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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesulitan guru IPA dalam

merencanakan dan melaksanakan asesmen. Sampel pada penelitian ini

menggunakan sampel jenuh yakni semua guru IPA kelas VIII di SMP Negeri se-

Kecamatan Teluk Betung Utara sebanyak 5 guru. Desain pada penelitian ini

adalah desain deskriptif. Data penelitian digunakan sebagai sampel yaitu data

kualitatif dan kuantitatif. Jenis data berupa data primer yaitu hasil dari angket dan

informasi yang didapat dari hasil wawancara guru IPA SMP kelas VIII dan data

sekunder didapat dari latar belakang pendidikan guru. Teknik pengambilan data

menggunakan triangulasi instrumen angket, wawancara dan latar belakang

pendidikan guru. Data dianalisis dalam bentuk persentase dan diidentifikasi secara

deskriptif dalam bentuk kriteria.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kesulitan guru IPA di SMP Negeri se-

Kecamatan Teluk Betung Utara Kotamadya Bandar Lampung tahun ajaran

2016/2017 dalam merencanakan asesmen termasuk dalam kriteria cukup



iii

mengalami kesulitan pada indikator menetapkan tujuan asesmen, menyusun

instrumen, menyusun kisi-kisi soal, menulis soal berdasarkan kaidah penulisan

soal, menentukan kriteria mutu soal, dan menyusun pedoman penskoran.

Kesulitan guru IPA dalam melaksanakan asesmen termasuk dalam kriteria cukup

mengalami kesulitan pada indikator pelaksanaan asesmen afektif, pelaksanaan

asesmen kognitif, dan pelaksanaan asesmen psikomotorik. Dengan demikian

kesulitan guru IPA dalam merencanakan dan melaksanakan asesmen termasuk

dalam kriteria cukup.

Kata Kunci : asesmen, kesulitan, Melaksanakan asesmen, Merencanakan asesmen
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MOTTO
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BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja,

serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada

anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak tersebut mencapai

kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung terus menerus.

Tujuan dari pendidikan yaitu menjadikan manusia yang bertaqwa,

beriman, berakhlak mulia, cerdas, sehat berkemauan, berperasaan dan

dapat berkarya untuk memenuhi kebutuhan secara wajar.

Fungsi pendidikan adalah melahirkan individu-individu yang pragmatis

yang berkerja untuk memperoleh kejayaan material dan profesional sosial

yang memberi kesejahteraan kepada diri, industri dan negara (Ahmadi dan

Uhbiyati, 2003: 70-74).

IPA merupakan ilmu yang pada awalnya diperoleh dan dikembangkan

berdasarkan percobaan (induktif) namun pada perkembangan selanjutnya

IPA juga diperoleh dan dikembangkan berdasarkan teori (deduktif). Ada

dua hal berkaitan yang tidak terpisah dengan IPA, yaitu IPA sebagai

produk, pengetahuan IPA yang berupa pengetahuan faktual, konseptual,

prosedural, dan metakognitif, dan IPA sebagai proses yaitu kerja ilmiah

(Wisudawati dan Sulistyowati, 2015: 22). Menurut Kemendiknas (dalam
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Wisudawati dan Sulistyowati, 2015: 22) saat ini objek kajian IPA menjadi

luas, meliputi konsep IPA, proses, nilai, dan sikap ilmiah, aplikasi IPA

dalam kehidupan sehari-hari, dan kreatif. Belajar IPA berarti belajar

kelima objek atau bidang kajian tersebut.

Guru IPA adalah seorang yang profesional. Profesional dalam bidang IPA,

artinya ahli dan terampil dalam menyampaikan IPA kepada peserta

didiknya. IPA sebagai suatu bidang ilmu, seperti ilmu-ilmu yang lain,

memiliki onjek atau bahan kajian (aspek ontologi), memiliki cara

memperoleh (aspek epistemologi), dan kegunaan (aspek aksiologi).

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang

pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi adalah

suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntun keahlian tertentu. Artinya

suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang

oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan

dan pelatihan secara khusus (Wisudawati dan Sulistyowati, 2015: 26-27).

Guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian

tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun

metode. Selain itu, juga ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam

melaksanakan seluruh pengabdiannya. Jadi Guru profesional adalah guru

yang mengenal tentang dirinya. Yaitu, dirinya adalah pribadi yang

dipanggil untuk mendampingi peserta didik dalam pembelajaran. Guru

dituntut mencari tahu terus-menerus bagaimana seharusnya peserta didik

itu belajar. Maka, apabila ada kegagalan peserta didik, guru terpanggil
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untuk menemukan masalah dan mencari solusi bersama peserta didik

bukan mendiamkannya atau malahan menyalahkannya (Surya dalam

Kunandar, 2011: 45-48).

Guru melakukan proses pembelajaran harus memiliki kemampuan dalam

melakukan penilaian yang sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa yang

sebenarnya. Penilaian yang dilakukan harus sesuai dengan standar

penilaian yang telah ditetapkan oleh Permendiknas No. 20 Tahun 2016 hal

11 yaitu melakukan penilaian harus menggunakan prinsip-prinsip, teknik,

atau instrumen, serta mekanisme dan prosedur penilaian yang tepat.

Asesmen pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses

pembelajaran, sehingga kegiatan asesmen harus dilakukan guru sepanjang

rentang waktu berlangsungnya proses pembelajaran. Itulah sebabnya,

kemampuan untuk melakukan asesmen merupakan kemampuan yang

dipersyaratkan bagi setiap tenaga pengajar.

Instrumen Penilaian menjabarkan bahwa penilaian hasil belajar oleh

pendidik dapat menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes,

observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang

sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta

didik. Teknik tes bukanlah satu-satunya teknik untuk melakukan evaluasi

hasil belajar, sebab masih ada teknik lainnya yang dapat dipergunakan,

yaitu teknik non-tes. Teknik non-tes maka penilaian atau evaluasi hasil

belajar peserta didik dilakukan dengan tanpa “menguji” peserta didik,

melainkan dengan melakukan pengamatan, teknik non –tes pada umunya
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memegang peranan yang penting dalam rangka mengevaluasi hasil belajar

peserta didik dari segi ranah sikap hidup (affective domain) dan ranah

keterampilan (psychomotoric domain), sedangkan teknik tes lebih banyak

digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dari segi ranah

proses berpikirnya (congnitive domain) (Sudijono, 2011: 32).

Berdasarkan uraian di atas dari hasil observasi Guru IPA SMP Negeri se-

Kecamatan Teluk Betung Utara sebagian besar guru IPA berasal dari

lulusan jurusan pendidikan IPA, dan sudah memahami dengan baik

mengenai asesmen. Namun, sebagian besar guru IPA yang telah

mengetahui tentang asesmen belum paham mengenai merencanakan dan

melaksanaan asesmen. Guru IPA masih merasa kesulitan dalam

merencanakan dan melaksanakan asesmen. Dalam penyusunan perangkat

asesmen guru IPA tidak menyusun sendiri perangkat asesmen, akan tetapi

beberapa guru IPA lebih memilih untuk mengunduh perangkat asesmen di

internet. Selain itu, sebagian guru IPA dalam penyusunan asesmen

berdasarkan ketiga ranah (Afektif, Kognitif, dan Psikomotorik) masih

banyak yang tidak memuat dari ketiga ranah tersebut. Guru IPA biasanya

hanya membuat asesmen untuk ranah kognitif saja, dengan alasan guru

IPA belum memahami dengan baik bagaimana cara untuk menilai ranah

afektif dan psikomotorik. Maka faktor yang menyebabkan guru IPA

mengalami kesulitan dalam merencanakan dan melaksanakan asesmen

yaitu ketiga ranah (Afektif, Kognitif, dan Psikomotorik) yang harus ada

pada perangkat asesmen meskipun sebagian besar guru IPA tersebut telah

mengetahui tentang asesmen.
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Hasil penelitian lainnya yang mendukung hasil observasi menyebutkan

bahwa selama ini ditemui adanya hambatan dalam pelaksanaan asesmen,

terutama dilihat dari mekanisme penyusunan instrumen penilaian hasil

belajar, pengembangan butir-butir instrumen penilaian, serta hambatan

dalam menerapkan teknik penilaian dan menentukan jenis penilaian.

Kemudian dalam hal mekanisme penilaian hasil belajar, guru juga masih

mengalami hambatan seperti dalam pelaksanaan remedial bagi siswa yang

belum mencapai kompetensi, hambatan dalam melakukan pengayaan, dan

hambatan dalam penyusunan pelaporan hasil penilaian (Ningsih, 2012:

124).

Begitu pentingnya sebuah penilaian, maka penulis tertarik dengan masalah

ini. Karena hal ini merupakan masalah yang harus diketahui oleh guru

sebagai pendidik agar dapat dijadikan pegangan bagi diri mereka dalam

melaksanakan tugasnya sebagai guru. Penulis ini tertarik untuk

mengangkat judul penelitian mengenai “Identifikasi Kesulitan Guru IPA

dalam Merencanakan dan Melaksanakan Asesmen (Studi Deskriptif pada

Guru IPA Kelas VIII SMP Negeri se-Kecamatan Teluk Betung Utara

Kotamadya Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar belakang, maka rumusan masalah dalam peneltian ini

adalah “Bagaimana kesulitan guru IPA SMP Negeri se-Kecamatan Teluk
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Betung Utara dalam merencanakan dan melaksanakan asesmen”. Rincian

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kesulitan guru IPA SMP Negeri se-Kecamatan

Teluk Betung Utara dalam merencanakan asesmen?

2. Bagaimanakah kesulitan guru IPA SMP Negeri se-Kecamatan

Teluk Betung Utara dalam melaksanakan asesmen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan:

1. Kesulitan guru IPA dalam merencanakan asesmen di SMP Negeri se-

Kecamatan Teluk Betung Utara.

2. Kesulitan guru IPA dalam melaksanakan asesmen di SMP Negeri se-

Kecamatan Teluk Betung Utara.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian bermanfaat antara lain:

1. Bagi guru:

a) memberikan gambaran mengenai kesulitan guru SMP Negeri di

Kecamatan Teluk Betung Utara dalam merencanakan dan

melaksanakan asesmen.

b) Memberikan hasil evaluasi terhadap hasil merencanakan dan

melaksanakan asesmen yang telah ada sebagai bahan refleksi untuk

merencanakan dan melaksanakan asesmen selanjutnya.
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c) Memberikan acuan merencanakan dan melaksanakan asesmen

yang benar.

2. Bagi peneliti dan mahasiswa pada umumnya memberikan acuan yang

benar mengenai merencanakan dan melaksanakan assesmen yang

benar.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari anggapan yang berbeda terhadap masalah yang akan

dibahas, maka peneliti membatasinya dalam ruang lingkup sebagai

berikut:

1. Asesmen yang berkaitan dengan materi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas VIII semester ganjil tahun ajaran 2016/2017 di SMP Negeri se-

Kecamatan Teluk Betung Utara Kotamadya Bandar Lampung.

2. Kesulitan yang akan diidentifikasi adalah kesulitan yang dihadapi oleh

Guru IPA dalam merencanakan dan melaksanakan perangkat

penilaian (asesmen) Kelas VIII semester ganjil tahun ajaran

2016/2017 di SMP Negeri se-Kecamatan Teluk Betung Utara

Kotamadya Bandar Lampung. Berdasarkan standar yang berlaku:

a) Kesulitan dalam merencanakan asesmen diidentifikasi dengan

menggunakan indikator sebagai berikut: (a) menentukan tujuan

asesmen, (b) menyusun instrumen, (c) menyusun kisi-kisi, (d)

menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan soal, (e)

menentukan kriteria mutu soal, dan (f) menyusun pedoman

penskoran.
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b) Kesulitan dalam melaksanakan asesmen diidentifikasi dengan

menggunakan indikator sebagai berikut: (a) asesmen afektif, (b)

asesmen kognitif, dan (c) asesmen psikomotorik

3. Asesmen yang berkaitan dengan materi biologi kelas VIII semester

ganjil tahun ajaran 2016/2017.

4. Sampel penelitian ini adalah seluruh guru IPA SMP Negeri se-

Kecamatan Teluk Betung Utara Kotamadya Bandar Lampung, dengan

sampel penelitian yaitu guru IPA yang mengajar di kelas VIII di SMP

Negeri 16 Bandar Lampung, SMP Negeri 17 Bandar Lampung dan

SMP Negeri 18 Bandar Lampung.

F. Kerangka Pikir

Kesulitan guru dalam merencanakan asesmen dapat dilihat berdasarkan

indikator dalam menetapkan tujuan asesmen, menyusun instrumen,

menyusun kisi-kisi, menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah

penulisan soal, menentukkan kriteria mutu soal dan menyusun pedoman

penskoran dengan cara memberikan angket dan wawancara kepada guru.

Angket berupa tipe angket tertutup dan angket terbuka.

Kesulitan guru dalam melaksanakan asesmen berdasarkan taksonomi

anderson dapat dilihat berdasarkan indikator pelaksanaan perangkat

asesmen afektif, asemen kognitif, dan asesmen psikomotorik dengan cara

memberikan angket dan wawancara kepada guru.

Angket tertutup tersebut guru sudah ditentukkan jawaban dari angket

tersebut apakah guru itu mengalami kesulitan atau tidak dalam
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merencanakan dan melaksanakan asesmen, pada angket terbuka guru

belum ditentukkan jawabannya bisa saja guru tersebut berargumen dengan

alasan mereka sendiri apakah mengalami kesulitan atau tidak dalam

merencanakan dan melaksanakan asesmen.

Latar belakang pendidikan guru sebagai data pendukung dari hasil data

angket dan wawancara pada guru.
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Untuk mengetahui alur kerangka pikir secara umum, dapat dilihat bagan kerangka

pikir sebagai berikut: Kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut:

Kesulitan Guru IPA

Melaksanakan AsesmenMerencanakan Asesmen

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Identifikasi Kesulitan Guru IPA

1.Angket
2.Wawancara

1. Asesmen Afektif
2. Asemen Kognitif
3. Asesmen

Psikomotorik

1.Menetapkan tujuan asesmen
2.Menyusun instrumen
3.Menyusun kisi-kisi
4.Menulis soal berdasarkan kisi-

kisi dan kaidah penulisan soal

5.Menentukan kriteria mutu soal
6.Menyusun Pedoman

Penskoran

Latar Belakang Pendidikan Guru
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Evaluasi

Istilah evaluasi bukan lagi merupakan suatu kata yang asing dalam kehidupan

masa sekarang, apalagi bagi orang yang terlibat dalam dunia pendidikan.

Aktivitas evaluasi ini sudah dilaksanakan manusia sejak zaman dahulu, sejak

manusia mulai berpikir. Istilah evaluasi sekarang sudah mempunyai padanan

kata dalam bahasa Indonesia, yaitu penilaian. Sebagai komponen kurikulum,

sebagai rencana, dan sebagai kegiatan, peran evaluasi sangat menentukan.

Evaluasi bukan saja dapat memberikan informasi mengenai tingkat

pencapaian keberhasilan belajar siswa, tetapi juga dapat memberikan

informasi mengenai komponen kurikulum lainnya. Artinya melalui kegiatan

evaluasi, komponen-komponen kurikulum lainnya dapat dikaji dan diketahui

hubungannya dalam sistem kurikulum. Dalam pelaksanaan pendidikan,

banyak keputusan yang harus dibuat oleh seorang guru, antara lain

menyangkut proses pembelajaran, hasil belajar, seleksi bimbingan dan

sebagainya (Sudaryono, 2012: 35-36).

Pendidikan menurut Buchori dalam (Uno dan Koni, 2014: 12) guru

mengadakan evaluasi untuk memenuhi dua tujuan, yaitu (1) untuk

mengetahui kemajuan anak atau murid setelah murid tersebut mengikuti

pendidikan selama jangka waktu tertentu, dan (2) untuk mengetahui tingkat
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efisiensi metode-metode pendidikan yang dipergunakan pendidikan selama

jangka waktu tertentu.

Berdasarkan pernyataan Wandt dan Brown dalam (Sudijono, 2011: 2)

pengukuran (measurement) dan penilaian (assessment) merupakan dua hal

yang berbeda, pengukuran adalah suatu tindakan atau proses untuk

menentukan luas dan kuantitas dari sesuatu sedangkan penilaian didefinisikan

sebagai tindakan atau proses dalam menentukan nilai dari sesuatu.

Pernyataan oleh Wandt dan Brown, didukung oleh Becker dan Shute dalam

(Abidin, 2016: 2) penilaian dan pengukuran dalam bidang pendidikan harus

dibedakan, pengukuran merupakan aplikasi sebuah alat ukur untuk

menjelaskan tingkat ketercapaian tujuan pendidikan baik dalam domain

pengetahuan, keterampilan ataupun atribut lain yang harus diperoleh siswa,

pengukuran dalam bidang pendidikan semata-mata berkenaan dengan

pengumpulan dan penganalisaan data yang diperoleh dari siswa sedangkan

penilaian berkenaan dengan pengumpulan dan penganalisisan data secara

sistematis juga berkenaan dengan interpretasi dan tindakan atas dasar

informasi tentang pemahaman ataupun performasi siswa dalam kaitannya

dengan tujuan pendidikan. Ruang lingkup asesmen sangat luas dibandingkan

dengan evaluasi, tindakan suatu pengukuran yang bersifat kuantitatif dan

penilaian yang bersifat kualitatif adalah merupakan bagian yang tidak dapat

dipisahkan (Uno dan Koni, 2014: 2).

Istilah umum asesmen menurut Anthony dalam (Uno dan Koni, 2014: 1)

didefinisikan sebagai sebuah proses yang ditempuh untuk mendapatkan

informasi yang digunakan dalam rangka membuat keputusan-keputusan
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mengenai para siswa, kurikulum, program-program, dan kebijakan

pendidikan, metode atau instrumen pendidikan lainnya oleh suatu badan,

lembaga, organisasi atau institusi resmi yang menyelenggarakan suatu

aktivitas tertentu. Berdasarkan Permendiknas No 20 Tahun 2016 Pasal 1

mengenai Standar Penilaian Pendidikan, penilaian adalah proses

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil

belajar peserta didik. Dinyatakan oleh Linn dan Gronlund dalam (Uno dan

Koni, 2014: 1) bahwa asesmen (penilaian) adalah suatu istilah umum yang

meliputi prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang

belajar siswa (observasi, rata-rata pelaksanaan tes tertulis) dan format

penilaian kemajuan belajar.

Secara umum, asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan

informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar

pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulum,

program pembelajaran, iklim sekolah maupun kebijakan-kebijakan sekolah,

asesmen secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pengukuran dan

nonpengukuran untuk memperoleh data karakteristik peserta didik dengan

aturan tertentu, asesmen sering pula disebut sebagai salah satu bentuk

penilaian, sedangkan penilaian merupakan salah satu komponen dalam

evaluasi.

Hambatan yang dialami guru dalam merencanakan dan melaksanakan

asesmen adalah penyusunan soal yang banyak, format yang terlalu rumit

membuat guru kewalahan dalam melakukan penilaian kepada setiap peserta
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didik. Selain itu juga terdapat kendala lain yakni waktu untuk merencanakan

dan melaksanakan asesmen sangat terbatas. Sehingga guru kerepotan dan

kurang maksimal dalam merencanakan dan melaksanakan asesmen (Ruslan

dan Alawiyah, 2016: 155).

B. Tujuan dan Fungsi Penilaian

Mengetahui makna penilaian ditinjau dari berbagai segi dalam sistem

pendidikan, maka dengan cara lain dapat dikatakan bahwa tujuan dan fungsi

penilaian ada beberapa hal (Arikunto, 2008: 10):

1. Penilaian berfungsi selektif

Caranya mengadakan penilaian guru mempunyai cara untuk mengadakan

seleksi atau penilaian terhadap siswanya. Penilaian itu sendiri mempunyai

berbagai tujuan, antara lain: (1) Untuk memilih siswa yang dapat diterima

disekolah tertentu; (2) Untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas atau

tingkat berikutnya; (3) untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat

beasiswa; (4) Untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan

sekolah, dan sebagainya.

2. Penilaian berfungsi diagnostik

Apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi

persyaratan, muka dengan melihat hasilnya guru akan mengetahui

kelemahan siswa. Disamping itu, diketahui pula sebab musabab

kelemahan itu. Jadi dengan mengadakan penilaian, sebenarnya guru

mengadakan diagnosis kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya.
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Dengan diketahuinya sebab-sebab kelemahan ini, akan mudah dicari cara

untuk mengatasi.

3. Penilaian berfungsi sebagai penempatan

Setiap siswa sejak lahirnya telah membawa bakat sendiri-sendiri sehingga

pelajaran akan lebih efektif apabila disesuaikan dengan pembawaan yang

ada. Akan tetapi disebabkan karena keterbatasan sarana dan tenaga,

pendidikan yang bersifat individual kadang-kadang sukar sekali

dilaksanakan. Pendekatan yang lebih bersifat melayani perbedaan

kemampuan, adalah pengajaran secara kelompok. Untuk dapat

menentukan dengan pasti di kelompok mana serang siswa harus

ditempatkan, digunakan suatu penilaian.

4. Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program

berhasil diterapkan. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor

yaitu faktor guru, metode mengajar, kurikulum, saran, dan sistem

administrasi.

C. Ciri-Ciri Penilaian dalam Pendidikan

Ciri-ciri penilaian dalam pendidikan dapat menentukan siswa mana yang

lebih pandai dari yang lain, maka bukan kepandaiannya yang diukur. Kita

dapat mengukur kepandaian melalui gejala yang tampak atau memancar

dari kepandaiannya. Salah satu contoh adalah anak yang pandai biasanya

dapat menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru.
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Ciri-ciri penilaian dalam pendidikan, antara lain sebagai berikut

(Arikunto, 2008: 11):

a. Penilaian dilakukan secara tidak langsung. Dalam contoh ini, akan

mengukur kepandaian melalui ukuran kemampuan menyelesaikan soal-

soal. Obyek pengukuran dan penilaian dalam pendidikan adalah peserta

didik, tidak dilihat dari sosok fisiknya, melainkan aspek psikologinya,

seperti sikap, minat, bakat, intelegensia, dan hasil belajar. Aspek-aspek

tersebut tidak bisa diukur secara langsung. Sebagai contoh untuk

mengukur kepandaian peserta didik yang dapat dilakukan hanyalah

mengukur hasil belajar dengan jalan menjawab atau mengerjakan soal-soal

tes. Jawaban terhadap soal tes tersebut yang dipakai untuk

menggambarkan kepandaian peserta didik.

b. Penggunaan ukuran kuantitatif. Karena penilaian selalu dimulai dari

pengukuran, maka hasil pengukuran akan menggunakan satuan satuan

secara kuantitatif. Penggunaan satuan kuantitatif ini untuk mendapatkan

hasil pengukuran yang obyektif dan pasti setelah itu dapat diolah dan

ditafsirkan kedalam satuan kualitatif.

c. Menggunakan unit satuan yang tetap. Obyek pengukuran hendaknya

mengunakan satuan yang tetap. Sebab apabila menggunakan satuan

pengukuran tidak tetap akan berakibat hasil evaluasi tidak memiliki

keajegan, prediksinya menjadi rendah.

d. Bersifat relatif. Artinya hasil penilaian itu kendatipun sudah menggunakan

satuan yang tetap, hasilnya tidak akan sama dari waktu kewaktu. Sebab
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hasil penilaian tidak semata-mata ditentukan oleh alat ukur yang valid,

namun juga dipengaruhi oleh keadaan obyek yang selalu berkembang,

serta keadaan lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan

tersebut, apalagi dalam evaluasi tidak dapat dilaksanakan secara langsung

e. Tidak mungkin terhindar dari kesalahan. Kesalahan tersebut dapat

diakibatkan alat ukur yang kurang valid, atau sikap subyektif penilai,

maupun kesalahan dalam perhitungan, keadaan fisik atau psikis siswa

yang dinilai, serta situasi tempat pelaksanaan penilaian itu dilakukan.

D. Alat Penilaian

Menurut pengertian umum, alat adalah sesuatu yang dapat digunakan

untuk mempermudah seseorang untuk melaksanakan tugas atau mencapai

tujuan secara lebih efektif  dan efisien, kata alat biasa disebut juga dengan

istilah “Instrumen” dengan demikian maka alat evaluasi juga dikenal

dengan instrumen evaluasi (Arikunto, 2008: 26). Tes merupakan alat yang

sering dipergunakan dalam rangka mengevaluasi hasil belajar peserta

didik.

Dinyatakan dalam Permendiknas No 23 Tahun 2016 Pasal 13 Tentang

Prosedur Penilaian Proses Belajar dan Hasil Belajar Oleh Pendidik

dilakukan dengan beberapa urutan yaitu:

a. Menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah

disusun;

b. Menyusun kisi-kisi penilaian;

c. Membuat instrumen penilaian berikut pedoman penilaian;
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d. Melakukan analisis kualitas instrumen;

e. Melakukan penilaian;

f. Mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian;

g. Melaporkan hasil penilaian; dan

h. Memanfaatkan laporan hasil penilaian.

a. Teknik Penilaian Tes

Kegiatan “mengukur” dan “melakukan pengukuran” merupakan tindakan

yang mengawali kegiatan evaluasi dalam penilaian hasil belajar. Kegiatan

“mengukur” pada umumnya tertuang dalam bentuk tes, tekniki tes inilah

yang lebih sering dipergunakan dalam rangka mengevaluasi hasil belajar

peserta didik dari segi ranah proses berpikirnya (cognitive domain).

Berdasarkan bentuknya menurut Arikunto (dalam Sudaryono, 2012: 102-

103)  terdapat dua jenis tes yaitu: (1) tes subjektif, yang pada umumnya

berbentuk esai (uraian), tes bentuk esai adalah sejenis tes kemajuan belajar

yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-

kata; (2) tes objektif, merupakan tes yang dalam pemeriksaanya dapat

dilakukan secara objektif seperti pilihan ganda, tes benar-salah, soal

menjodohkan (matching test), soal jawaban singkat, tes isian (completion

test), dan tes uraian/esai atau penugasan.

1. Pilihan Ganda (Multiple choice test)

Merupakan tes yang jawabannya dipilih dari beberapa kemungkinan

jawaban yang telah disediakan, secara umum pilihan ganda terdiri dari
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pokok soal (stem), pilihan jawaban (option) yang terdiri atas kunci

jawaban dan pengecoh (distractor).

2. Tes Benar-Salah (True-False)

Merupakan tes yang soal-soalnya berupa pertanyaan-pertanyaan

(statement), statment tersebut ada yang benar dan ada yang salah.

Bentuk tes benar-salah ada dua macam yaitu: a) dengan pembetulan

(with correction) dan tanpa pembetulan (without correction).

3. Soal Menjodohkan (Matching test)

Soal menjodohkan adalah bentuk soal yang terdiri dari dua kelompok

pernyataan, kelompok pertama ditulis lajur sebelah kiri merupakan

pernyataan soal dan lajur sebelah kanan disebut respon.

4. Soal Jawaban Singkat

Merupakan jenis tes yang menuntut peserta tes untuk memberikan

jawaban singkat, berupa kata prase, nama tempat, nama tokoh,

lambang atau kalimat yang sudah pasti.

5. Tes Isian (Completion test)

Disebut dengan istilah tes isian, tes menyempurnakan atau tes

melengkapi. Tes ini terdiri atas kalimat-kalimat yang bagiannya

dihilangkan dan menuntut siswa untuk melengkapi bagian informasi

yang dihilangkan.

6. Tes Uraian/Esai atau Penugasan

Merupakan tes yang jawabannya menuntut siswa untuk mengingat,

mengorganisasikan gagasan atau hal yang telah dipelajari dengan cara

mengemukakan, mengekspresikan dan mengimplementasikan gagasan
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tersebut dalam bentuk uraian tertulis. Tes uraian dibagi menjadi dua

jenis yakni: (1) tes uraian objektif, suatu tes yang jawabannya

berkenaan dengan pengertian/konsep tertentu, sehingga penskorannya

dapat dilakukan secara objektif; (2) tes uraian nonobjektif, suatu tes

yang jawabannya berkenaan dengan pengertian/konsep menurut

pendapat masing-masing peserta didik, sehingga sifatnya terbuka,

produktif dan open ended (Abidin, 2016: 143-145).

b. Teknik Penilaian Non-Tes

Penilaian kelas merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-

langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi

serta sejumlah bukti yang menunjukan pencapaian hasil belajar peserta

didik. Penilaian kelas dilaksanakan melalui berbagai cara, seperti penilaian

unjuk kerja (performance), penilaian sikap, penilaian tertulis (paper and

pencil), penilaian proyek, penilaian produk, penilaian melalui kumpulan

hasil kerja/karya peserta didik (portofolio), dan penilaian diri.

1. Unjuk Kerja (performance)

Merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan

peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini digunakan untuk

menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik

melakukan tugas tertentu, seperti: praktek di laboratorium. Untuk

mengamati unjuk kerja peserta didik dapat menggunakan alat dan

instrumen seperti daftar cek (check-list), skala penilaian (rating scale).
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2. Penilaian Sikap

Sikap adalah suatu kecendrungan atau kesiapan seseorang membrikan

respon dalam bentuk perilaku tertentu terhadap suatu stimulus atau

rangsangan yang diberikan. Secara umum, objek sikap yang perlu

dinilai dalam proses pembelajaran seperti: sikap terhadap materi

pembelajaran, terhadap guru/pengajar, dan terhadap proses

pembelajaran. Penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara

atau teknik seperti observasi perilaku, pertanyaan langsung dan

laporan pribadi.

3. Penilain Portofolio

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang

didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukan perkembangan

kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu, dapat berupa

makalah, ringkasan, pekerjaan rumah, catatan diskusi.

4. Penilaian Proyek

Merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang diselesaikan

dalam periode/waktu tertentu, tugas dapat berupa suatu investigasi

sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian,

pengolahan dan penyajian data. Penilaian proyek digunakan untuk

mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, dan

menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara

jelas.
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5. Penilaian Proses dan Produk

Penilaian proses merupakan penilaian yang menekankan pada proses

pembelajaran, aktivitas dan kreatifitas peserta didik dalam memperoleh

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta menerapkannya dalam

kehidupan sehari-hari. Indikator penilaian proses antara lain

kemampuan mengindentifikasi, mengkalsifikasi, mengkomunikasikan,

mengukur, mengamati dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu

karya. Sedangkan penilaian produk adalah penilaian terhadap proses

pembuatan dari kualitas suatu produk meliputi penilaian kemampuan

peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni.

6. Penilaian Diri

Merupakan penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai

dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses dan tingkat pencapaian

kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu.

Penilaian diri dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif,

afektif dan psikomotor.

7. Pemberian Tugas

Metode penugasan merupakan cara penyajian bahan pelajaran, pada

metode ini guru memberikan seperangkat tugas yang harus dikerjakan

peserta didik baik secara individual maupun kelompok. Yang dimana

terdiri dari tiga fase yaitu pertama, mendidik memberikan tugas;

kedua, peserta didik melaksanakan tugas atau belajar dan fase ketiga,

peserta didik mempertanggungjawabkan kepada pendidikan apa yang

telah dipelajari (Sudaryono, 2012: 74-76).
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E. Pengembangan Tes dan Non-tes sebagai Alat Evaluasi

Penyusunan dan pengembangan tes dimaksudkan untuk memperoleh hasil

yang valid, sehingga hasil ukurnya dapat mencerminkan secara tepat hasil

belajar atau prestasi belajar yang dicapai oleh masing-masing individu peserta

tes setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar.

a. Pengembangan Instrumen tes

Adapun langkah-langkah pengembangan konstruksi tes yang ditempuh

sebagai berikut menurut Djaali (dalam Sudaryono, 2012: 104-105):

1. Menetapkan tujuan tes

Tes prestasi belajar dapat dibuat untuk bermacam-macam tujuan,

tujuan yang akan dibuat disesuaikan dengan RPP yang telah dibuat.

2. Analisis kurikulum

Bertujuan untuk menertukan bobot setiap pokok bahasan yang akan

dijadikan dasar dalam menentukan jumlah item atau butir soal untuk

setiap pokok bahasan soal objektif atau bobot soal untuk bentuk

uraian, dalam membuat kisi-kisi.

3. Analisis buku pelajaran dan sumber materi belajar lainnya

Analisis buku pelajaran bertujuan menentukan bobot setiap pokok

bahasan berdasarkan jumlah halaman materi yang termuat dalam buku

pelajaran atau sumber materi belajar lainnya.

4. Membuat kisi-kisi

Manfaat kisi-kisi  untuk menjamin sampel soal yang baik, dalam arti

mencakup semua pokok bahasan secara proporsional, agar item item
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atau butir-butir tes mencakup keseluruhan materi pokok bahasan atau

sub pokok bahasan) secara proporsional.

5. Penulisan Tujuan Instruksional

Penulisan TIK harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

harus mencerminkan tingkah laku siswa, oleh karena itu harus

dirumuskan secara operasional dan secara teknis menggunakan kata-

kata operasional.

6. Penulisan soal

Setelah kisi kisi dalam bentuk tabel spesifikasi telah dibuat maka

selanjutnya membuat butir-butir soal.

7. Telaah soal (face validity).

Soal-soal yang dibuat masih mungkin terjadi kekurangan atau

kekeliruan yang menyangkut aspek kemampuan spesifik yang diukur,

bahasa yang digunakan, kesalahan ketik dan sebagainya, untuk itu

sebelum diperbanyak maka soal terlebih dahulu harus ditelaah.

8. Reproduksi tes terbatas.

Tes yang sudah jadi diperbanyak dalam jumlah yang cukup menurut

jumlah sampel uji coba atau jumlah peserta yang akan mengerjakan tes

tersebut dalam suatu kegiatan uji-coba tes.

9. Uji coba tes

Tes yang telah diperbayak, diuji-cobakan pada sejumlah sampel yang

telah ditentukan.
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10. Analisis hasil uji coba

Berdasarkan data hasil uji coba dilakukan analisis terutama analisis

butir soal yang meliputi validitas butir, tingkat kesukaran, dan fungsi

pengecoh.

11. Revisi soal

Soal-soal yang valid berdasarkan kriteria validitas empiric

dikonfirmasikan dengan kisi-kisi, apabila soal-soal tersebut sudah

memenuhi syarat dan telah mewakili semua materi yang akan diujikan

soal-soal tersebut selanjutnya dirakit menjadi sebuah tes.

12. Merakit soal menjadi tes

Urutan soal dalam suatu tes dilakukan menurut tingkat kesukaran soal,

yaitu dari soal yang mudah sampai soal yang sulit.

b. Pengembangan Instrumen Non-Tes

Instrumen non-tes adalah instrumen selain tes prestasi belajar. Alat

penilaian yang dapat digunakan antara lain adalah: lembar pengamatan

(seperti portofolio, life skill dan instrumen tes sikap, minat, dan

sebagainya). Pada prinsipnya prosedur penulisan butir soal untuk

instrumen non-tes adalah sama dengan prosedur penulisan tes prestasi

belajar, yaitu menyusun kisi-kisi tes, menuliskan butir soal berdasarkan

kisinya, telaah, validasi uji coba butir, perbaikan butir berdasarkan hasil

uji coba. Namun, dalam proses awalnya sebelum menyusun kisi-kisi tes

terdapat perbedaan dalam menentukan validitas isi/konstruknya dalam

buku pelajaran, untuk non-tes validitas isi/konstruknya diperoleh melalui



26

"teori", teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan

mengenai suatu peristiwa atau kejadian (Sudaryono, 2012: 122).

Pengamatan merupakan suatu alat penilaian yang pengisiannya dilakukan

oleh pendidik atas dasar pengamatan terhadap perilaku peserta didik yang

sesuai dengan kompetensi yang hendak diukur. Pelaksanaan pengamatan

sikap dapat dilakukan pada sebelum mengajar, saat mengajar, dan sesudah

mengajar. Perilaku minimal yang dapat dinilai dengan pengamatan untuk

perilaku budi pekerti peserta didik, misalnya: ketaatan pada ajaran agama,

toleransi, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, kesetiakawanan,

hormat menghormati, sopan santun, dan jujur (Sudaryono, 2012: 122).

Kisi-kisi non-tes biasanya formatnya berisi dimensi indikator, jumlah butir

soal per indikator, dan nomor butir soal. Untuk mengisi dimensi dan

indikator, guru harus mengetahui terlebih dahulu validitas konstruknya

yang disusun melalui teori. Setelah teori diperoleh dari berbagai buku,

selanjutnya menyimpulkan teori itu dan merumuskan definisi konsep dan

operasional dengan kata-kata sendiri berdasarkan pendapat para ahli yang

diperoleh dari beberapa buku yang telah dibaca. Definisi tentang teori

yang dirumuskan inilah yang dinamakan konstruk. Berdasarkan konstruk

yang telah dirumuskan itu, langkah selanjutnya adalah menentukan

dimensi (tema objek/hal-hal pokok yang menjadi pusat tinjauan teori),

indikator (uraian/rincian dimensi yang akan diukur dan penulisan butir

soal berdasarkan indikatornya (Sudaryono, 2012: 123).
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap bulan Januari 2017 di SMP

Negeri se-Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Madya Bandar Lampung

tahun ajaran 2016/2017.

B. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh guru IPA SMP Negeri se-

Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Madya Bandar Lampung, dengan

sampel yaitu guru IPA yang mengajar kelas VIII di SMP Negeri 16 Bandar

Lampung, SMP Negeri 17 Bandar Lampung dan SMP Negeri 18 Bandar

Lampung.

Tabel 1. Persebaran Populasi dan Sampel Penelitian

No. Sekolah Populasi Sampel
1 SMP N 16 Bandar Lampung 2 2
2 SMP N 17 Bandar Lampung 2 2
3 SMP N 18 Bandar Lampung 1 1

Total 5 5

C. Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe desain deskriptif

sederhana. Desain tersebut digunakan untuk riset awal yang berfungsi

menjelaskan dan mendefinisikan suatu masalah. Riset bersifat awal tidak
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untuk mencari kesimpulan akhir. Desain ini digunakan untuk survei yang

dilakukan oleh ahli, studi kasus, analisis data sekunder dan riset yang

menggunakan pendekatan kualitatif (Sarwono, 2006: 81). Pendekatan

kualitatif bersifat luwes, tidak terlalu rinci, tidak lazim mendefinisikan suatu

konsep, serta memberikan kemungkinan bagi perubahan manakala ditemukan

fakta yang lebih mendasar, menarik, dan bermakna di lapangan (Bungin,

2012: 39). Penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara jelas

mengenai kesulitan guru IPA kelas VIII dalam merencanakan dan

melaksanakan asesmen.

D. Prosedur Penelitian

Penelitian dilaksanakan dalam dua tahapan yaitu prapenelitian dan

pelaksanaan penelitian. Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah

sebagai berikut:

1. Prapenelitian

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian adalah:

a. Melakukan pendataan jumlah SMP Negeri di Kecamatan Teluk

Betung Utara Kota Madya Bandar Lampung

b. Membuat surat izin observasi dari dekanat sebagai surat pengantar ke

sekolah tempat dilaksanakan prapenelitian.

c. Melakukan prapenelitian ke sekolah guna mengetahui jumlah populasi

guru IPA, dan materi biologi yang telah diajarkan pada semester ganjil

tahun ajaran 2016/2017 dan pengetahuan awal tentang asesmen.
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d. Menentukan jumlah guru IPA kelas VIII pada tiap sekolah yang akan

digunakan sebagai sampel.

2. Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan dalam beberapa langkah, sebagai berikut:

a. Membuat surat izin observasi sebagai surat pengantar ke sekolah

tempat dilaksanakan penelitian.

b. Mempersiapakan instrumen dalam penelitian yaitu lembar angket dan

wawancara

c. Memberikan angket (Lampiran 2) dan melakukan wawancara

(Lampiran 5) kepada guru mengenai kesulitan guru IPA kelas VIII

dalam merencanakan dan melaksanakan asesmen.

d. Memberikan skor terhadap hasil angket yang diberikan guru untuk

mengetahui apakah guru tersebut mengalami kesulitan atau tidak

dalam merencanakan dan melaksanakan asesmen dan menyimpulkan

hasil wawancara untuk mendukung data pada hasil angket yang

diberikan guru.

e. Identifikasi kesulitan guru IPA dalam merencanakan dan

melaksanakan asesmen berdasarkan analisis data dari angket dan

wawancara yang didukung informasi dari latar belakang guru.

E. Jenis dan Teknik Pengambilan Data

1. Jenis Data

Data pada penelitian ini berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data

kualitatif diperoleh dari skor hasil penyebaran angket, wawancara, dan
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latar belakang pendidikan guru IPA kelas VIII sedangkan data kuantitatif

diperoleh dari perhitungan hasil data angket. Jenis data yang digunakan

pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer di

peroleh dari angket dan wawancara. Angket dan wawancara pada

penelitian ini diberikan kepada guru IPA dengan beberapa aspek yang di

amati antara lain kesulitan guru IPA dalam merencanakan asesmen dan

melaksanakan asesmen. Data sekunder di peroleh dari latar belakang

pendidikan guru IPA.

2. Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data dalam penelitian ini dengan triangulasi instrumen, yaitu

suatu pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari satu

strategi dalam satu penelitian untuk menjaring data/informasi (Wirawan,

2012: 156). Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu:

a. Angket

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe angket

tertutup. Angket tertutup adalah angket yang telah memiliki jawaban,

responden (Guru dan Siswa) cukup memberi tanda cheklist pada

jawaban yang dipilihnya (Siswanto, 2012: 62-63). Bentuk angket

tertutup menggunakan skala likert dan skala bertingkat (rating scale)

dengan 5 alternatif jawaban, dengan interval skor mulai 1-5 sedangkan

pada angket terbuka pertanyaan yang membutuhkan jawaban uraian

dengan skor maksimal 3 per item soal (Widiyoko, 2012: 152). Tabel

kisi-kisi angket yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada

Tabel 2 sebagai berikut:
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Tabel 2: Kisi-Kisi Angket Tanggapan Guru

No. Variabel Indikator
Nomor Item

Jumlah ItemAngket
Tertutup

Angket
terbuka

1. Merencanakan
Asesmen

Menetapkan tujuan
asesmen

1, 2 57 3

Menyusun
Instrumen

3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20

58, 59, 60 21

Menyusun kisi-kisi 21, 22 61 3
Menulis soal
berdasarkan kisi-
kisi dan kaidah
penulisan soal

23, 24, 25, 26 62, 63, 64, 65 8

Menentukan
kriteria mutu soal

27, 28, 29,
30, 31, 32,

33, 34, 35, 36
66, 67 12

Menyusun
pedoman penskoran

37, 38 68 3

2. Melaksanakan
Asesmen

Pelaksanaan
Asesmen Afektif

39, 40, 41,
42, 43, 44

- 6

Pelaksanaan
Asesmen Kognitif

45, 46, 47,
48, 49, 50,

51, 52
- 8

Pelaksanaan
Asesmen
Psikomotorik

53, 54, 55, 56 - 4

Jumlah 56 12 68
Sumber: dimodifikasi dari Indrawan, 2014: 61

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada guru untuk memperoleh data primer.

Teknik wawancara yang dilakukan merupakan wawancara terstruktur

yaitu wawancara yang dilakukan secara terencana, runtut, dan dari

awal sudah diketahui informasi apa yang akan digali, pewawancara

biasanya telah memiliki sederatan daftar pertanyaan tertulis yang

digunakan sebagai panduan (Mustafa, 2013: 97). Tabel kisi-kisi

wawancara yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel

3 sebagai berikut:
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Tabel 3. Kisi-kisi Wawancara

No Variabel Indikator
Nomor
Item

Jumlah
Item

1 Merencanakan
Asesmen

Menetapkan tujuan 1, 2 2
Menyusun Instrumen 3, 4, 5 3
Menyusun kisi-kisi 6, 7 2
Menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan
kaidah penulisan soal

8 1

Menentukan kriteria mutu soal 9, 10 2
Menyusun pedoman penskoran 11, 12 2

2 Melaksanakan
Asesmen

Pelaksanaan Asesmen afektif 13 1
Pelaksanaan Asemen kognitif 14 1
Pelaksanaan Asesmen psikomotorik 15 1

Jumlah 15

Sumber: dimodifikasi dari Indrawan (2014: 61-64)

F. Teknik Analisis Data

1. Angket

Langkah-langkah analisis data angket sebagai berikut:

a. Analisis data angket tertutup

Menghitung jawaban item pada angket tertutup pernyataan positif

dengan memberikan tingkat-tingkat skor untuk masing-masing

jawaban. (1) Jawaban selalu, memiliki bobot nilai 5; (2) Jawaban

sering, memiliki bobot nilai 4;  (3) Jawaban kadang-kadang, memiliki

nilai 3;  (4) Jawaban jarang, memilik nilai 2; dan (5) Jawaban tidak

pernah, memiliki bobot nilai 1. Sedangkan pada angket tertutup

dengan pernyataan negatif memiliki tingkat skor (1) Jawaban tinggi

sekali, memiliki bobot nilai 1; (2) Jawaban tinggi, memiliki bobot

nilai 2;  (3) Jawaban cukup, memiliki nilai 3; (4) Jawaban rendah,

memilik nilai 4; dan (5) Jawaban rendah sekali, memiliki bobot nilai

5 (Riduwan, 2012: 87). Angket terbuka jawaban responden



33

disesuaikan dengan rubrik yang telah disusun. Jawaban sesuai

mendapat skor 2, jawaban kurang sesuai mendapatkan skor 1, dan

jawaban tidak sesuai mendapat skor 0.

b. Analisis data angket terbuka

Angket terbuka dianalisis menggunakan cara yang dimodifikasi dari

Widoyoko (2012: 115). Jika data sesuai dengan aspek yang dinilai

mendapat skor 2, jika kurang sesuai mendapat skor 1, dan jika tidak

sesuai mendapat skor 0.

Tabel 4. Tabulasi Hasil Angket

No Inisial

Guru

Nomor pernyataan angket % Rata-rata

kesulitan

Deskripsi

Kesulitan1 2 3 4 Dst

1

2

dst

% rata-rata

Sumber: dimodifikasi dari Ayurianti (2015: 52).

c. Menghitung skor yang diperoleh ke dalam bentuk persentase. Teknik

ini disebut dengan analisis deskriptif persentase. Adapun rumus untuk

analisis deskriptif persentase adalah:

P = 100%
Keterangan:
n = jumlah skor yang diperoleh responden (guru)
N = jumlah skor yang semestinya diperoleh responden (guru)
P = Persentase

d. Menghitung persentase rata-rata untuk setiap aspek, dengan rumus:

Persentase rata-rata = x 100%
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e. Hasil perhitungan dalam bentuk persentase diinterpretasikan dengan

kriteria deskriptif persentase, kemudian ditafsirkan dengan kalimat

bersifat kualitatif.

Pembagian kriteria deskriptif hanya dengan memperhatikan rentang

bilangan persentase. Angket tertutup pembagian persentase 100%

dibagi rata menjadi lima kategori sesuai dengan skala likert, sedangkan

angket terbuka pembagian persentase 100% dibagi rata menjadi tiga

kategori (Arikunto, 2009: 35) Interval tersebut dapat dilihat pada tabel

kriteria deskriptif persentase dibawah ini.

Tabel 5. Kriteria Persentase Kesulitan Guru dalam Merencanakan dan
Melaksanankan Asesmen

Interval Persentase (%) Kriteria Angket Negatif Kriteria Angket Positif
81-100 Rendah sekali Selalu
61-80 Rendah Sering
41-60 Cukup Kadang-Kadang
21-40 Tinggi Jarang
<21 Tinggi Sekali Tidak Pernah

Sumber: dimodifikasi Arikunto (2009: 35)

Tabel 6. Kriteria Persentase Kesulitan Guru dalam Merencanakan dan
Melaksanankan Asesmen (Angket terbuka)

No Interval (%) Kriteria
1 68-100 Rendah
2 34-67 Cukup
3 0-33 Tinggi

Sumber: dimodifikasi dari Widoyoko (2012: 111)

2. Wawancara

Data wawancara dianalisis secara deskriptif. Wawancara berguna untuk

menyertai dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data

angket. Pedoman wawancara guru terdiri dari 15 pertanyaan. Instrumen

pedoman wawancara:
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Tabel 7. Transkrip hasil wawancara guru

PEDOMAN WAWANCARA

Informan :

Tempat Wawancara :

Waktu Wawancara :

Jalannya Wawancara :

Sumber: dimodifikasi dari Widyaningrum (2015: 82).

3. Latar Belakang Pendidikan Guru

Profil guru dianalisis secara deskriptif yang isinya memuat tentang latar

belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan pengembangan profesi

yang berupa pelatihan yang pernah diikuti. Data profil guru merupakan

data sekunder dari penelitian ini yang digunakan untuk memperkuat data

primer yang diperoleh dari hasil angket dan wawancara.



V.  SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kesulitan Guru IPA kelas VIII dalam merencanakan asesmen di SMP

Negeri se-Kecamatan Teluk Betung Utara tahun ajaran 2016/2017

tergolong kriteria cukup namun, berdasarkan angket tertutup positif guru

sering melakukan indikator menetapkan tujuan, menyusun instrumen,

menyusun kisi-kisi, menulis soal berdasarkan kaidah penulisan soal,

menentukan kriteria mutu soal, dan menyusun pedoman penskoran.

2. Kesulitan Guru IPA kelas VIII dalam melaksanakan asesmen di SMP

Negeri se-Kecamatan Teluk Betung Utara tahun ajaran 2016/2017

mendapatkan skor tergolong kriteria cukup namun, berdasarkan angket

tertutup positif guru sering melakukan indikator pelaksanaan asesmen

kognitif, pelaksanaan asesmen afektif dan pelaksanaan asesmen

psikomotorik.

B. Saran

Dengan adanya kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini maka peneliti

menyarankan sebaiknya :



1. Bagi guru dalam pemahaman mengenai merencanakan dan melaksanakan

asesmen guru kurang mengikuti pelatihan tentang asesmen yang bertujuan

untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan dan

melaksanakan asesmen.

2. Bagi pihak sekolah diharapakan lebih memperhatikan kemampuan yang

dimiliki setiap guru dalam merencanakan dan melaksanakan asesmen hasil

belajar peserta didik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sekolah

dan kemajuan hasil belajar peserta didik.

3. Bagi peneliti diharapkan menggunakan sampel pada penelitian

menggunakan sampel yang lebih banyak minimal 30 sampel untuk

memudahkan peneliti dalam menentukkan kesulitan guru dalam

merencanakan dan melaksanakan asesmen.
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