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(Studi Deskriptif pada Guru IPA SMP se-Kecamatan Teluk Betung Barat,
Tanjungkarang Barat, dan Kedamaian Tahun Ajaran 2016/2017)

Oleh

NURPAWAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesulitan guru IPA dalam

merencanakan dan melaksanakan asesmen di SMP se-Kecamatan Teluk Betung

Barat, Tanjungkarang Barat, dan Kedamaian Tahun Ajaran 2016/2017. Penelitian

ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain deskriptif sederhana. Sampel

dalam penelitian adalah seluruh guru IPA kelas VII, VIII, dan IX di SMP se-

Kecamatan Teluk Betung Barat, Tanjung karang Barat, dan Kedamaian dengan

menggunakan sampling jenuh. Teknik pengumpulan data yang digunakan

menggunakan angket dan wawancara guru untuk mengetahui kesulitan guru IPA

dalam merencanakan dan melaksanakan asesmen, dan lembar informasi biodata

guru yang memuat latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, pelatihan

dan sertifikasi guru. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif

sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam merencanakan dan melaksanakan

asesmen tingkat kesulitan guru IPA berkriteria cukup. Artinya guru tidak banyak
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mengalami kesulitan baik dalam merencanakan maupun melaksanakan asesmen.

Perolehan persentase kesulitan dalam merencanakan asesmen yaitu 52% dan

melaksanakan asesmen 47%. Indikator kesulitan tertinggi yang menyebabkan

guru cukup mengalami kesulitan dalam merencanakan asesmen adalah menyusun

kisi-kisi asesmen, sedangkan indikator kesulitan tertinggi yang menyebabkan guru

cukup kesulitan dalam melaksanakan asesmen adalah pelaksanaan asesmen ranah

psikomotorik. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kesulitan guru IPA dalam

merencanakan dan melaksanakan asesmen di SMP se-Kecamatan Teluk Betung

Barat, Tanjungkarang Barat, dan Kedamaian berkriteria cukup.

Kata Kunci : asesmen, kesulitan, melaksanakan, merencanakan
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asesmen (penilaian) merupakan salah satu komponen yang sangat penting

dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Menurut Poerwanti (2008: 1-3), yang

dikutip dari Rohmah (2016: 1) asesmen pembelajaran merupakan bagian

integral dari keseluruhan proses pembelajaran dan harus dilakukan sepanjang

rentang waktu berlangsungnya proses pembelajaran. Melalui asesmen inilah

guru dapat mengetahui perkembangan dan kemajuan peserta didik dalam

kegiatan pembelajaran. Menurut Majid (2010: 193), penilaian bertujuan untuk

mengukur dan menentukan tingkat ketercapaian kompetensi serta mengukur

efektivitas proses pembelajaran. Melalui penilaian guru dapat menganalisis

tingkat ketuntasan yang dicapai peserta didik. Selain itu, guru bisa melakukan

refleksi dan evaluasi terhadap kualitas pembelajaran yang telah dilakukan.

Menurut Kunandar (2013: 61) menyatakan bahwa penilaian hasil belajar yang

tepat akan memberikan informasi yang akurat tentang ketercapaian

kompetensi siswa dan kualitas pembelajaran yang digunakan oleh guru. Dari

informasi tersebut, guru dapat lebih mudah dalam menentukan program tindak

lanjut terkait hasil dari tingkat ketuntasan yang dicapai peserta didik dan

kualitas pembelajaran yang dilakukan.
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan

Nasional menyebutkan bahwa standar pendidikan nasional meliputi standar

isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar

pembiayaan dan standar penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah

standar nasional pendidikan yang meliputi mekanisme, prosedur, dan

instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Standar penilaian diatur dalam

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2007 tentang Standar

Penilaian Pendidikan untuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Rohmah,

2016: 17). Wulan (2007: 381), menyatakan bahwa implementasi Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada mata pelajaran IPA di sekolah

lanjutan memerlukan asesmen yang dapat menilai ketiga aspek belajar siswa,

yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik secara bersama-sama. Pembelajaran

IPA memerlukan asesmen yang komprehensif untuk menilai segenap

kemampuan siswa sehingga dapat mengukur pencapaian hasil belajar peserta

didik.

Menurut Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen,

guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan

menengah. Sebagai ujung tombak dalam kegiatan pembelajaran, gurulah yang

bertanggung jawab dalam melakukan penilaian baik dalam perencanaan

maupun dalam pelaksanaannya.
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Perencanaan asesmen sangat diperlukan, mengingat itu merupakan keharusan

yang harus dilalui oleh guru dalam melaksanakan asesmen. Seorang guru

harus selalu membuat perencanaan untuk kegiatan yang akan dilakukan,

sehingga melalui perencanaan yang matang diharapkan akan memberikan

hasil yang maksimal. Dalam melakukan asesmen yang baik, seorang guru

pasti pernah mengalami kesulitan-kesulitan dalam prosesnya, mulai dari tahap

perencanaan hingga pelaksanaannya. Berdasarkan penelitian yang pernah

dilakukan oleh Abidin (2014: 95) menunjukkan kesulitan dalam perencanaan

penilaian terdapat pada perencanaan penilaian sikap dan penjelasan mengenai

kompetensi dasar yang akan dinilai sulit dipahami oleh guru, sedangkan dalam

pelaksanaan penilaian kekurangan terdapat pada penilaian sikap dan penilaian

antar teman yang masih terkesan kurang objektif. Berbeda dengan penelitian

Kurebwa dan Nyaruwata (2013: 336) kesulitan guru disebabkan oleh

kurangnya kompetensi guru untuk melaksanakan penilaian yang disebabkan

oleh pengetahuan yang kurang memadai mengenai cara melakukan asesmen.

Berdasarkan hasil observasi di SMP se-Kecamatan Teluk Betung Barat,

Tanjungkarang Barat, dan Kedamaian yang ditujukan kepada guru IPA

menggunakan angket mengenai kesulitan  dalam merencanakan dan

melaksanakan asesmen, umumnya guru mengalami kesulitan dalam

melakukan asesmen, meskipun guru sudah memahami dengan baik mengenai

perencanaan asesmen, namun guru tidak memahami dengan baik mengenai

pelaksanaan asesmen.
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Idealnya, seorang guru menguasai keempat standar kompetensi guru yang

telah tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16

Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Salah satu kompetensi yang menuntut kemampuan guru dalam

menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar dan

memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk ke-pentingan pembelajaran

dengan baik yaitu kompetensi pedagogik. Oleh sebab itu guru harus terus me-

ningkatkan dan mengembangkan kompetensinya sehingga menjadi guru yang

profesional.

Profesional menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut

keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan profesi (Nurbaeti, 2011: 3). Dengan

menyadari tugasnya sebagai guru profesional, guru dapat mengemban

tugasnya dan bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan. Sebab,

kualitas guru turut menentukan kualitas pendidikan bangsa. Oleh sebab itu

peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi suatu judul

penelitian yaitu “Identifikasi Kesulitan Guru IPA dalam Merencanakan dan

Melaksanakan Asesmen (Studi Deskriptif pada Guru IPA SMP se-Kecamatan

Teluk Betung Barat, Tanjungkarang Barat dan Kedamaian Tahun Ajaran

2016/2017)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kesulitan guru IPA dalam merencanakan asesmen?
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2. Bagaimana kesulitan guru IPA dalam melaksanakan asesmen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kesulitan guru IPA dalam merencanakan asesmen.

2. Kesulitan guru IPA dalam melaksanakan asesmen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan serta informasi mengenai asesmen yang dapat

dijadikan bekal dan pengetahuan bagi peneliti selaku calon guru.

2. Bagi Guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dorongan untuk terus

meningkatkan dan mengembangkan kompetensi guru mengenai asesmen.

3. Bagi Dinas Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk terus

meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan melalui peningkatan

kompetensi guru dalam melakukan asesmen, khususnya pada mata pelajaran

IPA di seluruh SMP provinsi Lampung khususnya di Kota Bandar

Lampung.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam upaya menghindari anggapan yang berbeda terhadap masalah yang akan

dibahas, maka peneliti membatasinya dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Kesulitan guru yang diidentifikasi adalah kesulitan Guru IPA dalam

merencanakan dan melaksanakan asesmen kelas VII, VIII dan IX semester

ganjil di SMP se-Kecamatan Teluk Betung Barat, Tanjungkarang Barat,

dan Kedamaian berdasarkan standar yang berlaku :

a. Kesulitan dalam merencanakan asesmen diidentifikasi dengan

menggunakan indikator penyusunan perangkat asesmen yang

diidentifikasi dengan indikator sebagai berikut: (a) Menetapkan tujuan

pembelajaran; (b) Membuat indikator pencapaian kompetensi peserta

didik; (c) Menentukan teknik asesmen; (d) Menentukan bentuk

asesmen; (e) Menyusun kisi-kisi; (f) Menyusun rubrik; dan (g)

Menulis soal berdasarkan kaidah penulisan soal.

b. Kesulitan dalam melaksanakan asesmen diidentifikasi dengan

menggunakan indikator pelaksanaan asesmen ranah kognitif, afektif,

dan psikomotorik, dengan indikator sebagai berikut: (a) Fasilitas

ruang belajar, (b) Membagikan soal; (c) Pengawasan tes; (d) Alokasi

waktu; (e) Kondisi pelaksanaan; dan (f) Mengamati aspek yang

dinilai.

2. Populasi dalam penelitian ini adalah guru IPA kelas VII, VIII dan IX

SMP se-Kecamatan Teluk Betung Barat, Tanjungkarang Barat, dan

Kedamaian, dengan sampel penelitian yaitu guru IPA yang mengajar

kelas VII, VIII dan IX di SMP Negeri 15, SMP Bodhisattva, SMP Darul
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Falah, SMP Negeri 10, SMP Negeri 32, SMP Swasta Wiyatama, SMP

Swasta DCC Global School, SMP Negeri 5, SMP Swasta Nusantara,

SMP Swasta 20, dan SMP Swasta Bina Taruna Bandar Lampung.

F. Kerangka Pikir

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik

pada PAUD jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan

menengah. Pasal 1 angka 4 UUGD menjelaskan bahwa profesional adalah

pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi sumber

penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan

yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan

pendidikan profesi.

Salah satu ciri pendidik profesional adalah menyelenggarakan penilaian dengan

baik sehingga dapat mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam

pembelajaran. Dalam menyelenggarakan penilaian  yang baik tidaklah mudah,

banyak faktor yang mempengaruhi baik buruknya sistem penilaian yang

dilakukan, diantaranya latar belakang pendidikan guru, pengalaman mengajar,

kompetensi guru dan pelatihan yang pernah diikuti oleh guru. Untuk dapat

menyelenggarakan penilaian yang baik harus di dukung oleh keempat faktor

tersebut, sehingga nantinya baik dalam persiapan dan pelaksanaan penilaian

dapat mengukur pencapaian hasil belajar siswa baik dari aspek kognitif, afektif

dan psikomotorik. Sehingga didapatkan informasi mengenai ketuntasan peserta

didik dalam pembelajaran.
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Bagan kerangka pikir dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Guru

Latar Belakang
pendidikan

Informasi Ketuntasan Peserta Didik

PsikomotorikAfektifKognitif

PelaksanaanPersiapan

Pengalaman
Mengajar

Menyelenggarakan
Penilaian

Pendidik Profesional

Mengikuti
Pelatihan

Kompetensi Guru



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. HAKIKAT GURU

Definisi yang kita kenal sehari-hari adalah bahwa guru merupakan orang

yang harus digugu dan ditiru, dalam arti orang yang memiliki kharisma atau

wibawa hingga perlu untuk ditiru dan diteladani. Mengutip pendapat Hazke

dan Mc lendon dalam bukunya this is teaching: “ Teacher is profesional

person who conduct classes.” (guru adalah seorang yang mempunyai

kemampuan dalam menata dan mengelola kelas). Sedangkan menurut Jean D.

Grambs dan C. Morris Mc Clare dalam Foundation of teaching, an

introduction to modern education: “Teacher are those persons who

consciously direct the experiences and behavior of an individual so that

education takes places.” (guru adalah mereka yang secara sadar mengarahkan

pengalaman dan tingkah laku dari seorang individu hingga dapat terjadi

pendidikan). Jadi guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung

jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang

yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang

program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta

didik dapat belajar dan pada akhirnya dapt mencapai tingkat kedewasaan

sebagai tujuan akhir proses pendidikan (Uno, 2008: 15).
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Menurut UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, ada empat

kompetensi pokok yang harus dikuasai oleh para guru meliputi kompetensi

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi

profesional (Sujanto, 2007: 29-30):

1. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan guru dalam mengelola

pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik,

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi

yang dimilikinya.

2. Kompetensi kepribadian yaitu guru memiliki kepribadian yang mantap,

stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik,

dan berakhlak mulia. Guru adalah teladan bagi anak didik dan masyarakat

disekitarnya. Oleh sebab itu kepribadian yang mantap menjadi syarat

pokok bagi guru agar tidak mudah terombang-ambing secara psikologis

oleh situasi-situasi yang terus berubah secara dinamis (baik positif

maupun negatif).

3. Kompetensi sosial yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan

peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali

peserta didik, dan masyarakat sekitar.

4. Kompetensi profesional yaitu kemampuan untuk dapat menguasai materi

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan guru

mampu membimbing peserta didik dapat memenuhi standar kompetensi

minimal yang seharusnya dikuasai oleh peserta didik. Guru diwajibkan

menguasai dengan baik mata pelajaran yang diasuhnya, sejak dari dasar-
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dasar keilmuannya sampai dengan bagaimana metode dan teknik untuk

mengajarkan serta cara menilai dan mengevaluasi siswa yang mengikuti

proses belajar mengajar (Sujanto, 2007: 31-33).

B. ASESMEN

Asesmen merupakan suatu prosedur sistematis dan mencakup kegiatan

mengumpulkan, menganalisis, serta mengiterpretasikan informasi yang dapat

digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik seseorang atau

objek untuk menentukan seberapa jauh mereka mencapai tujuan

pembelajaran. Menurut Yusuf (2015: 8) di sekolah atau lembaga pendidikan

nonformal lainnya, asesmen pendidikan merupakan salah satu variabel dalam

proses pendidikan yang akan dapat memberikan umpan balik (feedback) bagi

penyempurnaan pendidikan untuk masa berikutnya, baik yang berhubungan

dengan proses pelaksanaan maupun yang dicapai sebagai salah satu variabel

yang menentukan. Asesmen memberikan informasi lebih komprehensif dan

lengkap (kuantitatif dan kualitatif) daripada pengukuran, sebab tidak hanya

menggunakan instrumen tes, tetapi juga menggunakan teknik-teknik yang

lain. Dalam asesmen, kedua jenis data itu dapat dikumpulkan melalui

berbagai jenis instrumen asesmen yang dapat dipilih dan digunakan untuk

mengetahui tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, asesmen dapat

diartikan sebagai suatu proses pengumpulan data dan/ atau informasi

(termasuk didalamnya pengolahan dan pendokumentasian) secara sistematis

tentang suatu atribut, orang atau objek, baik berupa data kualitatif maupun

kuantitatif tentang jumlah, keadaan, kemampuan atau kemajuan suatu atribut,
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objek atau orang/ individu yang dinilai, tanpa merujuk pada keputusan nilai

(value judgement).

Apabila bidang yang dinilai adalah kegiatan belajar dan pembelajaran, maka

arah asesmen sebagai berikut:

a. Asesmen hendaklah menyertai semua komponen-komponen belajar dan

pembelajaran; dapat dilakukan di awal kegiatan, saat kegiatan sedang

berlangsung, maupun di akhir kegiatan pembelajaran.

b. Fokus utama asesmen adalah untuk mengetahui pencapaian dan

kemajuan peserta didik dalam belajar serta memperbaiki proses

pembelajaran dan kegiatan peserta didik dalam belajar (assesment of

learning and assesment for learning). Dengan menggunakan asesmen

yang baik, guru/ pendidik mengetahui dimana kelemahan- kelemahannya

dalam membelajarkan, sehingga dapat diperbaki.

c. Asesmen harus terfokus, menuntut perhatian kolektif serta menciptakan

hubungan/ keterpautan, dan memperkaya koherensi kurikulum

d. Perbedaan penekanan antara asesmen untuk memperbaiki dan asesmen

untuk akuntabilitas harus dikelola dengan baik, sehingga menemukan

titik temu yang saling meguntungkan.

Ada beberapa hal yang harus diketahui dan dikuasai oleh seorang calon guru

dan guru terkait dengan penilaian, sebab penilaian memainkan peranan

penting di sekolah, untuk itu, guru perlu mencurahkan sebagian waktunya

pada aktivitas yang terkait penilaian.
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Berikut ini adalah beberapa kompetensi yang perlu dikuasai oleh guru dan

calon guru:

1. Guru harus mampu memilih prosedur- prosedur penilaian yang tepat

untuk membuat keputusan pembelajaran.

2. Guru perlu memiliki kemampuan mengembangkan prosedur penilaian

yang tepat guna membuat keputusan pembelajaran.

3. Guru harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan, melakukan

penskoran, serta menafsirkan hasil penilaian yang telah dibuat.

4. Guru harus memiliki kemampuan menggunakan hasil-hasil penilaian

untuk membuat keputusan-keputusan di bidang pendidikan.

5. Guru harus memiliki kemampuan mengembangkan prosedur penilaian

yang valid dan menggunakan informasi penilaian.

6. Guru harus memiliki kemampuan mengkomunikasikan hasil-hasil

penilaian (Kusaeri dan Suprananto, 2012: 11-13).

Merujuk pada Kaufman (dalam Harjanto 2011: 2), perencanaan adalah suatu

proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan absah

dan bernilai, didalamnya mencakup elemen-elemen:

a. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan.

b. Menentukan kebutuhan-kebutuhan yang perlu diprioritaskan.

c. Spesifikasi rinci hasil yang dicapai dari tiap kebutuhan yang

diprioritaskan.

d. Identifikasi persyaratan untuk mencapai tiap-tiap pilihan.

e. Sekuensi hasil yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang

dirasakan.
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f. Identifikasi strategi alternatif yang mungkin dan alat atau tools untuk

melengkapi tiap persyaratan dalam mencapai tiap kebutuhan, termasuk di

dalamnya merinci keuntungan dan kerugian tiap strategi dan alat yang

dipakai.

Sedangkan prosedur penilaian oleh pendidik menggunakan langkah-langkah

sebagai berikut (BSNP dalam Yuniarti, 2010: 60-62):

a. Penentuan Tujuan Penilaian

Penentuan tujuan penilaian merupakan langkah awal dalam rangkaian

kegiatan penilaian secara keseluruhan, seperti untuk penilaian harian,

tengah semester, akhir semester, kenaikan kelas, atau penilain akhir dari

satuan pendidikan.

b. Penyusunan Kisi-kisi

Penyusunan kisi-kisi penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari kegiatan perencanaan pembelajaran dalam bentuk silabus dan

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

c. Perumusan Indikator Pencapaian

Indikator pencapaian dikembangkan oleh pendidik berdasarkan KD mata

pelajaran dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Rumusan indikator menggunakan kata kerja operasional.

2) Tiap KD dikembangkan dua atau lebih indikator

3) Tiap indikator dapat dibuat lebih dari satu butir instrumen.

4) Indikator memiliki aspek manfaat atau terkait dengan kehidupan

sehari-hari.
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d. Penyusunan Instrumen Tes

Penyusunan tes disesuaikan dengan karakteristik teknik dan bentuk butir

instrumennya.

e. Telaah Instrumen

Instrumen penilaian dalam bentuk tertulis, lisan maupun kinerja harus

melalui analisis secara kualitatif yang dilakukan bersama dengan teman

sejawat. Selain itu, pendidik dapat juga melakukan analisis secara

kuantitatif.

f. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan dalam bentuk ulangan harian, ulangan

tengah semester, ulangan akhir semester, penugasan, dan pengamatan

dengan menggunakan instrumen yang sesuai dengan standar kompetensi

dan kompetensi dasar. Penilaian harus dilaksanakan dalam situasi dan

kondisi yang memungkinkan peserta didik menunjukkan kemampuan

optimalnya yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian.

Menurut Yusuf (2015: 23) dalam arti luas, tujuan dan fungsi asesmen dalam

pendidikan adalah sebagai penyedia informasi tentang: (1) penguasaan

pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan untuk perbaikan pendidikan; (2)

pengendalian mutu pendidikan dan pembelajaran; (3) pengambilan keputusan

tentang peserta didik; (4) akuntabilitas untuk peserta didik dan publik; dan (5)

regulasi administratif. Penguasaan pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan

untuk perbaikan sebagai fungsi pertama, merupakan salah satu benang merah

yang terabaikan selama ini. Para pengambil kebijakan atau pengelola

lapangan lebih banyak melihat kondisi momentum asesmen dan evaluasi,
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terutama pada hasil belajar. Namun, sangat jarang yang menggunakan hasil

belajar tersebut sebagai informasi untuk perbaikan pendidikan. Padahal, data

dan informasi penguasaan pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan peserta

didik sehubungan dengan pembelajaran yang telah dilakukan, dapat

digunakan untuk: memperbaiki kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan

pendidik, memperbaiki cara-cara peserta didik dalam belajar dan

menyempurnakan fasilitas belajar.

Bloom (dalam Yusuf, 2015: 26) menekankan bahwa fungsi asesmen lebih

banyak diarahkan untuk memperbaiki proses pendidikan dan kegiatan belajar,

empat fungsi asesmen yang dikemukakan Bloom sebagai berikut:

1. Fungsi diagnostik,

2. Fungsi penempatan,

3. Fungsi penentuan tingkat keberhasilan, dan

4. Fungsi seleksi.

Menurut Daryanto (2012: 14-16), fungsi penilaian (asesmen) antara lain:

1. 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. Dengan diketahuinya sebab-sebab kelemahan ini, akan

mudah dicari cara untuk mengatasi.
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2. 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.

3. 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, sarana dan sistem

kurikulum.

4. Penilaian berfungsi selektif

Dengan cara 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 kekelas

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

beasiswa; 4) untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan

sekolah, dan sebagainya.

Dengan memfungsionalkan keempat fungsi tersebut dalam kegiatan

pendidikan secara baik dan benar, peningkatan kualitas belajar akan lebih
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berarti, dan pengembangan diri peserta didik menjadi lebih bermakna dalam

realitas kehidupannya. Selain keempat fungsi tersebut, untuk memberikan

gambaran tentang kemajuan dan tingkat pencapaian peserta didik pendidik

perlu mewujudkan prinsip-prinsip asesmen pendidikan dalam konteks yang

sesungguhnya. Menurut Yusuf (2015: 38), prinsip-prinsip tersebut sebagai

berikut:

1. Asesmen yang baik bersifat komprehensif

Prinsip ini menunjukkan pentingnya cakupan yang luas dari alat ukur

yang digunakan, sesuai materi pelajaran. Cakupan itu bukan semata-mata

dilihat dari luas materi yang dinilai, melainkan juga domain (aspek) yang

diukur. Melalui tes objektif, banyak informasi aspek kognitif yang dapat

dikumpulkan, tetapi sangat sedikit sekali yang berkaitan dengan minat,

keterampilan, sikap, kepribadian maupun pelaksanaan kurikulum dan

proses pendidikan. Dengan menggunakan tes esai, informasi yang

dikumpulkan sedikit, tetapi kemampuan menalar dan mengemukakan

pendapat dapat dijaring dengan baik. Oleh karena itu, perumusan secara

tepat aspek yang akan dinilai sangat esensial. Selanjutnya aspek tersebut

hendaklah ditinjau secara menyeluruh dan komprehensif, baik dari segi

keterwakilan luasnya, maupun dari segi tujuan yang dirumuskan sebelum

proses pendidikan dilaksanakan.

2. Asesmen hendaklah dilakukan secara kontinu

Asesmen yang baik bukanlah dilakukan pada awal dan akhir suatu

kegiatan saja, dengan kata lain hanya bersifat sewaktu atau momentum,

melainkan hendaklah dilakukan secara terus menerus. Pada saat program
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pendidikan mulai dirancang, seharusnya sudah diawali dengan asesmen

untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik sudah menguasai materi

yang akan diberikan (entry behavior). Dengan cara demikian dapat

dipilih materi dan strategi yang tepat, organisasi kelas yang tepat dan

menarik, waktu yang sesuai dan sumber belajar yang mendukung

kegiatan pendidikan dan/ atau pembelajaran. Pada saat proses

pembelajaran dilaksanakan di sekolah, asesmen proses pembelajaran

seharusnya sudah dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat diketahui

kesulitan- kesulitan, dan hambatan peserta didik dalam belajar. Asesmen

yang dilakukan secara kontinu, kurang dapat merekam semua keadaan

dalam proses pendidikan dan/ atau pembelajaran, maupun proses dan

hasil belajar, sehingga asesmen itu belum dapat menggambarkan

pencapaian secara utuh dan sesungguhnya.

3. Asesmen yang baik bersifat objektif

Data yang terkumpul dengan menggunakan alat asesmen yang telah

dirakit, selanjutnya diskor dan dinilai secara objektif dan ditafsirkan

dengan jelas dan tegas, serta tidak memihak. Artinya, gambaran belajar

itu tidak dipengaruhi oleh faktor lain di luar yang dicapai peserta didik.

Untuk itu perlu ada patokan atau norma yang jelas dengan klasifikasi

yang tegas, sehingga gambaran apa yang didapat peserta didik akan

menjamin ketepatan dan keakuratan gambaran peserta didik yang

sebenarnya.

4. Asesmen yang baik berpijak pada tujuan yang telah ditetapkan dan

menggunakan kriteria yang jelas.
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Perumusan tujuan yang jelas, sangat penting dalam proses pendidikan.

Tujuan pendidikan/ pembelajaran merupakan awal dari semua kegiatan

pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan yang

jelas akan membawa dampak positif pada pemilihan metode dan strategi

pendidikan. Tujuan yang jelas akan membantu dalam memilih media

pendidikan. Tujuan yang jelas merupakan dasar dalam merumuskan kisi-

kisi ujian bentuk ujian yang akan digunakan. Tujuan itu hendaklah

terjabar dengan baik, jelas dan mudah diukur atau dinilai, sehingga

menjadi pegangan assesor dan membantu dalam memilih dan menyusun

alat asesmen yang tepat.

5. Suatu prosedur asesmen dapat digunakan jika prosedur itu relevan

dengan tujuan pendidikan/ pembelajaran dan karakteristik unjuk kerja

yang dinilai dengan menggunakan instrumen asesmen yang tepat, valid

dan reliabel.

Tidak ada alat asesmen tunggal yang mampu dan dapat menilai semua

komponen pendidikan, termasuk kurikulum, program, proses pendidikan,

kondisi awal peserta didik dan guru, kemajuan peserta didik, serta proses

dan hasil belajar. Untuk menilai pengetahuan, misalnya dapat digunakan

tes dalam bentuk: betul-salah, tetapi bentuk ini tidak baik digunakan

untuk mengetahuintingkat pemahaman, keterampilan berpikir atau

perubahan sikap peserta didik.

6. Semakin banyak dan relevan informasi yang dikumpulkan melalui

asesmen, makin baik tingkat kepercayaan terhadap keputusan yang

diambil melalui evaluasi pendidikan.
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Keputusan yang diambil tentang suatu komponen pendidikan, seperti

kualitas pendidikan, akan lebih tepat apabila asesor menggunakan

berbagai teknik dan instrumen dalam menilainya. Assesor dapat

melakukan observasi pada saat individu yang dinilai sedang

melaksanakan proses pendidikan, baik secara menyeluruh maupun sub-

sub aspek dalam proses pendidikan. Dengan data yang lengkap sebagai

hasil asesmen tentang proses pembelajaran, maka keputusan serta

pemberian makna terhadap asesmen menjadi lebih terarah, tepat dan

dapat dipercaya.

7. Asesmen yang baik hendaknya dilakukan oleh suatu tim

Penggunaan assesor lebih dari satu orang sangat besar artinya dalam

penentuan objektivitas asesmen. cara ini dapat mengurangi subjektivitas

yang mungkin timbul, dibandingkan apabila penilaian itu dilakukan oleh

satu orang saja.

8. Asesmen bukanlah tujuan, melainkan cara dalam menyediakan informasi

untuk mencapai suatu tujuan

Banyak “kesalahan” yang mungkin terjadi pada instrumen asesmen yang

digunakan. Kesalahan pertama akan ada pada waktu menyusun

instrumen.

9. Asesmen pendidikan bersifat mendidik.

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah asesmen adalah suatu proses

penyediaan informasi, bukan pengambil keputusan untuk suatu

kebijakan. Kumpulkanlah data sesuai dengan keadaan yang

sesungguhnya, kontinu dan menyeluruh. Asesmen bersifat mendidik
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bukan menyebarluaskan kelemahan dan kesalahan orang/ unit yang

dinilai.

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan

menengah menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. No. 20 Tahun

2007 pada prinsipnya sebagai berikut:

1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan

kemampuan yang diukur.

2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan criteria yang

jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.

3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik

karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku,

budaya, adat istiadat, status social ekonomi, dan gender.

4. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen

yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.

5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dasar pengambilan

keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.

6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik

mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik

penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta

didik.

7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap

dengan mengikuti langkah-langkah baku.

8. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian

kompetensi yang ditetapkan.
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9. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi

teknik, prosedur, maupun hasilnya.

Menurut Sigalingging (dalam Yuniarti, 2013: 13-14) dengan melakukan

penilaian dengan baik dapat membawa manfaat bagi guru, siswa serta

lembaga/ sekolah antara lain:

1. Manfaat penilaian bagi guru:

a. Dengan melaksanakan penilaian, guru akan memperoleh data tentang

kemajuan belajar siswa.

b. Guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkannya sudah sesuai

atau tidak dengan kemampuan siswa, sehingga dapat dijadikan

pertimbangan untuk menentukan materi pelajaran selanjutnya.

c. Dengan melaksanakan penilaian guru akan dapat mengetahui apakah

metode mengajar yang digunakan sudah sesuai atau tidak.

d. Hasil penilaian dapat dimanfaatkan guru untuk melaporkan kemajuan

2. Manfaat penilaian bagi siswa:

a. Hasil penilaian dapat menjadi pendorong siswa agar belajar lebih giat.

b. Hasil penilaian dapat dimanfaatkan siswa untuk mengetahui kemajuan

belajarnya.

c. Hasil penilaian merupakan data tentang apakah cara belajar yang

dilaksanakannya sudah tepat atau belum.

3. Manfaat penilaian bagi lembaga/ sekolah:

a. Hasil penilaian dapat dimanfaatkan sekolah untuk mengetahui apakah

kondisi belajar mengajar yang dilaksanakan sekolah sudah sesuai

dengan harapan atau belum.
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b. Hasil penilaian merupakan data yang dapat dimanfaatkan sekolah

untuk merencanakan pengembangan sekolah pada masa yang akan

datang.

c. Hasil penilaian merupakan bahan untuk menetapkan kebijakan dalam

upaya meningkatkan kualitas sekolah.

Secara garis besar, instrumen asesmen dalam pendidikan dapat dikategorikan

dalam dua kelompok, sebagai berikut:

1. Tes

Menurut Daryanto (2012: 35), tes merupakan suatu alat pengumpul

informasi tetapi jika dibandingkan dengan alat-alat yang lain, tes ini lebih

bersifat lebih resmi karena penuh dengan batasan-batasan.

Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur siswa , maka dibedakan atas

adanya 3 macam tes, yaitu:

a. Tes Diagnostik

Tes ini bertujuan mendiagnosis kesulitan belajar siswa untuk

mengupayakan perbaikannya. Untuk tiap unit dalam pokok bahasan

atau subpokok bahasan yang belum dikuasai itu dibuatkan beberapa

soal yang tingkat kesukaran relatif rendah. Tujuannya adalah agar dapat

diperoleh informasi bahwa unit tertentu belum dikuasai sehingga

soalnya tidak dapat dijawab meskipun soal-soal itu umumnya mudah.

b. Tes formatif

Tes ini disajikan di tengah program pengajaran untuk memantau

(memonitor) kemajuan belajar siswa ide memberikan umpan balik, baik
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kepada siswa maupun kepada guru. Tes formatif umumnya mengacu

pada kriteria.

c. Tes Sumatif

Tes jenis ini biasanya diberikan pada akhir tahun ajaran atau akhir suatu

jenjang pendidikan. Tes ini dimaksudkan untuk memberikan nilai yang

menjadi dasar menentukan kelulusan dan atau pemberian sertifikat bagi

yang telah menyelesaikan pelajaran dengan berhasil baik.

2. Inventori/ Nontes

Instrumen asesmen dalam bentuk tes maupun dalam bentuk nontes

mempunyai fungsi yang berbeda sesuai dengan jenis yang digunakan.

Perbedaan yang mendasar antara tes dan nontes, terletak pada jawaban

yang diberikan. Dalam suatu tes hanya ada kemungkinan; Benar atau

salah. Adapun nontes, tidak ada jawaban benar atau salah. Semuanya

tergantung pada keadaan seseorang.

Ada beberapa teknik non-tes yaitu:

a. Skala bertingkat (rating scale)

Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap

suatu hasil pertimbangan. Seperti Oppenheim mengatakan: “Rating

gives a numerical value to some kind of judgement”, maka suatu skala

disajikan dalam bentuk angka. Dengan maksud agar pencatatannya

dapat objektif, maka penilaian terhadap penampilan atau

penggambaran kepribadian seseorang disajikan dalam bentuk skala.
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Contoh:

Kecenderungan seseorang terhadap jenis kesenian:

Sangat tidak     Tidak suka      Biasa         Suka Sangat suka

Suka

b. Kuesioner

Kuesioner juga sering dikenal sebagai angket. Pada dasarnya

kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang

yang akan diukur (responden). Dengan kuesioner ini orang dapat

diketahui tentang keadaan/ data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap

atau pendapatnya dan lain-lain.

c. Daftar cocok (check list)

Daftar cocok (check list) adalah deretan pertanyaan (yang biasanya

singkat-singkat), dimana responden yang dievaluasi tinggal

membubuhkan tanda cocok (check list) di tempat yang sudah

disediakan.

d. Wawancara

Wawancara atau interviu (interview) adalah suatu cara yang

digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan

tanya jawab sepihak.

e. Pengamatan (observation)

Pengamatan (observation) adalah suatu teknik yang dilakukan dengan

cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara

sistematis.
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f. Riwayat hidup

Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama

dalam masa kehidupannya, dengan mempelajari riwayat hidup, maka

subjek evaluasi akan dapat menarik suatu kesimpulan tentang

kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objek yang dimulai.
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-April 2017 di SMP se-

Kecamatan Teluk Betung Barat, Tanjungkarang Barat, dan Kedamaian.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru IPA di SMP se-Kecamatan

Teluk Betung Barat , Tanjungkarang Barat, dan Kedamaian dengan teknik

sampling menggunakan sampling jenuh. Berikut data populasi dan sampel

(Tabel 1) yang digunakan dalam penelitian:

Tabel 1. Populasi dan Sampel Penelitian

No. Sekolah Populasi Sampel
1 SMP Negeri 15  Bandar Lampung 5 5
2 SMP Bodhisattva Bandar Lampung 2 2
3 SMP Darul FalahBandar Lampung 1 1
4 SMP Negeri 10 Bandar Lampung 4 4
5 SMP Negeri 32 Bandar Lampung 1 1
6 SMP Swasta Wiyatama Bandar Lampung 2 2
7 SMP Swasta DCC Global School Bandar

Lampung
2 2

8 SMP Negeri 5 Bandar Lampung 7 7
9 SMP Swasta Nusantara Bandar Lampung 4 4
10 SMP Swasta 20 Bandar Lampung 1 1
11 SMP Swasta Bina Taruna Bandar

Lampung
1 1

Total 30 30
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Jumlah sampel di atas didapatkan dari total seluruh guru IPA di SMP se-

Kecamatan Teluk Betung Barat, Tanjungkarang Barat, dan Kedamaian yang

mengajar di kelas VII, VIII  dan IX tahun ajaran 2016/2017.

C. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif sederhana, yaitu

mendeskripsikan berdasarkan informasi yang terjadi di lapangan tanpa

melakukan suatu perlakuan apapun, lalu dideskripsikan tanpa dihubungkan

dengan fakta yang lainnya.

D. Prosedur Penelitian

Adapun prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pra penelitian

a. Melakukan pendataan jumlah SMP di Kecamatan Teluk Betung Barat,

Tanjungkarang Barat, dan Kedamaian Bandar Lampung.

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

sekolah tempat dilaksanakannya pra penelitian.

c. Melakukan pra penelitian ke sekolah untuk mengetahui jumlah guru

IPA kelas VII, VIII dan IX , kurikulum yang digunakan dan melakukan

uji pengetahuan awal guru mengenai asesmen menggunakan angket.

2. Pelaksanaan Penelitian

a. Melakukan pengumpulan data dengan menggunakan angket (Lampiran

2) dan wawancara (Lampiran 5) kepada guru IPA SMP se-Kecamatan
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Teluk Betung Barat, Tanjungkarang Barat, dan Kedamaian Bandar

Lampung.

b. Memberikan skor untuk masing-masing jawaban angket yang telah diisi

oleh guru dan menyimpulkan hasil wawancara.

c. Mendeskripsikan kesulitan guru IPA berdasarkan analisis data dari

angket dan wawancara serta didukung dari informasi biodata guru.

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh

dari angket dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari informasi

biodata guru.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Angket

Angket yang digunakan merupakan angket campuran, yang terdiri dari

angket tertutup dan angket terbuka. Angket tertutup menggunakan skala

likert dan skala bertingkat dengan menggunakan 5 alternatif jawaban.

Interval skor 1-5 yang terdiri dari Selalu (SL) memiliki skor 5, Sering (S)

memiliki skor 4, Kadang- kadang (KD) memiliki skor 3, Jarang (J)

memiliki skor 2, dan Tidak Pernah (TP) memiliki skor 1 (Widiyoko, 2012:

152). Sedangkan pada angket terbuka berisi pertanyaan yang

membutuhkan jawaban uraian dengan skor maksimal 3 per item soal.
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Berikut kisi-kisi angket (Tabel 2) yang digunakan dalam penelitian:

Tabel 2. Kisi-kisi Angket

No Variabel Indikator Sub Indikator
Nomor Item

Angket
Tertutup Terbuka

1
Merencanakan
asesmen

Penyusunan
perangkat
asesmen

Menetapkan tujuan
pembelajaran

1

15Membuat indikator
pencapaian kompetensi
peserta didik

2

Menentukan teknik
asesmen

3
16

Menentukan bentuk
asesmen

4

Menyusun kisi-kisi 5,6,7 17
Menyusun rubrik 8,9,10 18
Menulis soal berdasarkan
kaidah penulisan soal

11 19

2
Melaksanakan
asesmen

Pelaksanaan
asesmen
kognitif

Fasilitas ruang belajar

12 -
Membagikan soal
Pengawasan tes
Alokasi waktu
Kondisi pelaksanaan

Pelaksanaan
asesmen
afektif

Mengamati aspek yang
dinilai

13 -
Alokasi waktu
Kondisi pelaksanaan

Pelaksanaan
asesmen
psikomotorik

Mengamati aspek yang
dinilai

14 -
Fasilitas ruang belajar
Pengawasan kegiatan
Alokasi waktu
Kondisi pelaksanaan

Jumlah 14 5
Sumber: dimodifikasi dari Yuniarti (2010: 76-77).

b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu

wawancara yang dilakukan secara terencana, runtut, dari awal sudah

diketahui informasi apa yang akan digali. Wawancara dilakukan untuk

mengetahui informasi yang diperoleh secara detail. Adapun kisi-kisi

wawancara (Tabel 3) yaitu sebagai berikut:
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Tabel 3. Kisi-kisi Wawancara

No Variabel Indikator Sub Indikator
Nomor
Item

1
Merencanakan
asesmen

Penyusunan
perangkat
asesmen

Menetapkan tujuan pembelajaran 1
Membuat indikator pencapaian
kompetensi peserta didik

2

Menentukan teknik asesmen 3
Menentukan bentuk asesmen 4
Menyusun kisi-kisi 5
Menyusun rubrik 6
Menulis soal berdasarkan kaidah
penulisan soal

7

2
Melaksanakan
asesmen

Pelaksanaan
asesmen
kognitif

Fasilitas ruang belajar

8
Membagikan soal
Pengawasan tes
Alokasi waktu
Kondisi pelaksanaan

Pelaksanaan
asesmen
afektif

Mengamati aspek yang dinilai
9Alokasi waktu

Kondisi pelaksanaan

Pelaksanaan
asesmen
psikomotorik

Mengamati aspek yang dinilai

10
Fasilitas ruang belajar
Pengawasan kegiatan
Alokasi waktu
Kondisi pelaksanaan

Jumlah 10
Sumber: dimodifikasi dari Yuniarti (2010:76-77).

F. Teknik Analisis Data

1. Angket

Berikut ini langkah-langkah analisis data yang diperoleh dari angket:

a. Mengkuantitatifkan jawaban item pertanyaan dengan memberikan

tingkat-tingkat skor untuk masing-masing jawaban pada angket.

1. Pada angket tertutup, jawaban selalu (SL) memiliki skor 5; jawaban

sering (SR) memiliki skor 4; jawaban kadang-kadang (KD) memiliki

skor 3; jawaban jarang (JR) memilik skor 2; dan jawaban tidak

pernah (TP) memiliki skor 1.
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2. Pada angket terbuka, jawaban tepat memiliki skor 3; jawaban hampir

tepat memiliki skor 2; jawaban kurang tepat memiliki skor 1 dan

tidak menjawab memiliki skor 0.

Tabel 4. Tabulasi Kesulitan Guru IPA dalam Merencanakan dan Melaksanakan
Asesmen

No. Inisial Guru
Angket Tertutup Angket Terbuka

Persentase
(%)

Kriteria
Kesulitan

Persentase
(%)

Kriteria
Ketidaksulitan

1
2
3
4
5

Dst.

X ± Sd

Tabel 5. Indikator Kesulitan Guru IPA dalam Merencanakan dan Melaksanakan
Asesmen

No. Indikator
Angket Tertutup Angket Terbuka

Persentase
(%)

Kriteria
Kesulitan

Persentase
(%)

Kriteria
Ketidaksulitan

1
2
3
4
5

Dst.

X ± Sd

b. Menghitung skor yang diperoleh ke dalam bentuk persentase dengan

rumus sebagai berikut:

P = 100% (Ali, 2013: 201)

keterangan:
n = jumlah skor yang diperoleh responden
N = jumlah skor yang semestinya diperoleh responden
P = persentase
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c. Menghitung persentase rata-rata untuk setiap aspek, dengan rumus:

Persentase rata-rata = x 100% (Ali, 2013: 201)

d. Hasil perhitungan diinterpretasikan dengan kriteria deskriptif persentase,

kemudian ditafsirkan dengan kalimat bersifat kualitatif. Pembagian

kriteria deskriptif hanya dengan memperhatikan rentang bilangan

persentase. Pembagian persentase 100% dibagi rata menjadi lima

kategori sesuai dengan skala likert. Berikut tabel kriteria deskriptif

persentase:

Tabel 6. Kriteria Deskriptif Persentase
Persentase (%) Kriteria Kesulitan

81 - 100 Tinggi Sekali
61 - 80 Tinggi
41 - 60 Cukup
21 - 40 Rendah
0 - 21 Rendah sekali

Sumber: Arikunto (2009: 35).

2. Wawancara

Data wawancara dianalisis dengan model Milles dan Huberman. Teknik

analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus

sampai tuntas hingga datanya jenuh (Enggarwati, 2015: 58). Adapun aktivitas

dalam analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 2. Komponen dalam analisis data (interactive model)

Data
Reduction

Data
Collection

Data
Display

Drawing/
Verifikasi

on
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1. Data Reduction (Reduksi Data)

Analisis data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya

sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya

bila diperlukan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, dilakukan penyajian data agar data dapat

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah untuk

dipahami.

3. Conclusion Drawing/verification (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang

sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa hubungan

kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Enggarwati, 2015: 58-59).

Tabel 7. Tabulasi hasil wawancara Guru IPA

No
Sub Indikator

Persentase (%)
Tidak

Kesulitan
Kadang-kadang

Kesulitan
Kesulitan

1 Menetapkan tujuan pembelajaran
2 Membuat indikator pencapaian

kompetensi peserta didik
3 Menentukan teknik asesmen
4 Menentukan bentuk asesmen
5 Menyusun kisi-kisi
6 Menyusun rubrik
7 Menulis soal berdasarkan kaidah

penulisan soal

X ±Sd
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3. Informasi Biodata Guru

Informasi biodata guru dianalisis secara deskriptif yang isinya memuat

tentang pengalaman mengajar, latar belakang lulusan, dan pengembangan

profesi yang berupa pelatihan yang pernah diikuti. Informasi dari biodata

guru merupakan data yang digunakan untuk memperkuat data primer yang

diperoleh dari angket dan wawancara.

Tabel 8. Tabulasi Informasi Biodata Guru IPA

1. Latar Belakang Pendidikan
PTN

Non-PTNFKIP Non-FKIP

2. Pengalaman Mengajar
Lama Mengajar Jumlah Guru

3. Sertifikasi Guru
Tersertifikasi Belum Tersertifikasi



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian kesulitan guru IPA dalam merencanakan dan

melaksanakan asesmen di SMP se-Kecamatan Teluk Betung Barat,

Tanjungkarang Barat, dan Kedamaian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1. Kesulitan guru IPA dalam merencanakan asesmen berkriteria (cukup).

2. Kesulitan guru IPA dalam melaksanakan asesmen berkriteria (cukup).

B. Saran

Dalam usaha untuk meminimalisir kesulitan guru IPA dalam melakukan

asesmen, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Guru

Guru harus terus mengembangkan kompetensi yang dimilikinya,

khususnya dalam melakukan asesmen, terus belajar dan bekerja keras dan

tetap semangat mencerdaskan anak bangsa, dibalik setiap kesulitan pasti

ada kemudahan (Q.S Al-Insyiraah ayat 5 dan 6)

2. Peneliti lanjutan

Sebaiknya dalam mengidentifikasi kesulitan guru IPA dalam

merencanakan dan melaksanakan asesmen sebaiknya dilakukan dengan

observasi di kelas pada saat proses penilaian berlangsung serta dilengkapi
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dengan dokumentasi berupa instrumen penilaian yang telah dibuat oleh

guru.
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