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Abstrak
IPA diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan ilmuwan yang dilakukan dengan
keterampilan bereksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. Pembelajaran IPA
memerlukan strategi yang sesuai agar pembelajaran efektif dengan melalui penetapan tujuan,
kegiatan, dan asesmen yang tepat. Prinsip asesmen adalah assessment is instruction yaitu
assessment and teaching can be one and the same, sehingga asesmen autentik mampu
meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Penerapan self-assessment mengacu pada
dimensi: 1) self-assessment dapat mempengaruhi sikap dan persepsi positif terhadap
pembelajaran, 2) self-assessment memperluas pengetahuan siswa. Mengevaluasi diri harus
menganalisa apa yang telah dipelajari, sementara untuk menganalisa dibutuhkan kemampuan
berpikir tinggi agar bisa memikirkan dan menganalisa apa yang dipelajari atau disebut
dengan metakognisi. Keterampilan metakognitif diyakini memegang peranan penting pada
banyak tipe aktivitas kognitif termasuk pemahaman, komunikasi, perhatian (attention),
ingatan dan pemecahan masalah.
Kata kunci: strategi pembelajaran, self assessment, metacognisi
PENDAHULUAN
Ketika guru akan melaksanaakan pembelajaraan banyak hal yang dipikirkan seperti:
apakah materi yang akan diajarkan, siapa siswa yang akan dihadapai, apa media yang akan
digunakan, berapa lama pembelajaran dilakukan, dimana akan dilakukan, bagaimana
penilaian yang akan diterapkan. Semua pertanyaan tadi merupakan komponen dalam
pembelajaran, dimana komponen inilah yang juga mengantarkan sehingga mencapai tujuan
pembelajaran. Ada satu hal belum disebutkan di atas yaitu dengan cara bagaimana
pembelajaran dilakukan. Semua pertanyaan tersebut dikemas dalam satu kemasaan yang
disebut stategi pembelajaran. Istilah strategi, strategi mengajar, pendekatan mengajar, dan
model mengajar kadang digunakan dalam artian yang sama.
Salah satu ciri utama Kurikulum Berbasis Kompetensi yaitu penilaian yang
menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu
kompetensi. Pencapaian kompetensi diukur dengan alat yang valid dan benar agar
memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kemajuan siswa dalam belajar dinilai menggunakan pendekatan Penilaian Berbasis
Kelas yang biasa disebut dengan penilaian autentik (authentic assesment). Asesmen autentik
bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil proses pembelajaran melalui sistem penilaian.
Penggunaan penilaian autentik bertujuan agar siswa tidak hanya memahami materi yang
dipelajari dalam proses pembelajaran tetapi melakukan tindakan dan menghasilkan suatu
produk sebagai wujud pemahaman terhadap materi yang dipelajari (Suhardi dkk, 2003).
Inovasi dalam pendidikan akan tercapai bila prinsip-prinsip dalam pembelajaran tetap
diterapkan dengan baik. Salah satu prinsip asesmen adalah assessment is instruction yaitu
assessment and teaching can be one and the same, melalui kelas autentik berbasis asesment,
guru, siswa, dan yang lainnya dapat melihat pembelajaran riil dan perkembangan yang terjadi
(Stiggins, 1994). Asesmen yang baik, dalam hal ini asesmen autentik dapat meningkatkan
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pengajaran, dan dengan pengajaran yang baik dapat meningkatkan prestasi siswa. Menurut
Marzano (1993), asesmen berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap belajar, secara
langsung asesmen memberikan feedback untuk belajar secara efektif, sedang pengaruh tidak
langsungnya adalah pengajaran umumnya cenderung pada apa yang diajarkan dan
mempengaruhi apa yang dipelajari.
Salah satu contoh asesmen autentik menggunakan self assessment yang dapat
memberikan motivasi siswa untuk mengenal dirinya juga orang lain sehingga mampu
mengembangkan metakognitif. Metakognitif yang berkembang dengan baik mampu
meningkatkan kemampuan kognitif, berpikir kritis dan kreativitas siswa (Pantiwati, 2012)
PEMBAHASAN
IPA merupakan ilmu eksak yang diperoleh melalui metode ilmiah, sehingga pengajaran
IPA mengembangkan sikap ilmiah (scientific attitude), sikap ingin tahu (curiosity), kebiasaan
mencari bukti sebelum menerima pernyataan (respect for evidence), luwes dan terbuka
dengan gagasan ilmiah (flexibelity), kebiasaan bertanya secara kritis (critical reflection), peka
terhadap makhluk hidup dan lingkungan sekitar (sensitifity to living things and evironment),
(Herlen, 1985 dalam Sholahudin, 2005).
Bidang IPA sesungguhnya sangat potensial dan strategis untuk menumbuhkan life skill
dalam aspek religius. Hal ini dapat dilakukan bila para guru IPA memahami IPA secara
holistik. IPA tidak pernah mengajukan pertanyaan seperti apa (what) yang dicari adalah cara
bagaimana sesuatu terjadi (how) yang dapat diamati, dilihat, dan didengar. Pertanyaan IPA
adalah sebab apa (why), pelajaran IPA tidak hanya berhenti untuk menjawab apa dan
bagaimana, namun harus sampai pada kemampuan untuk menjawab mengapa. Oleh karena
itu pengajar IPA dituntut orang yang berkualitas dan mampu mengajar IPA secara benar.
Selain itu system penilaian terhadap kemampuan sains harus tepat dan sesuai mengingat IPA
itu identic dengan berpikir ilmiah, berpikir kritis, sehingga penilaiannya uga harus autentik
dengan jenis dan teknik yan benar. Penilaian ini terkait dengan proses pembelajaannya karena
penilaian merupakan satu kesatuan dengan komponen pembelajaran aliannya.
Menurut Sanjaya, (2009 : 126) dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai
perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu. Eggen dan Kauchak (2012:6) bagi guru strategi adalah pendekatan
umum mengajar yang berlaku dalam berbagai bidang materi dan digunakan untuk memenuhi
berbagai tujuan pembelajaran, sedang model mengajar memiliki tiga ciri yaitu 1) tujuan,
model mengajar diraancang untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir
kritis dan memperoleh pemahaman mendalam tentang bentuk spesifik materi, 2) fase, model
mengajar mencakup serangkaian langkah yang sering disebut fase yang bertujuan membantu
siswa mencapai tujuan pembelajaran yanag spesifik, 3) fondasi, model mengajar didukung
teori dan penelitian tentang pembelajaran dan motivasi.
Berdasarkan uraian di atas strategi mengajar merupakan pendekatan umum bagi semua
tingkatan kelas sebagai perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan mengajar yang berlaku
berbagai materi dan didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Guru dalam pembelajaran
dapat menerapkan strategi cara bertanya yang efektif untuk melibatkan siswa dan guru, cara
mereview dengan umpan balik yang interaktif, atau pengaturan-pengaturan pembelajaran
lainnya agar pembelajaran menjadi efektif, dan strategi mengajar tertanam di dalam setiap
model mengajar. Model mengajar adalah semacam cetak biru untuk mengajar yang
memberikan struktur dan arahan sehingga sebagai alat bagi guru yang menjadikan pengajaran
sistematis dan efisien. Model memberikan cukup banyak fleksibilitas untuk memungkinkan
guru menggunakan kreativitasnya.
Semua guru yang efektif merancang rencana pembelajaran, sehingga perencanaan bisa
dipandang sebagai sebuah strategi mengajar yang utama. Apakah yang semestinya anda
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pikirkan saat merancang rencana pembelajaran? Gambar 1 berikut menggambarkan tahapan
dan keterkaitan dalam merencanakan pengajaran yang melibatkan kompone seperti tujuan,
kegiatan pembelajaran, dan asesmen yang akan digunakan untuk menilai proses dan hasil
belajar siswa. Merencanakan pembelajaran didahului dengan menentukan topic apa yang
akan dipelajari.
Merencanakan Pengajaran

Topik
Apa yang penting untuk
dipelajari siswa saya?

Tujuan Belajar
Saya ingiin siswa
saya mengetahui
atau mampu
melakukan apa?

Kegiatan Belajar
Bagaimana saya
akan membantu
siswa saya
mencapai tujuan
saya?

Asesmen
Bagaimana saya tahu
apakah siswa saya
telah mencapai
tujuan saya?

Penyelarasan
Apakah kegiatan belajar dan
asesmen saya secara logis terkait
dengan tujuan saya?
Gambar 1. Perencanaan Pengajaran

Tujuan belajar yang jelas itu penting karena tujuan itu akan memandu seluruh
pemikiran saat merancang pembelajaran. Kegiataan pembelajaran adalah rangkaian peristiwa
yang membantu siswa mencapai tujuan belajar. Kegiaatan ini didasarkan pada kerangka kerja
dari sebuah model mengajar. Ketika merancang rencana pembelajaran perlu dipikirkan
sesmen yang akan digunakan. Asesmen merupakan proses mengumpulkan informasi dan
membuat keputusan tentang kemajuan pembelajaran siswa. Menurut Hart (1994), asesmen
autentik yaitu suatu asesmen yang melibatkan siswa di dalam tugas-tugas autentik yang
bermanfaat, penting, dan bermakna. Asesmen autentik dapat memberikan gambaran
perkembangan belajar siswa yang sesungguhnya di berbagai aspek kehidupan. Penilaian
autentik bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil dan proses belajar, diharapkan siswa
tidak hanya memahami materi yang dipelajari tetapi melakukan tindakan dan menghasilkan
suatu produk sebagai wujud dari pemahamannya terhadap materi yang dipelajari.
Tujuan utama dari asesmen adalah untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, bukan
sekedar untuk penentuan skor (grading). Asesmen pembelajaran biasanya memerlukan
serangkaian upaya untuk menjawab pertanyaan yang spesifik. Guru harus mengumpulkan
banyak informasi mengenai siswa tersebut melalui proses asesmen secara autentik. Informasi
ini didapatkan melalui banyak cara yang bervariasi, sehingga asesmen seharusnya tidak
dipandang sebagai kegiatan yang biasa dilakukan terpisah dari pembelajaran dan umumnya
dilakukan melalui tes pencapaian (achievement test).
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Asesmen autentik merupakan kegiatan terpadu dengan proses pembelajaran (on-going
assessnent) untuk membantu siswa belajar dalam upaya meningkatkan kualitas pengajaran.
Menurut Shepard (2000), perubahan pandangan asesmen tidak terlepas dari perubahan
konsepsi kurikulum, teori belajar, dan pengukuran. Gambar 2 di bawah ini mengilustrasikan
perubahan paradigma dominan (di sebelah kiri) menuju pandangan baru yaitu paradigma
konstrutivism (di sebelah kanan). Pandangan baru ini bercirikan guru harus lebih akrab
dengan asesmen berwarnakan pemahaman, balikan dari peer, dan asesmen diri (selfassessment), yang kesemuanya merupakan proses sosial dan menjadi media dalam
membangun kemampuan intelektual siswa.
Paradigma asesmen mengalami pergeseran seiring dengan perubahan kerikulum,
diawali dengan pengukuran secara ilmiah menjadi tes tradisional dan selanjutnya dilakukan
asesmen kelas. Asesmen kelas yang autentik dengan menggunakan berbagai cara sebagai
berikut: asesmen kinerja (Performance Assessment), observasi (Observation), penggunaan
pertanyaan (Questioning), Presentasi (Presentation), diskusi (Discusions), Eksperimen/
demonstrasi (Experiments/ demonstration), Projek/ Pameran (Projects/Exhibition), Bercerita
(Story or text retelling), Investigasi/penyelidikan (Investigation), Portofolio (Portofolio),
Jurnal (Journal), Wawancara (Interview), Konferensi, Evaluasi diri oleh siswa (Self
Evaluation) (O'Malley and Pierce, 1996).
Visi
Kurikulum
reformasi

Kurikulum
Efisiensi
Sosial
Teori
Belajar
Behavioris

Pengukuran
Ilmiah

Paradigma Dominan
(1900’an – 2000+)

Tes
tradisional
(pengukur
-an ilmiah)

Kurikulum
dan pembelajaran
konstruktivi
s

Disolusi Paradigma Lama: pandangan
baru pembelajaran/ pandangan lama
tentang tes (1980’an – 2000+)

Teori
belajar
kognitivis
dan
konstrukti
vis

Asesmen
Kelas

Paradigma Baru
(1990’an – 2000+)

Gambar 2. Lintasan Perubahan Konsepsi Kurikulum, Teori Belajar, dan Pengukuran (Shepard, 2000)

Scharw (2003) menemukan bahwa penilaian kelas dapat mendeteksi metakognitif dan
kesalahan konsep. Pantiwati (2012) bahwa siswa yang memiliki metakogntif tinggi, diikuti
kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang baik memudahkan seseorang untuk belajar dalam
memahami konsep atau materi pembelajaran secara menyeluruh. Hasil penelitian Pantiwati
(2013) juga menemukaan asesmen kelas yang autentik dapat meningkatkan kemampuan
kognitif siswa di sekolah kriteria rendah sama dengan siswa yang tidak menggunakan
asesmen kelas di sekolah kriteria tinggi.
Asesmen kelas mendukung pembelajaran efektif, demikian juga temuan penelitian
tindakan self-assessment sebagai strategi pembelajaran menunjukkan bahwa latihan self
assessment membantu siswa memantau kemajuan mereka sendiri, memotivasi untuk
melakukan tugas dengan baik dalam kursus, dan memberi kesempatan untuk umpan balik
kepada instruktur. Selain itu, dari perspektif instruktur, latihan memberikan umpan balik yang
berguna untuk perbaikan program dan interaksi dengan siswa, (Tamara, 2009). Andrade
(1999) hasil penelitiannya menemukan bahwa siswa perempuan yang diberi perlakuan
menggunakan self assessment metakognitifnya lebih baik dari anak laki-laki, selain itu self
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assessment bentuk rubrik memberikan pngaruh yang baik pada kriteria penilaian siswa.
Dengan demikian self assessment dapat menjadikan pembelajaran yang lebih baik hal ini
sehingga metakognisi siswa mengalami peningkatan yang dapat memperbaiki pola pikir
siswa sehingga hasil belajar mengalami peningkatan, penjelasan ini dapat terlihat seperti pada
Gambar 2.

Gambar 3. Keterkaitan Strategi Pembelajaran, asesmen, dan Metakognitif

Penerapan self-assessment mengacu pada dimensi. Pertama, self-assessment dapat
mempengaruhi sikap dan persepsi positif terhadap pembelajaran. Kedua, self-assessment
memperluas pengetahuan siswa karena ketika mengevaluasi diri harus menganalisa apa yang
telah dipelajari, sementara untuk menganalisa dibutuhkan kemampuan berpikir tinggi agar
bisa memikirkan dan menganalisa apa yang dipelajari atau disebut dengan metakognisi.
Siswa tidak sekedar paaham tetapi sudah sampai pada analisis, sintesis, evaluasi dan
metakognisi (Wilson dan Jan, 1998).
Dengan demikian melalui self assessment siswa juga mengembangkan keterampilan
metakognisi yang sekaligus juga kemampuan kognitif terutama berpikir tingkat tinggi, dalam
taksonomi Bloom dikenal aspek mulai dari C4, C5, dan C6 meliputi analisis, sintesis
evaluasi, bahkan sampai pada kreativitas. Self assessment mampu meningkatkan motivasi
intrinsik, upaya belajar lebih baik sehingga hasil belajarnya menjadi lebih baik. Self
assessment pada dasarnya juga merupakan authentic assessment yang dapat meningkatkan
pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa (Pantiwati, 2011). Integrasi
self assessment dalam pembelajaran aktif dengan tujuan menemukan tipe self assessment
yang efektif dalam tipe pembelajaran aktif tertentu dengan mengukur keterampilan
metakogitif dan kognitis siswa.
Menurut Boud (1995), semua penilaian, termasuk self assessment terdiri dari dua
elemen utama yaitu: membuat keputusan tentang standar kinerja yang diharapkan dan
kemudian membuat penilaian tentang kualitas kinerja dalam kaitannya dengan standar ini.
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Demikian juga dengan self-assessment idealnya harus melibatkan siswa dalam kedua aspek
tersebut. Andrade dan Du (2007) memberikan definisi self-assessment merupakan proses
penilaian formatif selama siswa merefleksikan dan mengevaluasi kualitas tugas siswa,
menilai sejauh mana siswa mencerminkan tujuan secara eksplisit yang dinyatakan dalam
kriteria, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam tugas siswa, danselanjutnya
merevisi tugas-tugas tersebut.
Sedangkan peer assessment adalah sebuah proses di mana seorang pelajar menilai hasil
belajar teman atau pelajar lainnya yang berada se-level. Maksud dari se-level adalah jika dua
orang atau lebih berada dalam level kelas yang sama atau subjek pelajaran yang
sama. Self dan peer assessment dapat digunakan untuk menilai
Peer assessment dapat
digunakan untuk membantu pelajar dalam mengembangkan kemampuan bekerjasama,
mengkritisi proses dan hasil belajar orang lain (penilaian formatif), menerima feedback atau
kritik dari orang lain,memberikan pengertian yang mendalam kepada para siswa tentang
kriteria yang digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar dan untuk penilaian sumatif..
Sedangkan proses self assessment yaitu dimulai dengan menetapkan item dan kriteria yang
akan dinilai. Kemudian mahasiswa menilai secara sendiri.
"(National Research Council 2000) temuan utama dalam penelitian mereka adalah
bahwa" pendekatan metakognitif dalam pembelajaran dapat membantu siswa belajar untuk
mengendalikan pembelajaran mereka sendiri dan memonitor kemajuan mereka dalam
mencapai tujuan. Sementara banyak yang mendefinisikan metakognisi sebagai "berpikir
tentang berpikir", kita harus bertanya pada diri sendiri jika kita telah sadar diintegrasikan
mengajar siswa untuk menjadi metakognitif konsisten dalam praktek mengajar. Selanjutnya
Howard (2004) menyatakan keterampilan metakognitif diyakini memegang peranan penting
pada banyak tipe aktivitas kognitif termasuk pemahaman, komunikasi, perhatian (attention),
ingatan dan pemecahan masalah.
Brown (Weinert dan Kluwe, 1987) mengemukakan bahwa proses atau keterampilan
metakognitif memerlukan operasi mental khusus yang dengannya seseorang dapat
memeriksa, merencanakan, mengatur, memantau, memprediksi, dan mengevaluasi proses
berpikir mereka sendiri. Menurut Flavell (Weinert dan Kluwe, 1987), bentuk aktivitas
memantau diri (self monitoring) dapat dianggap sebagai bentuk metakognitif. Peserta didik
dengan pengetahuan metakognitifnya sadar akan kelebihan dan keterbatasannya dalam
belajar, artinya saat siswa mengetahui kesalahannya, mereka sadar untuk mengakui bahwa
mereka salah, dan berusaha untuk memperbaikinya. Siswa yang sadar terhadap metakognitif
lebih strategis dan bekerja lebih baik daripada siswa yang tidak sadar, sehingga memudahkan
individu untuk merencanakan, merangkai, dan memantau belajarnya akibatnya dapat
memperbaiki kinerjanya secara langsung.
Schraw (1998) meringkas tiga sumber pengetahuan metakognitif pada orang dewasa.
Pertama, belajar langsung dapat meningkatlan pengetahuan deklaratif, prosedural, dan
kondisional. Kedua, belajar yang dibantu oleh temannya akan memperkuat skill metakognitif
seseorang. Kelompok belajar kooperatif sangat baik untuk meningkatkan kemanjuran diri,
seleksi strategi, pengetahuan kondisional, dan regulasi diri dalam belajar. Ketiga, belajar
mandiri, yaitu siswa mengkonstruksi pengetahuan dan strategi terhadap tugas-tugas yang
sesuai dengan domainnya.
Dengan demikian seseorang menyesuaikan skill kognitif dan strategi-strategi,
selanjutnya mengkonstruksi pengetahuan metakognitif untuk mengatur tahap pertama, dan
akhirnya mengembangkan teori-teori konseptual dengan kognisinya sendiri. Jika para siswa
diajarkan kesadaran metakognitif mengenai tujuan dan manfaat strategi selama mereka
diajarkan strategi itu, mereka kemungkinan besar akan menggeneralisasikan strategi itu ke
situasi baru. Pembelajaran dengan pendekatan keterampilan metakognitif sebagai
pembelajaran yang menanamkan kesadaran bagaimana merancang, memonitor, serta
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mengontrol tentang apa yang mereka ketahui; apa yang diperlukan untuk mengerjakan dan
bagaimana melakukannya. Pembelajaran dengan pendekatan metakognitif menitikberatkan
pada aktivitas belajar siswa; membantu dan membimbing siswa jika ada kesulitan; serta
membantu siswa untuk mengembangkan konsep diri apa yang dilakukan saat belajar.
Metakognitif mempunyai dua komponen yaitu (1) pengetahuan tentang kognitif yang
terdiri dari informasi dan pemahaman yang dimiliki seorang siswa tentang proses berfikirnya
sendiri dan pengetahuan tentang berbagai strategi belajar untuk digunakan dalam suatu situasi
pembelajaran tertentu, (2) mekanisme pengendalian diri seperti pengendalian dan monitoring
kognitif (Nur, 2000). Oleh karena itu melalui Metakognitif individu memperoleh
keterampilan, strategi, dan sumber yang diperlukan untuk melakukan suatu tugas, dan
mengetahui apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, mengetahui prasyarat untuk
meyakinkan kelengkapan tugas tersebut, dan mengetahui kapan melakukannya. Selanjutnya
Howard (2004) menyatakan keterampilan metakognitif diyakini memegang peranan penting
pada banyak tipe aktivitas kognitif termasuk pemahaman, komunikasi, perhatian (attention),
ingatan dan pemecahan masalah. Menurut Preisseisen (dalam Paulinna Panen, dkk, 2001),
metakognisi terdiri atas empat keterampilan yakni problems solving, decision making, critical
thinking, dan creative thinking. Problems solving merupakan kemampuan individu dalam
memecahkan masalah melalui pengumpulan fakta, analisis informasi, menyusun berbagai
alternatif pemecahan, dan memilih pemecahan yang paling efektif. Untuk menjadi problems
solver yang handal dibutuhkan jam terbang yang tinggi, dan di sini diperlukan penguasaan
metode keilmuan sebagai pisau bedah terhadap masalah yang dihadapi.
Flavell (1981, 1987), Brown (1980, 1987), dan Scardamalia Bereiter (1984, 1985) dan
lain telah menunjukkan bahwa pemikiran yang efektif dalam berbagai domain melibatkan
metakognisi. Siswa mampu merefleksikan dan menilai pemikiran mereka sendiri dengan
cara-cara yang secara signifikan meningkatkan belajar (Markman, 1981a; Palincsar & Brown,
1984, 1986, 1988; Schoenfeld, 1987). Penelitian oleh Flowers & Hayes (1981) telah
menunjukkan bahwa perbedaan utama antara tinggi rendahnya pencapaiani siswa adalah
sejauh mana mereka memantau dan mengevaluasi pemikiran mereka sendiri. Model Flavell
tentang metakognisi menempatkan penekanan kuat pada pemantauan kognitif. Pemantauan
kognitif, sebagai istilah yang melibatkan banyak self-assessment, dalam hal ini mengacu
pada pemeriksaan berpikir kritis seseorang. Bahkan, Flavell menggunakan Istilah
"monitoring cognitif" atau dengan kata lain "metakognisi," yang menunjukkan bahwa
penilaian diri memainkan peran kunci dalam konsepsi tentang metakognisi.
Active
Learning

Metakognitiv

Self
Assessment

Active
Learning

Assessment
Authentic

Kemampuan
Kognitif

Gambar 4. Keterkaitan Activ Learning, Self Assessment, dan Metacognitive
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Strategi kognitif merupakan kapabilitas yang mengatur cara bagaimana siswa
mengelola belajarnya, ketika mengingat-ingat dan berfikir, ia juga merupakan proses
pengendali atau pengatur pelaksana tindakan. Gegne dan Briggs (1974) menyatakan suatu
contoh strategi kognisi ialah proses inferensi atau induksi. Pengalaman dengan obyek-obyek
atau kejadian-kejadian, dan seseorang berusaha memperoleh penjelasan mengenai suatu
gejala tertentu yang menghasilkan induksi. Obyek strategi kognitif ialah proses berfikir siswa
sendiri.. Menurut Rolheiser dan Ross sebagaimana dikutip oleh Noonan & Duncan (2005)
self-assessment didefinisikan sebagai "siswa menilai kualitas pekerjaan mereka, berdasarkan
bukti dan kriteria eksplisit untuk tujuan melakukan pekerjaan yang lebih baik di masa depan".
Self dan peer asesmen merupakan salah satu jenis asesmen autentik yang memberikan
dampak positif pada perkembangan kogitif. Asesmen diri memberikan pengaruh yang lebih
daripada asesmen konvensional dalam pembelajaran keterampilan menulis dalam Bahasa
Inggris (writing). Namun hal tersebut bukan berarti bahwa asesmen diri efektif untuk semua
siswa. Temuan Agus Seputra ( 2013) menunjukkan bahwa asesmen diri hanya efektif untuk
siswa yang memiliki minat tinggi dan sebaliknya kurang efektif untuk siswa yang memiliki
minat rendah.
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