pupuk berdampak
pada pencemaran
tanah dan air
sehingga
merugikan bagi
kehidupan
makhluk hidup.

1

0

8
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No
Urut
Soal

Soal

Rubrik Penilaian

yang sering menggunakan
pupuk hebrisida untuk
membantu bertumbuhnya
tanaman. Namun
penggunaan pupuk
hebrisida sering di
gunakan secara berlebihan
oleh oknum yang tidak
bertangung jawab,
sehingga menyebabkan
tanah dan air menjadi
tercemar. Bagaimana
penggunaan dari pupuk
hebrisida secara
berlebihan dapat
mencemari tanah dan air
di sekitarnya ?

- Siswa mampu
menceritakan
proses penguraian
pupuk hanya
berdampak pada
satu pencemaran
dan dampaknya
terhadap makhluk
hidup.
-Siswa keliru
dalam menuliskan
jawaban.

-Siswa tidak
menuliskan
jawaban sama
sekali

Skor

5

1

0

Nilai Esai= jumlah skor X 40/40%
Nilai Kognitif=Skor Esai+Skor PG+Skor LKPD+Skor Post Test
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LEMBAR PENILAIAN ASPEK SIKAP
Mata Pelajaran
: IPA (Terpadu)
Kelas
:
Semester
: Ganjil
Tahun Pelajaran
: 2019/2020
Berikan tanda ( √ ) pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan!
Aspek yang diamati
Nama
Keaktifan
Disiplin
Kerja Sama
No
Peserta
Didik
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ket
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
RUBRIK PENILAIAN SIKAP BELAJAR PESERTA DIDIK
No.

1.

1.
2.
3.

1.
2.
2.
3.

3.

Aspek Dan Deskriptor
Ranah penilaian
Keaktifan
A1
Tidak mengerjakan tugas Pencemaran Lingkungan
Aktif dalam mengerjakan tugas Pencemaran Lingkungan karena
diperintah oleh guru.
Aktif dalam mengerjakan tugas Pencemaran Lingkungan tanpa
diperintah oleh guru.
Kedisiplin
A2
Tidak mengumpulkan tugas analisis Pencemaran Lingkungan
berdasarkan kajian literatur baik secara individu maupun kelompok.
Terlambat dalam mengumpukan tugas analisis Pencemaran
Lingkungan berdasarkan kajian literatur baik secara individu maupun
kelompok.
Tepat waktu dalam mengumpulkan tugas analisis Pencemaran
Lingkungan berdasarkan kajian literatur baik secara individu maupun
kelompok.
Kerja Sama
A3

1. Tidak bekerja sama atau tidak mengambil bagian dalam memecahkan
masalah dalam kelompok.
2. Bekerja sama atau mengambil bagian dalam memecahkan masalah
dalam kelompok dengan perintah guru.
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3. Bekerja sama atau mengambil bagian dalam memecahkan masalah
dalam kelompok tanpa perintah guru.

NA =

NA1 + NA2 + NA3
3

Keterangan:
NA
: Nilai Akhir
NA1 : Nilai Keaktifan
NA2 : Nilai Kedisiplinan
NA3 : Nilai Kerja sama

Akumulasi Nilai Proses :
Penilaian Kualitatif Penilaian Kuantitatif
Skor 3 = baik
100 – 85
Skor 2 = cukup
56 – 84
Skor 1 = kurang
0 – 55

LEMBAR PENILAIAN ASPEK KETERAMPILAN
Mata Pelajaran
Kelas
Semester
Tahun Pelajaran
Periode Pengamatan
Butir Nilai

: IPA Terpadu
: VII
: Ganjil
: 2019/2020
:
: Presentasi/LKPD

Petunjuk pengisian :
Berdasarkan hasil tes, penilaian keterampilan peserta didik diisi oleh guru dengan
rentan skor antara 0-100.
No
Nama Peserta Didik
Nilai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
149

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

RUBRIK PENILAIAN ASPEK KETERAMPILAN
No.

1.

2.

3.

Aspek Dan Deskriptor

Ranah
penilaian
P1

Mengkaji literatur
1) Mengkaji literature yang berhubungan dengan materi.
2) Menggunakan lebih dari satu literatur dari berbagai sumber untuk
memecahkan masalah.
3) Menuliskan daftar sumber/pustaka/literatur yang digunakan untuk
memecahkan masalah.
4) Menghubungkan teori-teori yang didapat dari hasil kajian literatur
menjadi satu konsep dengan benar.
Menganalisis
P2
1) Menganalisa materi Pencemaran Lingkungan dengan baik dan
benar.
2) Mampu mengelompokkan penyebab Pencemaran Lingkungan sesuai
Dengan kaidah atau literatur.
3) Saling mengoreksi penjelasan tentang Pencemaran Lingkungan.
4) Menyimpulkan tentang solusi Pencemaran Lingkungan.
Menjelaskan
P3

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
150

1) Terampil dalam mendeskripsikan perbedaan Pencemaran Lingkungan.
2) Menjelaskan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti
3) Menjelaskan dengan menambahkan informasi baru
4) Tidak tergesa- gesa dalam menjelaskan
Keterangan :
a. Sangat baik (SB) dengan skor 4, bila seluruh komponen pada setiap item
terpenuhi.
b. Baik (B) dengan skor 3, bila 3 dari 4 komponen pada setiap item terpenuhi
c. Cukup (C) dengan skor 2, bila 2 dari 4 komponen pada setiap item terpenuhi
d. Kurang (D) dengan skor 1, bila 1 dari 4 komponen pada setiap item terpenuhi
Keterangan:
NP1 + NP 2 + NP3
NP =
Akumulasi Nilai Keterampilan
3

NP

: Nilai Psikomotor

NP1

: Nilai Mengkaji literatur

NP2

: Nilai Menganalisis

Penilaian Kualitatif

Penilaian Kuantitatif

Skor 4 = (sangat baik)

86 – 100

Skor 3 = (baik)

71 – 85

Skor 2 = (cukup)

56- 70

Skor 1 = (kurang)

0 – 55
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BAHAN AJAR
Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk
hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh
kegiatan manusia. Akibatnya, kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang
menyebabkan lingkungan hidup tidak dapatberfungsi sesuai dengan
peruntukannya. Pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kumpulan kegiatan
manusia (populasi) dan bukan dari kegiatan perorangan (individu). Selain itu
pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam, contoh gunung meletus yang
menimbulkan abu vulkanik. Seperti meletusnya gunung Merapi. Zat yang dapat
mecemari lingkungan dan dapat menggangu kelansungan hidup makhluk hidup
disebut polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau
panas yang masuk ke dalam lingkungan. Zat dikatakan sabagai polutan apabila.
1. Kadarnya melebihi batas kadar normal atau ambang batas.
2. Berada pada waktu yang tidak tepat.
3. Berada pada tempat yang tidak semestinya
Pencemaran ada 3 macam yaitu, pencemaran air, udara dan tanah.
A. Pencmaran air,
Yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain kedalam
air, sehingga kualitas air turun sampaike tingkat tertentu yang menyebabkan air
tidak berfungsi lagi sesuai denga peruntukannya. Air dikatakan tercemar apabila
air itu sudah berubah, baik warna, bau, derajat keasaman (pH), maupun rasanya.
Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa,
danau dan laut. Faktor-faktor penyebab pencemaran air adalah limbah industri,
limbah rumah tangga dan limbah pertanian. Dampak dari pencemaran air adalah
menurunnya kualitas lingkungan, ganguan kesehatan, pemekatan hayati,
menganggu pemandangan, mempercepat proses kerusakan benda. Solusi atau cara
penangulangan pencemara air dengan membuat kolam stabilisasi, instalasi
pengolahan air limbah, pengelolaan excreta dan kegiatan 4R (recyle, reuse, reduce
dan repair).
B. Pencemaran udara,
Didefenisikan sebagai suatu kondisi dimana udara , mengandung senyawasenyawa kimia atau subtansi fisikmaupun biologi dalam jumlah yang memberikan
dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, selaian itu,
juga akan merusakkeindahan alam serta kenyamanan. Penyebab pencemaran
udara adalah aktivitas alam dan manusia. Aktivitas alam, contoh kotoran yang
dihasilkan hewan menguap dan menjadi metana yang dapat meningkatkan suhu
bumi, sehingga terjadinya pemanasan global. Akibat manusia, contok pembakaran
sampah, asap-asap industri, asap-asap kendaraan dan asap rokok. Dampak yang
ditimbulkan kesehatan menjadi tergangu, hujan asam, peningkatan suhu bumi dan
rusaknya lapisan ozon.
C. Pencemaran tanah,
Adalah suatu keadaan dimana bahan kimia buatan manusia masuk dan
mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah biasanya terjadi akibat
kebocoran limbah cair, bahan kimia industry atau fasilitas comersial, pengunaan
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pestisida dan illegal dumping. Solusi yang dapat dilakukann adalah remediasai
dan bioremediasai.

LAMPIRAN ANALISIS KEBUTUHAN SEKOLAH
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PERY NATALIUS : 151434054
JUDUL : PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN BERBASIS SOAL
Higher Order Thingking Skilss (HOTS) PADA SISWA KELAS VII MATERI
PENCEMARAN LINGKUNGAN
ANGKET

ANALISIS

KEBUTUHAN

SEKOLAH

MENENGAH

PERTAMA/SEDERAJAT
Angket ini dibuat untuk mengetahui kendala/kesulitan Bapak Ibu Guru di
Sekolah ketika memberikan penilaian soal yang bersifat

HOTS terkait Mata

Pelajaran IPA terkhususnya materi Pencemaran Lingkungan. Adapun data dan
hasil pengisisan lembar angket ini akan dijadikan latar belakang dalam saya
menyusun penelitian akhir (SKRIPSI) untuk menyelesaikan Program Studi
Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma dan bukan untuk kepentingan
yang lain.
Sehubungan dengan hal diatas, saya mohon kesediaan Bapak Ibu Guru
untuk berkenang mengisi angket ini sesuai dengan keadaan Bapak Ibu Guru di
Sekolah. Atas bantuan dan kesediaan Bapak Ibu Guru saya mengucapkan terima
kasih.
NAMA GURU

:

JENIS KELAMIN

:

NAMA SEKOLAH

:

HARI/TANGGAL

:

Petunjuk Pengisian

:



Pertanyaan bersifat uraian yang berjumlah 12 soal.



Jawablah pertanyaan sesuai perintah soal.



Berilah alasan atau komentar yang menurut anda perlu ditambahkan.
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1. Sudah berapa tahun anda menjadi Guru dan mengajar Mata Pelajaran IPA
?
Jawab :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
2. Model intrumen penilaian apa saja yang sering anda gunakan sebagai tolak
ukur pemahaman siswa anda. Mengapa anda sering menggunakannya ? (
contoh : pilihan ganda atau essay dan yang lainnya )
Jawab :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
3. Apakah anda mengetahui bahwa instrumen penilaian terdiri dari soal
LOTS dan HOTS ? Jelaskan menurut anda pengertian LOTS dan HOTS ?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Jawab :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
4. Apakah anda pernah membuat soal HOTS pada instrumen penilaian anda ?
Tuliskan contoh soalnya !
Jawab :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
5. Apakah anda mengalami kesulitan/kendala dalam pembuatan soal HOTS ?
Jelaskan kesulitannya !
Jawab :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
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6. Menurut anda apakah soal HOTS bisa diterapkan dalam semua materi
pembelajaran ? Mengapa ?
Jawab :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
7. Menurut anda berapakah presentase soal HOTS

yang baik dalam

instrumen penilaian ?
Jawab :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
8. Menurut anda karateristik yang baik dalam soal HOTS harus mencakup
tingkatan Taksonomi Bloom apa saja ? Mengapa ?
Jawab :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………
………………
9. Pada Materi pencemaran lingkungan apakah bisa menerapkan soal HOTS ?
Mengapa ?
Jawab :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………
10. Menurut anda dalam membuat penlaian soal HOTS pada materi
Pencemaran Lingkungan hal apa saja yang perlu perbaiki dan diperhatikan
?
Jawab :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
11. Jenis instrumen penilaian apa saja yang efektif dalam membuat penilaian
soal HOTS ? Jelaskan :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………
12. Menurut anda dimana kah penempatan posisi soal HOTS yang efektif
dalam sebuah instrumen penilaian ? Mengapa ? (contoh : awal, pertenahan
atau akhir bagian soal ).
Jawab :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………

Komentar/saran yang perlu anda sampaikan mengenai soal HOTS
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………
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LEMBAR VALIDASI GURU
A. IDENTITAS
NAMA

:

JENIS KELAMIN

:

MATERI

: PENCEMARAN LINGKUNGAN

B. PETUNJUK
Berilah penilaian yang sesuai dengan indikator menurut pendapat Bapak/Ibu Guru !
Keterangan Nilai :
1=Tidak Baik/Tidak Jelas/Tidak Sesuai
2=Kurang Baik/Kurang Jelas/Kurang Sesuai
3=Cukup Baik/Cukup Jelas/Cukup Sesuai
4=Sangat Baik/Sangat Jelas/Sangat Cukup
Keterangan Keseluruhan
Total Nilai pilgan X 100 / 48
total nilai essay X 100 / 20
70-100=Sangat Valid
46-69=Cukup Valid
0-45=Tidak Valid
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C. Tabel Validasi Soal Pilihan Ganda
Berilah tanda (√) Pada kolom butir soal sesuai penilaian Bapak/Ibu !
No

Aspek

Kriteria yang dinilai

No Soal
1

Nilai
1

Materi

Soal sesuai dengan
KI, KD dan Indikator
Soal sesuai dengan
tingkat perkembangan
peserta didik
Soal sesuai dengan
kisi-kisi soal
Hanya ada 1 kunci
jawaban
Pilihan jawaban logis
ditinjau dari segi
materi

2

Konstruksi Pokok soal
dirumuskan dengan
ringkas, tegas dan
jelas
Pokok soal tidak

4

3

2
2

1

4

3

3
2

1

4

3

4
2

1

4

3

5
2

1

4

3

2

1
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memberi petunjuk
kunci jawaban
Pokok soal bebas dari
penyataan yang
bersifat negatif
Pertanyaan/pernyataan
tidak bermakna ganda
3

Bahasa

Menggunakan bahasa

Penulisan

yang sesuai dengan
kaidah Bahasa
Indonesia
Menggunakan bahasa
yang komunikatif
Tidak menggunakan
bahasa yang tabu bagi
masyarakat setempat
Total Nilai

Validasi

Sangat Valid

keseluruhan

Cukup Valid
Tidak Valid
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No

Aspek

Kriteria yang dinilai

No Soal
6

Nilai
1

Materi

Soal sesuai dengan
KI, KD dan Indikator
Soal sesuai dengan
tingkat perkembangan
peserta didik
Soal sesuai dengan
kisi-kisi soal
Hanya ada 1 kunci
jawaban
Pilihan jawaban logis
ditinjau dari segi
materi

2

Konstruksi Pokok soal
dirumuskan dengan
ringkas, tegas dan
jelas
Pokok soal tidak
memberi petunjuk
kunci jawaban

4

3

7
2

1

4

3

8
2

1

4

3

9
2

1

4

3

10
2

1

4

3

2

1
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Pokok soal bebas dari
penyataan yang
bersifat negatif
Pertanyaan/pernyataan
tidak bermakna ganda
3

Bahasa

Menggunakan bahasa

Penulisan

yang sesuai dengan
kaidah Bahasa
Indonesia
Menggunakan bahasa
yang komunikatif
Tidak menggunakan
bahasa yang tabu bagi
masyarakat setempat
Total Nilai

Validasi

Sangat Valid

keseluruhan

Cukup Valid
Tidak Valid

No

Aspek

Kriteria yang dinilai

No Soal
11

Nilai

4

3

2

12
1

4

3

2

13
1

4

3

2

14
1

4

3

2

15
1

4

3

2

1
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1

Materi

Soal sesuai dengan
KI, KD dan Indikator
Soal sesuai dengan
tingkat perkembangan
peserta didik
Soal sesuai dengan
kisi-kisi soal
Hanya ada 1 kunci
jawaban
Pilihan jawaban logis
ditinjau dari segi
materi

2

Konstruksi Pokok soal
dirumuskan dengan
ringkas, tegas dan
jelas
Pokok soal tidak
memberi petunjuk
kunci jawaban
Pokok soal bebas dari
penyataan yang
bersifat negatif
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Pertanyaan/pernyataan
tidak bermakna ganda
3

Bahasa

Menggunakan bahasa

Penulisan

yang sesuai dengan
kaidah Bahasa
Indonesia
Menggunakan bahasa
yang komunikatif
Tidak menggunakan
bahasa yang tabu bagi
masyarakat setempat
Total Nilai

Validasi

Sangat Valid

keseluruhan

Cukup Valid
Tidak Valid
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D. Tabel Validasi Soal Esai
No

Kriteria yang

No soal

dinilai
Nilai
1

Kesesuaian
soal dengan
KI, KD dan
Indikator

2

Kejelasan
maksud dari
soal

3

Kesesuaian
Bahasa
dengan kaidah
Bahasa
Indonesia

4

Rumusan
kalimat soal
menggunakan
bahasa yang

1
4

3

2
2

1

4

3

3
2

1

4

3

4
2

1

4

3

5
2

1

4

3

2

1
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sederhana dan
mudah
dipahami oleh
peserta didik
5

Kesesuaian
soal dengan
tingkat
perkembangan
peserta didik
Total Nilai

Keseluruhan Sangat Valid
Validasi

Cukup Valid
Tidak Valid

E. Saran
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LEMBAR VALIDASI AHLI
A. IDENTITAS
NAMA

:

JENIS KELAMIN

:

MATERI

: PENCEMARAN LINGKUNGAN

B. PETUNJUK
Berilah penilaian yang sesuai dengan indikator menurut pendapat Bapak/Ibu Dosen !
Keterangan Nilai :
1=Tidak Baik/Tidak Jelas/Tidak Sesuai
2=Kurang Baik/Kurang Jelas/Kurang Sesuai
3=Cukup Baik/Cukup Jelas/Cukup Sesuai
4=Sangat Baik/Sangat Jelas/Sangat Cukup
Keterangan Keseluruhan
Total Nilai pilgan X 100 / 60
total nilai essay X 100 / 20
70-100=Sangat Valid
46-69=Cukup Valid
0-45=Tidak Valid
C. Tabel Validasi Soal Pilihan Ganda
No

Aspek

Kriteria yang dinilai

No Soal
1

Nilai

4

3

2
2

1

4

3

3
2

1

4

3

4
2

1

4

3

5
2

1

4

3

2

1
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1

Materi

Soal sesuai dengan
KI, KD dan Indikator
Soal sesuai dengan
tingkat perkembangan
siswa SMP kelas 7
Soal sesuai dengan
kisi-kisi soal
Hanya ada 1 kunci
jawaban
Pilihan jawaban logis
ditinjau dari segi
materi

2

Konstruksi Pokok soal
dirumuskan dengan
ringkas, tegas dan
jelas
Pokok soal tidak
memberi petunjuk
kunci jawaban
Pokok soal bebas dari
penyataan yang
bersifat negatif
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Pertanyaan/pernyataan
tidak bermakna ganda
3

Bahasa

Menggunakan bahasa

Penulisan

yang sesuai dengan
kaidah Bahasa
Indonesia
Menggunakan bahasa
yang komunikatif
Tidak menggunakan
bahasa yang tabu bagi
masyarakat setempat

4

HOTS

Soal telah mampu
mengarahkan siswa
untuk berpikir tingkat
tinggi
Soal sesuai dengan
kehidupan
nyata/kontektual
KKO soal memenuhi
syarat syarat
taksonomi bloom C4C6
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Total Nilai
Validasi

Sangat Valid

keseluruhan

Cukup Valid
Tidak Valid

No

Aspek

Kriteria yang dinilai

No Soal
6

Nilai
1

Materi

Soal sesuai dengan
KI, KD dan Indikator
Soal sesuai dengan
tingkat perkembangan
siswa SMP kelas 7
Soal sesuai dengan
kisi-kisi soal
Hanya ada 1 kunci
jawaban
Pilihan jawaban logis
ditinjau dari segi
materi

2

Konstruksi Pokok soal
dirumuskan dengan

4

3

7
2

1

4

3

8
2

1

4

3

9
2

1

4

3

10
2

1

4

3

2

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ringkas, tegas dan
jelas
Pokok soal tidak
memberi petunjuk
kunci jawaban
Pokok soal bebas dari
penyataan yang
bersifat negatif
Pertanyaan/pernyataan
tidak bermakna ganda
3

Bahasa

Menggunakan bahasa

Penulisan

yang sesuai dengan
kaidah Bahasa
Indonesia
Menggunakan bahasa
yang komunikatif
Tidak menggunakan
bahasa yang tabu bagi
masyarakat setempat

4

HOTS

Soal telah mampu
mengarahkan siswa
untuk berpikir tingkat
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tinggi
Soal sesuai dengan
kehidupan
nyata/kontektual
KKO soal memenuhi
syarat syarat
taksonomi bloom C4C6
Total Nilai
Validasi

Sangat Valid

keseluruhan

Cukup Valid
Tidak Valid

No

Aspek

Kriteria yang dinilai

No Soal
11

Nilai
1

Materi

Soal sesuai dengan
KI, KD dan Indikator
Soal sesuai dengan
tingkat perkembangan
siswa SMP kelas 7
Soal sesuai dengan

4

3

2

12
1

4

3

2

13
1

4

3

2

14
1

4

3

2

15
1

4

3

2

1
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kisi-kisi soal
Hanya ada 1 kunci
jawaban
Pilihan jawaban logis
ditinjau dari segi
materi
2

Konstruksi Pokok soal
dirumuskan dengan
ringkas, tegas dan
jelas
Pokok soal tidak
memberi petunjuk
kunci jawaban
Pokok soal bebas dari
penyataan yang
bersifat negatif
Pertanyaan/pernyataan
tidak bermakna ganda

3

Bahasa

Menggunakan bahasa

Penulisan

yang sesuai dengan
kaidah Bahasa
Indonesia
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Menggunakan bahasa
yang komunikatif
Tidak menggunakan
bahasa yang tabu bagi
masyarakat setempat
4

HOTS

Soal telah mampu
mengarahkan siswa
untuk berpikir tingkat
tinggi
Soal sesuai dengan
kehidupan
nyata/kontektual
KKO soal memenuhi
syarat syarat
taksonomi bloom C4C6
Total Nilai

Validasi

Sangat Valid

keseluruhan

Cukup Valid
Tidak Valid

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

D. Tabel Validasi Soal Esai
No

Kriteria yang

No soal

dinilai
Nilai
1

Kesesuaian
soal dengan
KI, KD dan
Indikator

2

Kejelasan
maksud dari
soal

3

Kesesuaian
Bahasa
dengan kaidah
Bahasa
Indonesia

4

Rumusan
kalimat soal
menggunakan
bahasa yang
sederhana dan

1
4

3

2
2

1

4

3

3
2

1

4

3

4
2

1

4

3

5
2

1

4

3

2

1
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mudah
dipahami oleh
peserta didik
5

Kesesuaian
soal dengan
tingkat
perkembangan
peserta didik
Total Nilai

Keseluruhan Sangat Valid
Validasi

Cukup Valid
Tidak Valid
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