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ABSTRAK

IDENTIFIKASI KESULITAN GURU IPA DALAM MERENCANAKAN
DAN MELAKSANAKAN ASESMEN

(Studi Deskriptif pada Guru IPA SMP se-Kecamatan
Labuhan Maringgai)

Oleh

RICHA AMELIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan guru IPA SMP se-Kecamatan

Labuhan Maringgai dalam merencanakan dan melaksanakan asesmen. Penelitian

ini menggunakan desain deskriptif. Sampel penelitian adalah 30 guru IPA SMP

se-Kecamatan Labuhan Maringgai. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik

purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian mengenai kesulitan

guru dalam merencanakan dan melaksanakan asesmen berupa data kualitatif yang

didapatkan dari wawancara, dan didapatkan dari angket tanggapan guru. Jenis

data terdiri atas data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran angket dan

wawancara tentang kesulitan guru IPA dalam merencanakan serta melaksanakan

asesmen, dan data sekunder yang diperoleh dari latar belakang pendidikan guru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kesulitan yang dialami guru dalam

merencanakan dan melaksanakan asesmen tergolong cukup, dengan persentase

kesulitan dalam merencanakan asesmen 58% yaitu guru masih kesulitan dalam

menentukan teknik asesmen dan menentukan bentuk asesmen dengan
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mengaplikasikannya di dalam kelas. Sedangkan dalam melaksanakan asemen

42%. Persentase tertinggi yang menyebabkan guru cukup kesulitan dalam

merencanakan asesmen adalah menetapkan tujuan pembelajaran, hal tersebut

didukung dengan persentase yang rendah dari angket terbuka yang menuntut guru

menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan KD. Sementara persentase

tertinggi yang menyebabkan guru cukup kesulitan dalam melaksanakan asesmen

adalah dalam pelaksanaan asesmen ranah afektif, terutama dalam mengamati

aspek sikap dan mengkondisikan pelaksanaan asesmen, karena sikap dan karakter

peserta didik sewaktu-waktu dapat berubah.

Kata kunci: Asesmen, Guru IPA, Kesulitan, Melaksanakan, Merencanakan
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MOTTO

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling

menasihati agar mentaati kebenaran dan saling menasihati agar menetapi

kesabaran .”

(QS. Al-Asr : 1-3)

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain."

(HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu

telah selesai (dari suatu urusan), maka bersungguh-sungguhlah (untuk

urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.”

(QS. Al-Insyirah : 6-8)
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guru adalah suatu jabatan dan pekerjaan profesional yang dituntut harus

mempunyai empat kompetensi yang dikuasi. Kompetensi tersebut adalah

kompetensi kepribadian, kopetensi pedagogik, kompetensi profesional dan

kompetensi sosial. Keempat kompetensi tersebut saling berkaitan dan

menentukan kualitas pendidikan. Sebagai seorang pendidik, diketahui

bahwa profesionalisme seorang guru bukan hanya ditentukan pada

kemampuannya memahami dan menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi

juga kemampuannya melaksanakan pembelajaran yang menarik dan

bermakna pada peserta didik terlebih pada konsep IPA (Wisudawati dan

Sulistyowati, 2014: 10).

Guru IPA adalah seorang yang 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 objek

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

epistemologi), dan kegunaan (aspek aksiologi) (Wisudawati dan

Sulistyowati, 2014: 26-27).
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Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) memiliki peranan penting dalam

meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam menghasilkan siswa

yang berkualitas, yaitu manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif, logis

dan berinisiatif, untuk mengetahui adanya peningkatan mutu pendidikan

dan hasil belajar siswa, memerlukan serangkaian pengukuran dengan

menggunakan alat evaluasi yang baik dan memenuhi syarat. Hal ini

dikarenakan evaluasi dipandang sebagai tindakan untuk mengetahui

tingkat keberhasilan dan efisiensi dari program pendidikan, termasuk

keberhasilan seluruh subjek belajar yang menempuh suatu program

tersebut (Subali, 2010: 3).

IPA merupakan ilmu yang pada awalnya diperoleh dan dikembangkan

berdasarkan percobaan (induktif) namun pada perkembangan selanjutnya

IPA juga memperoleh dan dikembangkan berdasarkan teori (deduktif).

Ada dua hal yang berkaitan dan tidak dapat terpisah dengan IPA, yaitu

pengetahuan IPA sebagai produk, pengetahuan IPA yang berupa

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, dan IPA

sebagai proses yaitu kerja ilmiah (Wisudawati dan Sulistyowati, 2014: 22).

Dalam konteks pendidikan, pelaksanaan assesmen di sekolah merupakan

bagian dari proses pembelajaran yakni refleksi pemahaman terhadap

perkembangan atau kemajuan siswa secara individual. Pelaksanaan

assemen di sekolah dapat meliputi kegiatan mengamati, mengumpulkan,

memberi skor atau penilaian, mendeskripsikan dan menginterpretasikan

informasi mengenai proses pembelajaran siswa (Uno dan Koni, 2014: 2).
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Penilaian atau asesmen menjadi aspek pembelajaran yang paling kompleks

karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel lain

yang memiliki arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak

mungkin dipisahkan dengan setiap segi penilaian (Sudaryono, 2012: 23).

Karena sifatnya yang kompleks inilah, terkadang guru mengalami

kesulitan dalam perencanaan maupun pelaksanaan asesmen tersebut.

Penelitian oleh Enggarwati (2015: 1) menunjukkan hasil bahwa, guru

mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan penilaian autentik

dikarenakan pemahaman guru tentang penilaian autentik masih kurang,

rendahnya kreativitas guru, karakteristik siswa yang tidak mendukung,

kurangnya pelatihan penilaian autentik, dan waktu yang tidak mencukupi.

Gallo dkk (2006: 47-49) menyatakan bahwa, ada beberapa hal yang dapat

menghambat guru dalam membuat asesmen, antara lain guru mengalami

masalah dalam menilai berbagai keterampilan siswa yang memiliki

kemampuan berbeda-beda, kurangnya waktu, jumlah siswa yang terlalu

banyak, serta masalah internal yaitu kemampuan guru dalam melakukan

penilaian. Sedangkan penelitian yang dilakukan Lumadi (2013: 219-220)

menunjukkan hasil bahwasanya terdapat beberapa tantangan yang dialami

guru dalam pelaksanaan asesmen seperti interpretasi guru terhadap

kurikulum dan kebijakan penilaian yang ada, penilaian yang mengonsumsi

banyak waktu dan membutuhkan banyak dokumen, perencanaan asesmen

dan penggunaan berbagai metode, serta implementasinya berupa praktik

penilaian kelas. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kurebwa dan
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Nyaruwata (2013: 336) pada guru-guru sekolah dasar di kota Gweru

mengungkapkan bahwa penilaian di sekolah dasar tersebut mengalami

sejumlah masalah. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kompetensi guru

untuk melaksanakan penilaian, penggunaan penilaian sumatif lebih sering

dibandingkan penilaian formatif oleh guru, dan kurangnya sumber daya.

Selain itu ditemukan bahwa ketidakhadiran siswa dan moral guru yang

rendah juga berkontribusi dalam timbulnya masalah penilaian di sekolah

dasar.

Hasil penelitian lainnya yang mendukung hasil observasi menyebutkan

bahwa selama ini ditemui adanya hambatan dalam merencanakan

penyusunan perangkat asesmen. Menurut Uno dan Koni, (2014: 6) dalam

melaksankan pembelajaran, selalu saja ditemukan berbagai kelemahan,

baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun penilaiannya. Kadang-

kadang guru menganggap atau bahkan meyakini bahwa apa yang telah

dilakukan ini merupakan aktivitas pembelajaran yang baik dan benar.

Berdasarkan observasi yang dilakukan melalui angket dan wawancara

dengan guru IPA di Kecamatan Labuhan Maringgai mengenai kesulitan

guru dalam merencanakan dan melaksanakan asesmen diperoleh informasi

bahwa 27 guru dari 30 guru IPA berasal dari lulusan jurusan pendidikan

Biologi, dan 24 guru dari 30 guru IPA telah megetahui asesmen. Akan

tetapi 24 guru IPA tersebut tidak memahami dengan baik mengenai

perencanaan asesmen dan hanya 6 guru IPA dari 30 guru yang diteliti yang

memahami dengan baik mengenai pelaksanaan asesmen. Guru IPA masih
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merasa kesulitan dalam merencanakan perangkat pembelajaran di dalam

kelas sehingga guru IPA masih kesulitan dalam melaksanakan asesmen di

kelas. Dalam penyusunan perangkat asesmen, guru IPA tidak menyusun

sendiri perangkat asesmen tersebut, akan tetapi guru IPA lebih memilih

untuk mengunduh perangkat asesmen di internet dengan alasan mudah

didapatkan dan tidak susah payah untuk membuat perangkat asesmen yang

baru. Di sisi lain guru-guru IPA tetap memprioritaskan dalam penyusunan

asesmen meliputi ketiga ranah (Afektif, Kognitif, dan Psikomotorik). Akan

tetapi dalam penyusunan ketiga ranah (Afektif, Kognitif, dan

Psikomotorik) turut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan guru IPA

kesulitan dalam merencanakan dan melaksanakan asesmen, dengan

memilih tempat penelitian di Kecamatan Labuhan Maringgai sebagaimana

guru di Kecamatan tersebut masih kesulitan dalam merencanakan dan

melaksanakan asesmen.

Mengingat begitu pentingnya sebuah penilaian (assessmen), maka seorang

guru IPA perlu mempunyai pengetahuan cara melakukan penilaian

(assessmen) yang baik dan benar. Beranjak dari pandangan tersebut maka

perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh manakah kemampuan

Guru IPA di dalam merencanakan dan menyusun perangkat penilaian.

Berdasarkan pemaparan di atas, terjadi ketidaksesuaian dalam kenyataan

dilapangan, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Identifikasi

Kesulitan Guru IPA dalam Merencanakan dan Melaksanakan Asesmen

(Studi Deskriptif pada Guru IPA SMP se- Kecamatan Labuhan

Maringgai)”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian

ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kesulitan guru IPA SMP se-Kecamatan Labuhan

Maringgai dalam merencanakan assessmen?

2. Bagaimana kesulitan guru IPA SMP se-Kecamatan Labuhan

Maringgai dalam melaksanakan assessmen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi:

1. Kesulitan guru IPA SMP se-Kecamatan Labuhan Maringgai dalam

merencanakan assesmen.

2. Kesulitan guru IPA SMP se-Kecamatan Labuhan Maringgai dalam

melaksanakan assesmen.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat antara lain:

1. Bagi guru :

a) Memberikan gambaran mengenai kesulitan guru SMP se-

Kecamatan Labuhan Maringgai dalam merencanakan dan

melaksanakan assesmen.

b) Memberikan evaluasi terhadap hasil merencanakan dan

melaksanakan assesmen yang telah ada sebagai bahan refleksi

untuk merencanakan dan melaksanakan assesmen selanjutnya.



7

c) Memberikan acuan merencanakan dan melaksanakan assesmen

yang benar.

2. Bagi peneliti dan mahasiswa pendidikan pada umumnya memberikan

acuan yang benar mengenai merencanakan dan melaksanakan

assesmen yang benar.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini agar tidak terlalu luas dan menyimpang dari tujuan

awal diadakannya penelitian, maka peneliti membatasi masalah sebagai

berikut:

1. Perangkat penilaian atau asesmen yang akan dievaluasi adalah

perangkat penilaian yang dibuat guru mata pelajaran Ilmu

Pengetahuan Alam (IPA) SMP tahun ajaran 2017/2018 semester

ganjil se-Kecamatan Labuhan Maringgai.

2. Kesulitan yang dimaksud adalah kesulitan yang dihadapi guru IPA

dalam merencanakan dan melaksanakan perangkat penilaian

(Asesmen) pada tahun ajaran 2017/2018 semester ganjil SMP se-

Kecamatan Labuhan Maringgai.

3. Merencanakan asesmen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

mengidentifikasi pada ranah afektif, kognitif, maupun psikomotor

dengan menggunakan indikator penyusunan perangkat asesmen yang

dibagi menjadi beberapa sub indikator antara lain, menetapkan

tujuan asesmen berdasarkan KD, membuat indikator asesmen

berdasarkan KD, menentukan teknik asesmen berdasarkan KD,
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menentukan bentuk asesmen berdasarkan KD, menyusun kisi-kisi

asesmen, menyusun rubrik asesmen, dan menulis pertanyaan

berdasarkan kaidah penulisan soal (khusus untuk ranah kognitif).

4. Melaksanakan asesmen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

mengidentifikasi dengan menggunakan indikator pelaksanaan

perencanaan asesmen pada ranah afektif dilakukan dengan

mengamati aspek yang dinilai, alokasi waktu, dan kondisi

pelaksanaan. Pada ranah kognitif dilakukan dengan membagikan soal

dan pengawasan tes. Serta pada ranah psikomotorik dilakukan

dengan pengawasan kegiatan, dan kondisi pelaksanaan.

5. Materi Biologi yang akan diteliti adalah materi struktur rangka dan

otot manusia, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, sistem

pencernaan serta keterkaitannya dengan sistem pernapasan, sistem

peredaran darah, dan penggunaan energi makanan,serta materi

mengenai mekanisme transport pasif yang ada pada KD 1.2 sampai

KD 1.6 pada kurikulum KTSP di SMP semester ganjil tahun

pelajaran 2017/2018.

6. Subyek penelitian ini adalah seluruh guru IPA SMP se-Kecamatan

Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, dengan sampel

yaitu guru IPA yang mengajar kelas VII .

F. Kerangka Pikir

Kesulitan guru umumnya merupakan masalah guru itu sendiri. Namun, hal

ini seharusnya menjadi perhatian lebih dalam dunia pendidikan. Guru



9

memiliki pengaruh besar dalam menentukan kualitas pendidikan, melalui

guru pula dapat diperoleh lulusan-lulusan yang berkompeten. Guru

merupakan ujung tombak yang menentukan baik buruknya suatu

pendidikan. Berbeda halnya dengan peserta didik, kesulitan yang dialami

peserta didik tidak akan memiliki pengaruh yang berarti jika dibandingkan

dengan kesulitan guru. Salah satu kesulitan guru adalah merencanakan dan

melaksanakan asesmen. Mengingat faktor utama untuk mengetahui hasil

pembelajaran yang telah dilakukan adalah melalui asesmen. Asesmen yang

baik harus memiliki perencanaan terlebih dahulu, sehingga tujuan yang

ingin dicapai nantinya dapat terwujud dengan baik dalam pelaksanaanya.

Hal ini karena antara prencanaan dan pelaksanaan saling berkaitan satu

dengan lainnya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesulitan guru IPA dalam

merencanakan dan melaksanakan asesmen. Hal ini sangat penting

dilakukan, karena sebaik apapun suatu pembelajaran, tidak akan diketahui

hasilnya tanpa menggunakan asesmen. Penelitian ini melibatkan guru IPA.

Instrumen yang digunakan untuk mengetahui kesulitan guru dalam

merencanakan dan melaksanakan asesmen adalah angket tanggapan dan

wawancara guru. Angket tanggapan dan wawancara guru dibuat dengan

menentukan indikator kesulitan yang mengindikasikan guru mengalami

kesulitan sehingga nantinya dapat diketahui parameter yang dapat

mengukur kesulitan guru itu sendiri.
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Angket tanggapan dan wawancara kesulitan guru dalam merencanakan

asesmen terdiri dari 4 indikator yaitu: (1) Penyusun perangkat asesmen

berdasarkan KD pada materi Biologi; (2) Penyusunan kisi- kisi soal

berdasarkan taksonomi anderson (aspek kognitif, afektif dan

psikomotorik) berdasarkan KD pada materi Biologi; (3) Penyusunan soal

berdasarkan kaidah penulisan soal berdasarkan KD pada materi Biologi;

(4) Penyusunan soal berdasarkan kriteria mutu soal berdasarkan KD pada

materi Biologi. Sedangkan Angket tanggapan dan wawancara kesulitan

guru dalam melaksanakan asesmen terdiri dari 5 indikator yaitu: (1)

Pelaksanaan perangkat asesmen berdasarkan KD pada materi Biologi; (2)

Pelaksanaan kisi- kisi soal berdasarkan taksonomi anderson (aspek

kognitif, afektif dan psikomotorik) berdasarkan KD pada materi Biologi;

(3) Pelaksanaan tes (soal) sesuai dengan kaidah penulisan soal,

berdasarkan KD pada materi Biologi; (4) Pelaksanaan tes (soal) sesuai

dengan kriteria mutu soal, berdasarkan KD pada materi Biologi; (5)

Pelaksanaan asesmen berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan

Penilaian Acuan Norma (PAN).

Berdasarkan hal tersebut, instumen yang digunakan untuk mengetahui

kesulitan guru dalam merencanakan dan melaksanakan asesmen tidaklah

sama, terdapat perbedaan dalam pelaksanaanya, yaitu data dokumentasi.

Data dokumentasi digunakan untuk mengidentifikasi Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) berdasarkan KD pada materi Biologi, lembar hasil

penilaian, lembar soal Ujian Akhir Semester (UAS) semester ganjil dan
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latar belakang pendidikan guru. Untuk mengetahui alur kerangka pikir

secara umum, dapat dilihat bagan kerangka pikir sebagai berikut :

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Melaksanakan
Asesmen

Angket Tanggapan dan
Wawancara kepada Guru

Data DokumentasiAngket Tanggapan dan
Wawancara kepada Guru

1. Penyusun perangkat
asesmen berdasarkan
KD pada materi Biologi

2. Penyusunan kisi- kisi
soal berdasarkan
taksonomi anderson
(aspek kognitif, afektif
dan psikomotorik)
berdasarkan KD pada
materi Biologi

3. Penyusunan soal
berdasarkan kaidah
penulisan soal
berdasarkan KD pada
materi Biologi

4. Penyusunan soal
berdasarkan kriteria
mutu soal berdasarkan
KD pada materi Biologi

1. Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP)
berdasarkan KD pada
materi Biologi

2. Lembar hasil penilaian
3. Lembar soal Ujian

Akhir Semester
(UAS), semester ganjil

4. Latar Belakang
Pendidikan Guru

Kesulitan Guru

1. Pelaksanaan perangkat
asesmen berdasarkan KD
pada materi Biologi

2. Pelaksanaan kisi- kisi
soal berdasarkan
taksonomi anderson
(aspek kognitif, afektif
dan psikomotorik)
berdasarkan KD pada
materi Biologi

3. Pelaksanaan tes (soal)
sesuai dengan kaidah
penulisan soal,
berdasarkan KD pada
materi Biologi

4. Pelaksanaan tes (soal)
sesuai dengan kriteria
mutu soal, berdasarkan
KD pada materi Biologi

5. Pelaksanaan asesmen
berdasarkan Penilaian
Acuan Patokan (PAP)
dan Penilaian Acuan
Norma (PAN)

Merencanakan
Asesmen

Identifikasi Kesulitan Guru
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Asesmen

Assessment merupakan istilah umum yang didefinisikan sebagai sebuah

proses yang ditempuh untuk mendapatkan informasi yang digunakan dalam

rangka membuat keputusan-keputusan 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. Dinyatakan pula oleh

Linn dan Gronlund dalam (Uno dan Koni, 2014: 1-2) bahwa asesmen 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.

Asesmen merupakan upaya sistematis yang dikembangkan oleh institusi

pendidikan yang ditujukan untuk menjamin tercapainya kualitas proses

pendidikan serta kualitas kemampuan peserta didik sesuai dengan tujuan

yang telah ditetapkan. Asesmen harus dipandang sebagai salah satu faktor

yang menentukan keberhasilan proses dan hasil pembelajaran, bukan hanya

sebagai cara untuk menilai keberhasilan belajar siswa. Sebagai subsistem

dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan asesmen harus mampu memberikan

informasi yang membantu guru meningkatkan kemampuan mengajarnya
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dan membentuk siswa mencapai perkembangan pendidikannya secara

optimal (Kunandar, 2011: 385-386).

Sedangkan asesmen adalah serangkaian proses yang di dalamnya terdapat

aktifitas tes dan evaluasi dalam rangka memperoleh gambaran yang lengkap

mengenai kemampuan dan hambatan belajar yang dimiliki oleh anak

sehingga berdasarkan gambaran/data itu dapat diambil keputusan untuk

menentukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan

belajar anak. Sejalan dengan definisi berikut bahwa asesmen adalah

mengumpulkan informasi yang relevan, sabagai bahan untuk menentukan

apa yang sesungguhnya dibutuhkan, dan menerapkan seluruh proses

pembuatan keputusan tersebut (Rochyadi dan Alimin, 2003 : 44). Demikian

pula dengan apa yang dinyatakan oleh McLean, Wolery, dan Bailey dalam

Rahardja (2006:14) bahwa asesmen merupakan istilah umum yang

berhubungan dengan proses pengumpulan informasi untuk tujuan

pengambilan keputusan.

Terkait dengan pengertian perencanaan Siagian (1977: 108) mendefinisikan

perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara

matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan dating

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Menurut Manullang

(1996: 18) bahwa perumusan rencana pada dasarnya bermaksud menjawab

enam pertanyaan sebagai berikut : (1) tindakan apa yang yan harus

dikerjakan, (2) apakah sebabnya tindakan itu haus dikerjakan, (3)

dimanakah tindakan itu harus dikerjakan, (4) kapankah tindakan itu



14

dilaksanakan, (5) siapakah yang akan melaksanakan tindakan itu, (6)

bagaimanaka melaksanakan tindakan itu. Pendapat diatas menunjukkan

bahwa dalam kegiatan perencanaan pelu memperhatikan tingkat keter-

sediaan sumber daya serta peluang yang ada dalam mengimplementasikan

pekerjaan. Eliot dan Mosier dalam (Sutisna, 2001: 199-200) mengemukakan

bahwa dalam kegiatan perencanaan meliputi : (1) menetapkan secera

sementara tujuan-tujuan didasarkan pada kebutuhan pendidikan, (2)

menetapkan keadaan sekarang dari pendidikan dalam masyarakat tertentu,

(3) merumuskan suatu program khusus tentang tujuan-tujuan bagi sekolah,

(4) menetapka rangkaian tindakan yang perlu untuk mencapai tujuan-tujuan

itu, (5) mewujudkan rencana menjadi tindakan, (6) mengadakan secara

terus-menerus penilaian terhadap efektivitas program dan (7) merencanakan

kembali bilamana penilaian menyatakan ini perlu atau diingikan.

Menurut Sagala, (2000: 35-36) mengemukakan bahwa perencanaan itu

dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan

dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang

ditentukan. Definisi diatas menunjukkan bahwa perencanaan merupakan

proses penetapan dan pemanfaatan kegiatan-kegiatan dan upaya yang akan

dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Dengan

demikian perencanaan adalah sasaran untuk bergerak dari keadaan masa

kini kesuatu keadaan dimasa yang akan datang sebagai suatu proses yang

menggambarkan kerja sama yang akan datang sebagai suatu proses yang

menggambarkan kerja sama untuk mengembangkan upaya untuk

peningkatan organisasi secara menyeluruh.
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Sagala (2000: 35) mengemukakan bahwa menurut jangkauan waktunya

perencanaan dapat dibagi menjadi perencanaan jangka pendek (satu minggu,

satu bulan dan satu tahun), perencanaan jangka menengah yaitu peren-

canaan yang dibuat untuk jangka tiga sampai tujuh tahun, dan perencanaan

waktu jangka panjang dibuat untuk jangka waktu delapan sampai dua puluh

lima tahun. Pembagian waktu ini bersifat kira-kira, dan tiap kali dapat saja

menerima batasan yang berbeda-beda atau berlainan, penggalan waktu ini

dibuat merupakan ancar-ancar atau contoh yang dapat saja dilakukan.

Menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar merupakan bagian dari

kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh setiap guru. Syarat-syarat

yang harus dipenuhi oleh guru agar mereka dapat mengevaluasi hasil belajar

siswa dengan baik antara lain: (a) menguasai dan memahami berbagai

peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan masalah evaluasi

hasil belajar, dan (b) menguasai teori evaluasi pembelajaran. Mengingat

kompleksnya proses penilaian, guru perlu memiliki pengetahuan,

keterampilan, dan sikap yang memadai. Dalam tahap persiapan terdapat

beberapa kegiatan antara lain penyusunan tabel spesifikasi yang di

dalamnya terdapat sasaran penilaian, teknik penilaian serta jumlah

instrumen yang diperlukan. Pada tahap pelaksanaan, dilakukan pemakaian

instrumen untuk menemukan respon peserta didik terhadap instrumen

tersebut sebagai bentuk hasil belajar, selanjutnya dilakukan penelitian

terhadap data yang telah dikumpulkan dan dianalisis untuk membuat

tafsiran tentang kualitas prestasi belajar peserta didik, baik dengan acuan

kriteria maupun acuan kelompok (Sudaryono, 2012: 24).
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Menurut Uno dan Koni (2014: 4-6), Tujuan penilaian adalah secara rinci

sebagai berikut :

1. Dengan melakukan melakukan asesmen berbasis kelas ini pendidik

dapat mengetahui seberapa jauh siswa dapat mencapai tingkat

kompetensi yang dipersyaratkan, baik selama mengikuti pembelajaran

atau setelahnya;

2. Saat melaksanakan asesmen, pendidik juga dapat langsung memberikan

umpan balik kepada peserta didik;

3. Pendidik dapat terus melakukan pemantauan kemajuan belajar yang

dialami peserta didik;

4. Hasil pantauan kemajuan proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan

terus-menerus tersebut juga akan dapat dipakai sebagai umpan balik

untuk memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan dan sumber belajar

yang digunakan, sesuai dengan kebutuhan materi dan kebutuhan;

5. Hasil asesmen dapat pula memberikan informasi kepada orang tua dan

komite sekolah tentang efektivitas pendidikan.

Menurut (Majid, 2007: 188-189), asesmen kelas yang disusun secara

berencana dan sistematis oleh guru memiliki fungsi:

Fungsi motivasi, asesmen yang dilakukan oleh guru di kelas harus men-

dorong motivasi siswa untuk belajar. Bentuk latihan, tugas dan ulangan

harus dirancang sedemikian rupa sehingga siswa terdorong untuk terus

belajar dan merasa kegiatan tersebut menyenangkan dan menjadi kebutuhan.
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Fungsi belajar tuntas, asesmen kelas harus diarahkan untuk memantau

keuntasan belajar siswa. Ketuntasan belajar harus menjadi fokus dalam

perancangan materi yang harus dicakup setiap kali guru melakukan asesmen.

Fungsi sebagai indikator efektivitas pengajaran, disamping untuk me-

mantau kemajuan belajar siswa, penilaian kelas juga dapat digunakan untuk

melihat seberapa jauh proses belajar mengajar telas berhasil.

Fungsi umpan balik, hasil asesmen harus dianalisis oleh guru sebagai bahan

umpan balik bagi siswa dan guru itu sendiri. Umpan balik hasil asesmen

harus sangat bermanfaat bagi siswa agar siswa mengetahui kelemahan yang

dialaminya dalam mencapai kemampuan yang diharapkan dan siswa diminta

melakukan latihan dan atau pengayaan yang dianggap perlu baik sebagai

tugas individu maupun kelompok.

B. Prinsip dan Evaluasi Asesmen

1. Prinsip Asesmen

Ada beberapa prinsip dalam asesmen : (1) proses asesmen harus

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran, bukan

bagian terpisah dari proses pembelajaran (a part of, not a part from

instruction); (2) asesmen harus mencerminkan masalah dunia nyata (real

world problem), bukan dunia sekolah (school work-kind of problem); (3)

asesmen harus menggunkan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang

sesuai dengan karkteristik dan esensi pengalaman belajar; dan (4)

penilaian harus bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan

pembelajaran ( kognitif, afektif dan sensori-motorik) (Kusaeri dan

Suprananto, 2012: 8).
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2. Evaluasi Asesmen

Menurut pendapat Gronlund dan Linn dalam (Kusaeri dan Suprananto,

2012: 10-11) menggolongkan evaluasi asesmen ke dalam empat

kelompok, yaitu evaluasi penempatan (placement evaluation), evaluasi

formatif (formatif evaluation), evaluasi diagnositik (diagnostic

evaluation), dan evaluasi sumatif (summative evaluation). Evaluasi

penempatan dimaksudkan untuk menentukan kemampuan siswa di awal

pembelajaran. Evaluasi formatif dimaksudkan untuk memantau

kemampuan belajar selama pembelajaran. Tujuan evaluasi formatif

untuk memberikan umpan balik (feedback) secara kontinu kepada siswa

maupun guru terkait dengan keberhasilan dan kegagalan pembelajaran.

Evaluasi diagnostik ditujukan untuk mendiagnosis berbagai kesulitan

siswa selama pembelajaran. Tujuan utama evaluasi diagnostik adalah

untuk menentukan penyebab kesulitan belajar dan menuntaskan suatu

rencana tindakan remidasi. Evaluasi sumatif ditujukan untuk

mengevaluasi prestasi siswa di akhir pembelajaran.

Dalam penyusunan rencana mengajar hal-hal yang harus dipertimbangkan

meliputi rincian kompetensi yang harus dicapai siswa, cakupan dan

kedalaman materi, indikator pencapaian kompetensi, pengalaman belajar

yang harus dialami siswa, persyaratan unuk menilai ketercapaian

kompetensi. Setelah rencana belajar tersusun dengan baik, guru melakukan

kegiatan belajar mengajar sesuai rencana tersebut. Hal yang paling penting

untuk diperhatikan dalam proses belajar mengajar ini adalah interaksi yang

efektif antara guru, siswa, dan sumber belajar yang lainnya sehingga
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menjamin terjadinya pengalaman belajar yang mengarah ke penguasaan

kompetensi oleh siswa. Asesmen harus digunakan sebagai proses untuk

mengukur dan menentukan tingkat ketercapaian kompetensi dan sekaligus

untuk mengukur efektivitas proses pembelajaran. Agar tujuan penilaian

tercapai, guru harus menggunakan berbagai metode dan teknik penilaian

yang beragam sesuai dengan tujuan pembelajaran  dan karakteristik

pengalaman belajar yang dilaluinya, metode dimaksud dalam penilaian

tertulis (paper-pencil test) baik soal pilihan maupun uraian, tes praktek

(performance test), penilaian produk, penilaian proyek, peta perkembangan,

evaluasi diri siswa, penilaian efektif dan portofolio (Majid, 2007: 192-195).

Pada umumnya asesmen hasil pengajaran, baik dalam bentuk formatif

maupun sumatif, telah dilaksanakan oleh guru. Melalui pertanyaan secara

lisan atau akhir pengajaran guru menilai keberhasilan pengajaran (tes

formatif). Demikian juga tes sumatif yang dilakukan pada akhir program.

Asesmen hasil belajar bertujuan melihat kemajuan belajar peserta didik

dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajarinya sesuai

dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan.

1. Sasaran asesmen. Sasaran evaluasi hasil belajar adalah perubahan tingkah

laku yang mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotor secara

seimbang.

2. Alat asesmen. Penggunaan alat penilaian hendaknya komprehensif

meliputi tes dan bukan tes sehingga diperoleh gambaran hasil belajar

yang objektif. Penggunaan tes sebagai alat asesmen tidak hanya
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membiasakan diri tes objektif dapat diimbangi dengan tes esai.

Sebaliknya kelemahan tes esai dapat ditutupi dengan tes objektif.

3. Prosedur pelaksanaan tes. Asesmen hasil belajar dilakukan dalam bentuk

formatif dan sumatif. Asesmen formatif dilakukan pada setiap pengajaran

berlangsung, dengan tujuan untuk memperbaiki proses pengajaran

selanjutnya dan meningkatkan motivasi serta usaha peserta didik.

Pelaksanaan asesmen bisa dilakukan secara formal melalui pemberian tes

secara tertulis atau secara lisan. Penilaian sumatif biasanya dilakukan

pada akhir suatu program atau pertengahan program. Asesmen bisa

dilakukan melalui pertanyaan secara tertulis, baik tes esai maupun tes

objektif (Rohani, 2010: 204-206).

Asesmen dilakukan untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil

menguasai suatu kompetensi mengacu ke indikator-indikator yang telah

ditentukan. Tidak semua indikator harus dinilai guru. Sebuah indikator

dapat dijaring dengan beberapa soal/tugas. Selain itu, sebuah tugas dapat

dirancang untuk menjaring informasi tentang ketercapaian beberapa

indikator. Kriteria ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan

dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0% - 100%. Kriteria ideal

untuk masing-masing indikator lebih besar dari 60%. Namun sekolah dapat

menetapkan kriteria atau tingkat pencapaian indikator, apakah 50%, 60%

atau 70%. Penetapan ini disesuaikan dengan kondisi sekolah, seperti

kemampuan peserta didik dan guru serta ketersediaan prasarana dan sarana.

Apabila semua indikator yang telah ditetapkan sudah memenuhi kriteria

ketuntasan, peserta didik dapat diinterpretasikan telah menguasai
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kompetensi dasar. Untuk mendapatkan nilai suatu kompetensi dasar atau

hasil belajar dari kriteria ketuntasan indikator yang berbeda, guru dapat

melihat profil peserta didik dari kecemderungan nilai setiap indikator atau

nilai rata-rata indikator (Kunandar, 2011: 434-435).

Sebagai perencana dan pelaksana asesmen, guru harus mampu menentukan

teknik penilaian dan membuat instrumen penilaian pada ketiga ranah

kompetensi peserta didik yakni ranah kognitif (pengetahuan), afektif (sikap),

dan psikomotor (keterampilan). Menurut Permendikbud Nomor 104 Tahun

2014 (Kemendikbud, 2014a: 12-21), teknik dan instrumen yang dapat

digunakan untuk menilai kompetensi pada aspek sikap, keterampilan, dan

pengetahuan yakni sebagai berikut:

a) Afektif/ Sikap (Spiritual dan Sosial)

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menilai sikap peserta didik,

antara lain melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan

penilaian jurnal. Instrumen yang digunakan antara lain daftar cek atau skala

penilaian (rating scale) yang disertai rubrik, yang hasil akhirnya dihitung

berdasarkan modus.

1) Observasi

Sikap dan perilaku keseharian peserta didik direkam melalui pengamatan

dengan menggunakan format yang berisi sejumlah indikator perilaku

yang diamati, baik yang terkait dengan mata pelajaran maupun secara

umum. Pengamatan terhadap sikap dan perilaku yang terkait dengan

mata pelajaran dilakukan oleh guru yang bersangkutan selama proses
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pembelajaran berlangsung, seperti: ketekunan belajar saat praktikum,

percaya diri saat presentasi, rasa ingin tahu saat praktikum, sikap rajin

saat bekerja di dalam kelompok, kerjasama, kejujuran, disiplin, peduli

lingkungan selama peserta didik berada di sekolah atau bahkan di luar

sekolah selama perilakunya dapat diamati guru.

2) Penilaian diri (self assessment)

Penilaian diri digunakan untuk  memberikan penguatan (reinforcement)

terhadap kemajuan proses belajar peserta didik. Penilaian diri berperan

penting bersamaan dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru ke

peserta didik yang didasarkan pada konsep belajar mandiri (autonomous

learning). Untuk menghilangkan kecenderungan peserta didik menilai

diri terlalu tinggi dan subyektif, penilaian diri dilakukan berdasarkan

kriteria yang jelas dan objektif. Untuk itu penilaian diri oleh peserta didik

di kelas perlu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

a. Menjelaskan kepada peserta didik tujuan penilaian diri.

b. Menentukan kompetensi yang akan dinilai.

c. Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan.

d. Merumuskan format penilaian, dapat berupa daftar tanda cek, atau

skala penilaian.

3) Penilaian teman sebaya (peer assessment)

Penilaian teman sebaya atau antar peserta didik merupakan teknik

penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait

dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa

lembar pengamatan antar peserta didik. Penilaian teman sebaya
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dilakukan oleh peserta didik terhadap 3 (tiga) teman sekelas atau

sebaliknya. Format yang digunakan untuk penilaian sejawat dapat

menggunakan format seperti contoh pada penilaian diri.

4) Penilaian jurnal (anecdotal record)

Jurnal merupakan kumpulan rekaman catatan guru dan/atau tenaga

kependidikan di lingkungan sekolah tentang sikap dan perilaku positif

atau negatif, selama dan di luar proses pembelajaran mata pelajaran.

b) Kognitif/Pengetahuan

Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik pada ranah pengetahuan ini

adalah kemampuan berpikir. Bentuk-bentuk penilaian dalam aspek

pengetahuan terdiri atas:

1) Tes tertulis.

Bentuk soal tes tertulis, yaitu:

a. memilih jawaban, dapat berupa:

(1) pilihan ganda

(2) dua pilihan (benar-salah, ya-tidak)

(3) menjodohkan

(4) sebab-akibat

b. mensuplai jawaban, dapat berupa:

(1) isian atau melengkapi

(2) jawaban singkat atau pendek

(3) uraian

Soal tes tertulis yang menjadi penilaian autentik adalah soal-soal yang

menghendaki peserta didik merumuskan jawabannya sendiri, seperti
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soal-soal uraian. Soal-soal uraian menghendaki peserta didik menge-

mukakan atau mengekspresikan gagasannya dalam bentuk uraian tertulis

dengan menggunakan kata-katanya sendiri, misalnya mengemukakan

pendapat, berpikir logis, dan menyimpulkan. Kelemahan tes tertulis

bentuk uraian antara lain cakupan materi yang ditanyakan terbatas dan

membutuhkan waktu lebih banyak dalam mengoreksi jawaban.

2) Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab, dan Percakapan.

Penilaian terhadap pengetahuan peserta didik dapat dilakukan melalui

observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan. Ketika terjadi

diskusi, guru dapat mengenal kemampuan peserta didik dalam

kompetensi pengetahuan (fakta, konsep, prosedur) seperti melalui

pengungkapan gagasan yang orisinal, kebenaran konsep, dan ketepatan

penggunaan istilah/fakta/prosedur yang digunakan pada waktu

mengungkapkan pendapat, bertanya, atau pun menjawab pertanyaan.

3) Penugasan. Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau

projek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan

karakteristik tugasnya.

c) Psikomotor/Keterampilan

Kompetensi keterampilan terdiri atas keterampilan abstrak dan keterampilan

kongkret. Penilaian kompetensi keterampilan dapat dilakukan dengan

menggunakan:

1) Unjuk kerja/kinerja/praktik

Penilaian unjuk kerja/kinerja/praktik dilakukan dengan cara mengamati

kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok
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digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta

didik melakukan tugas tertentu seperti: praktikum di laboratorium,

praktik ibadah, praktik olahraga, presentasi, bermain peran, memainkan

alat musik, bernyanyi, dan membaca puisi/deklamasi. Untuk mengamati

unjuk kerja/kinerja/praktik peserta didik dapat menggunakan instrumen

sebagai berikut:

a. Daftar cek

Dengan menggunakan daftar cek, peserta didik mendapat nilai bila

kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat diamati oleh penilai.

b. Skala Penilaian (Rating Scale)

Penilaian kinerja yang menggunakan skala penilaian memungkinkan

penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi

tertentu, karena pemberian nilai secara kontinum di mana pilihan

kategori nilai lebih dari dua. Skala penilaian terentang dari tidak

sempurna sampai sangat sempurna. Misalnya: 4 = sangat baik, 3 =

baik, 2 = cukup, dan 1 = kurang.

2) Projek

Penilaian projek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman,

kemampuan mengaplikasi, kemampuan menyelidiki dan kemampuan

menginformasikan suatu hal secara jelas.  Penilaian projek dilakukan

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan. Untuk itu, guru

perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti

penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, dan penyiapan
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laporan tertulis/lisan. Untuk menilai setiap tahap perlu disiapkan kriteria

penilaian atau rubrik.

3) Produk

Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat

produk-produk, teknologi, dan seni, seperti: makanan (contoh: tempe,

kue, asinan, baso, dan nata de coco), pakaian, sarana kebersihan (contoh:

sabun, pasta gigi, cairan pembersih dan sapu), alat-alat teknologi (contoh:

adaptor ac/dc dan bel listrik), hasil karya seni (contoh: patung, lukisan

dan gambar), dan barang-barang terbuat dari kain, kayu, keramik, plastik,

atau logam. Pengembangan  produk meliputi 3 (tiga) tahap dan setiap

tahap perlu diadakan penilaian yaitu:

a. Tahap persiapan, meliputi: penilaian kemampuan peserta didik dan

merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan, dan

mendesain produk.

b. Tahap pembuatan produk (proses), meliputi: penilaian kemampuan

peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan

teknik.

c. Tahap penilaian produk (appraisal), meliputi: penilaian produk yang

dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan, misalnya

berdasarkan, tampilan, fungsi dan estetika.

Penilaian produk biasanya menggunakan cara analitik atau holistik.

a) Cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya

dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap
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proses pengembangan (tahap: persiapan,  pembuatan produk,

penilaian produk).

b) Cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk,

biasanya dilakukan hanya pada tahap penilaian produk.

4) Portofolio

Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya peserta didik

secara individu pada satu periode untuk suatu mata pelajaran. Akhir suatu

periode hasil karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru dan

peserta didik sendiri. Berdasarkan informasi perkembangan tersebut,

guru dan peserta didik sendiri dapat menilai perkembangan kemampuan

peserta didik dan terus menerus melakukan perbaikan. Dengan demikian,

portofolio dapat memperlihatkan dinamika kemampuan belajar peserta

didik melalui sekumpulan karyanya, antara lain: gambar, foto, lukisan,

resensi buku/literatur, laporan penelitian, sinopsis dan karya nyata

individu peserta didik yang diperoleh dari pengalaman.

5) Tertulis

Selain menilai kompetensi pengetahuan, penilaian tertulis juga digunakan

untuk menilai kompetensi keterampilan, seperti menulis karangan,

menulis laporan, dan menulis surat.

Penilaian di akhir proses pembelajaran dapat menggunakan teknik tes.

Kegiatan ini dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan keluasan banyak-

nya dan kedalaman materi bab itu. Penilaian dapat dilakukan dengan cara

lisan, tugas, kegiatan, ulangan harian, ulangan mid semester, ulangan akhir

semester, sampai ujian nasional. Bentuk soal dapat merupakan pilihan ganda,
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essay biasa, essai berstruktur, penelitian dan sebagainya. Mengingat

penilaian adalah bagian dari pembelajaran, apapun bentuk penilaian yang

dilaksanakan, sebaiknya dilakukan analisis hasil penilaian (Kemendikbud,

2014: 9).

C. Pembelajaran IPA

Dalam kepustakaan Indonesia istilah pengetahuan sering dicampuradukkan

atau disejajarkan dengan istilah ilmu pengetahuan atau kadang-kadang ilmu

(sains). Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan konsep antara

pengetahuan (knowledge) dan ilmu pengetahuan (science), yang sebenarnya

kedua istilah itu mengacu pada realitas tersendiri, sehingga seharusnya

dapat dibedakan. Pengetahuan secara sangat sederhana dapat dikatakan

sebagai segala sesuatu yang diketahui sebagai hasil dari pegalaman

seseorang. Berkenaan dengan definisi ini, pengetahuan berasal dari

lingkungan manusia itu tinggal dan dapat pula dikatakan pengetahuan

berasal dari hidup dan kehidupan manusia itun sendiri. Pengetahuan sebuah

hasil pengalaman selanjutnya diyakini kebenarannya. Oleh karna itu,

pengetahuan sering pula dikaitkan dengan keyakinan dan kebenaran

(Abidin, 2016 : 131).

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik, 2007: 57).

Pembelajaran bisa juga diartikan sebagai kegiatan guru secara terprogram

dalam desain instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang
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menekankan pada penyediaan sumber belajar. Penyelenggaraan pem-

belajaran merupakan salah satu tugas utama guru, dimana pembelajaran

dapat diartikan sebagai kegiatan yang ditujukan untuk membelajarkan

siswa agar siswa dapat belajar dengan lebih aktif (Dimyati dan Mudjiono,

2002: 113 ).

Pembelajaran yang efektif dan menarik dapat meningkatkan minat siswa

dalam belajar, menurut Sulistyorini (2007: 8), pembelajaran IPA harus me-

libatkan keaktifan anak secara penuh (active learning) dengan cara guru

dapat merealisasikan pembelajaran yang mampu memberi kesempatan pada

siswa untuk melakukan keterampilan proses meliputi: mencari, menemu-

kan, menyimpulkan, mengkomunikasikan sendiri berbagai pengetahuan,

nilai-nilai, dan pengalaman yang dibutuhkan. Selain itu, pembelajaran IPA

yang baik juga harus mengaitkan IPA dengan kebutuhan sehari-hari siswa.

Siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, membangkitkan

ide-ide siswa, membangun rasa ingin tahu tentang segala sesuatu yang ada

di lingkungannya, membangun keterampilan (skill) yang diperlukan, dan

menimbulkan kesadaran siswa bahwa belajar IPA menjadi sangat

diperlukan untuk dipelajari.

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan pembelajaran yang ditunjang

melalui proses-proses ilmiah sehingga berhubungan dengan cara mencari

tahu tentang alam secara sistematis. IPA bukan hanya penguasaan

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.
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Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan

lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses

pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar

secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat

sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih

mendalam tentang alam sekitar. IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-

hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-

masalah yang dapat diidentifikasi. Penerapan IPA perlu dilakukan secara

bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan (BSNP, 2006:

113).

IPA merupakan sekumpulan pengetahuan yang biasa terjadi di lingkungan

sehari-hari dan sekumpulan konsep serta bagan konsep dalam kehidupan.

Belajar tentang kehidupan merupakan bagian pembelajaran dalam proses

alam dan sekitarnya. Sebagai suatu proses, IPA merupakan proses yang

dipergunakan untuk mempelajari objek studi, menemukan dan mengem-

bangkan produk-produk sains, serta sebagai aplikasi, teori-teori IPA akan

melahirkan teknologi yang dapat memberikan kemudahan bagi kehidupan.

Secara umum IPA meliputi tiga bidang ilmu dasar, yaitu biologi, fisika, dan

kimia. Biologi merupakan salah satu cabang dari IPA, dan merupakan ilmu

yang lahir dan berkembang lewat langkah-langkah observasi, perumusan

masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis melalui eksperimen,

penarikan kesimpulan, serta penemuan teori dan konsep. Dapat dikatakan
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bahwa hakikat IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-

gejala melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses ilmiah yang

dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai produk

ilmiah yang tersusun atas tiga komponen terpenting berupa konsep, prinsip,

dan teori yang berlaku secara universal (Trianto, 2010: 140).

Proses pembelajaran IPA menitik beratkan pada suatu proses penelitian.

Hal ini terjadi ketika belajar IPA mampu meningkatkan proses berpikir

peserta didik untuk memahami fenomena-fenomena alam. Hal ini

disebabkan karena IPA berawal dari suatu proses penemuan oleh para ahli,

misalnya Archimendes mampu menemukan hukum Archimendes ketika

beliau diminta Raja untuk mengetahui berat emas pada mahkotanya.

Dengan demikian, proses pembelajaran IPA mengutamakan penelitian dan

pemecahan masalah. Dalam mengoptimalkan proses pembelajaran IPA

terdapat komponen-komponen penting yang harus dipenuhi. Komponen-

komponen tersebut mulai dari konsep yang akan diformat guru agar

bermakna, kesiapan peserta didik dalam mengolah dan mengaplikasikan

informasi, hingga penataan lingkungan dalam konteks pelaksanaan

pembelajaran IPA (Wisudawati dan Sulistyowati, 2015: 10).

Pembelajaran IPA agar dapat menarik minat siswa maka setiap akhir

kegiatan pembelajaran perlu dilakukan evalusi. Evaluasi merupakan

penilaian dari hasil kegiatan belajar yang telah dilakukan. Atnur, Lufri, dan

Sumarmin (2014: 3) menyatakan bahwa saat melakukan penilaian, yang

perlu diperhatikan yaitu: sasaran penilaian dan alat penilaian.
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Dilihat dari segi aspek hasil belajar yang dievaluasi, maka dapat dilihat

adanya evalausi yang berhubungan dengan hasil belajar kognitif, afektif dan

psikomotorik. Ketiga aspek ini merupakan aspek umum yang dikenal

sebagai ranah tujuan pendidikan. Secara umum, ruang lingkup dari evaluasi

dalam bidang pendidikan di sekolah mencakup tiga komponen, yaitu: (a)

evaluasi mengenai program pengajaran; (b) evaluasi mengenai proses

pelaksanaan pengajaran; (c) evalausi mengenai hasil belajar (Sudaryono,

2012: 40).

Ada beberapa pengertian evaluasi yang dikemukakan oleh para pakar dalam

Sudaryono (2012: 38) sebagai berikut:

1. Brink dan Jerry (1994) mengemukakan: evaluasi adalah proses

mengumpulkan informasi dan menggunakannya sebagai bahan untuk

pertimbangan dalam membuat keputusan.

2. Wandt dan Brown (1997) mengemukakan: istilah evaluasi yaitu suatu

tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.

3. Arikunto (2004) mengemukakan: evaluasi adalah kegiatan mencari

sesuatu yang berharga tentang sesuatu dalam mencari sesuatu tersebut.

Alasan perlu dilakukan evaluasi hasil belajar adalah: pertama, dengan

evaluasi hasil belajar dapat diketahui apakah tujuan pendidikan sudah

tercapai dengan baik dan untuk memperbaiki serta mengarahkan pelak-

sanaan proses belajar mengajar. Kedua, kegiatan mengevaluasi terhadap

hasil belajar merupakan salah satu ciri dari pendidikan profesional. Ketiga,

bila dilihat dari pendekatan kelembagaan, kegiatan pendidikan adalah

merupakan kegiatan manajemen, yang meliputi kegiatan planning,
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programming, organizing, controlling, dan evaluating. Dua hal terakhir ini

hampir merupakan titik lemah dalam menjalani manajemen tradisonal yang

menganggap bahwa fungsi kontrol dan evaluasi pada setiap proses termasuk

pendidikan, dianggap sebagai upaya mengurangi kebebasan dan kemer-

dekaan para pelaksana kegiatan tersebut. Evaluasi hasil belajar bertujuan

untuk mengetahui tercapai tidaknya kompetensi dasar yang telah ditetapkan.

Dengan kompetensi dasar ini dapat diketahui tingkat penguasaan materi

standar oleh peserta didik, baik yang menyangkut aspek intelektual, sosial,

emosional, spiritual, kreativitas, dan moral. Evaluasi dapat dilakukan

terhadap program , proses, dan hasil belajar. Program evaluasi untuk suatu

sekolah hendaknya memuat hal-hal sebagai berikut: pertama, perincian

terhadap tujuan evaluasi dalam lembaga pendidikan tersebut dan tujuan

evaluasi setiap mata pelajaran. Kedua, perincian mengenai aspek per-

tumbuhan yang harus diperhatikan dalam setiap tindakan evaluasi. Ketiga,

metode evaluasi yang dapat  dipergunakan. Keempat, masalah alat evaluasi

yang dapat dipergunakan. Kelima, kriteria dan skala yang dipergunakan.

Keenam, jadwal evaluasi. Evaluasi hasil belajar dilakukan dengan penilaian

kelas dan penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi (Kunandar, 2011:

383-384).

Peran seorang guru dalam melaksanakan strategi pembelajaran IPA yang

baik adalah sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola, demonstrator,

pembimbing, motivator, evaluator dan katalisator dalam pembelajaran, serta

pengontrol konsep IPA yang dipahami peserta didik. Jika peran tersebut

dilaksankan dengan baik maka akan mengarah pada mengajar yang aktif,
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inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, serta gembira dan berbobot.

Kewajiaban seorang guru adalah melakukan perencanaan proses pem-

belajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil

pembelajaran atau penilaian hasil belajar. Perencanaan proses pembelajaran

merupakan tahap pertama pada proses pembelajaran (Wisudawati dan

Sulistyowati, 2014: 11–12).

D. Tujuan Pembelajaran IPA Terpadu

Tujuan pembelajaran IPA Terpadu adalah sebagai berikut (Depdiknas,

2006: 284-285):

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran.

Pembelajaran IPA secara terpadu dapat merangkum beberapa standar

kompetensi dari bidang ilmu IPA secara utuh dalam bentuk satu

kesatuan. Hal ini dapat menghindarkan penyampaian materi secara

berulang-ulang dengan beberapa materi yang sebenarnya bisa dipelajari

dalam satu waktu. Sehingga hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan

efektivitas dalam pembelajaran.

2. Meningkatkan minat dan motivasi

Meningkatnya minat dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran

diharapkan dapat mempermudah peserta didik untuk menerima dan

menyerap keterpaduan materi secara utuh. Dengan mengenalkan dan

mempelajari materi sesuai dengan kehidupan sehari-hari, peserta didik

dapat digiring untuk berpikir luas dan mendalam untuk memahami

materi yang disampaikan secara kontekstual. Selanjutnya peserta didik

akan terbiasa berpikir teratur dan terarah, selain itu mereka akan
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terbiasa dengan beberapa sikap ilmiah dalam IPA. Sikap inilah yang

diharapkan mampu menjadi kebiasaan yang melekat dalam diri mereka

membentuk kepribadian yang berkarakter.

3. Beberapa kompetensi dasar dapat dicapai sekaligus

Model pembelajaran IPA terpadu dapat menghemat waktu, tenaga, dan

sarana, serta biaya karena pembelajaran beberapa kompetensi dasar

dapat diajarkan sekaligus. Di samping itu, pembelajaran terpadu juga

menyederhanakan langkah-langkah pembelajaran. Hal ini terjadi karena

adanya proses pemaduan dan penyatuan sejumlah standar kompetensi,

kompetensi dasar, dan langkah pembelajaran yang dipandang memiliki

kesamaan atau keterkaitan.

Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku yang

mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotoris. Penilaian hasil belajar

berfungsi sebagai: 1. alat untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan

instruksional; 2. umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar; 3.

dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang

tuanya (Sudjana, 1990: 3-4).
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 di SMP se-Kecamatan

Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, antara lain SMP Negeri 1

Labuhan Maringgai, SMP Negeri 2 Labuhan Maringgai, SMP PGRI 1 Labuhan

Maringgai, SMP Kosgoro 1 Labuhan Maringgai, SMP Maa’rif 3 Labuhan

Maringgai, SMP Muhammadiyah 1 Labuhan Maringgai, SMP Nurul Iman

Labuhan Maringgai, dan SMP Cipta Karya Labuhan Maringgai.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang mengajar IPA di SMP

se-Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dengan total

30 guru. Dalam teknik pengambilan sampel ini, peneliti menggunakan teknik

purposive sampling. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menetapkan kriteria

sampel yang digunakan dalam penelitian ini untuk memudahkan penelitian

nantinya, yaitu identifikasi kesulitan guru IPA dalam merencanakan dan

melaksanakan asesmen pada guru IPA SMP se- Kecamatan Labuhan

Maringgai
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Mengacu pada pendapat tersebut, maka peneliti mengambil populasi dalam

penelitian ini sebagai sampel sehingga didapatkan sampel penelitiannya

berjumlah 30 orang, dengan persebaran sampel yaitu 5 guru di SMP Negeri 1

Labuhan Maringgai, 5 guru di SMP Negeri 2 Labuhan Maringgai, 4 guru di

SMP PGRI 1 Labuhan Maringgai, 3 guru di SMP Kosgoro 1 Labuhan

Maringgai, 3 guru di SMP Ma’arif 3 Labuhan Maringgai, 3 guru di SMP

Muhammadiyah 1 Labuhan Maringgai, 3 guru di SMP Nurul iman Labuhan

Maringgai, dan 4 guru di SMP Cipta Karya Labuhan Maringgai.

Tabel 1. Populasi dan Sampel Guru IPA

No. Sekolah Populasi Sampel
1. SMP Negeri 1 Labuhan Maringgai 5 5

2. SMP Negeri 2 Labuhan Maringgai 5 5

3. SMP PGRI 1 Labuhan Maringgai 4 4

4. SMP Kosgoro 1 Labuhan Maringgai 3 3

5. SMP Maa’rif 3  Labuhan Maringgai 3 3

6. SMP Muhammadiyah 1 Labuhan Maringgai 3 3

7. SMP Nurul Iman  Labuhan Maringgai 3 3

8. SMP Cipta Karya Labuhan Maringgai 4 4

Total 30 30

C. Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif. Penelitian

ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Jenis dari penelitian deskriptif yang

peneliti gunakan adalah penelitian survai dimana peneliti bermaksud untuk

mendapatkan gambaran secara jelas mengenai kesulitan guru IPA pada jenjang

SMP dalam merencanakan dan melaksanakan asesmen. Pendekatan penelitian

yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang menurut Rahmat (2009: 4) ciri
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dari penelitian kualitatif yaitu data dikumpulkan dalam kondisi yang asli,

peneliti berperan sebagai alat penelitian, dan pengumpulan datanya secara

deskriptif yang kemudian ditulis dalam bentuk laporan.

D. Prosedur Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua tahapan yaitu prapenelitian dan pelaksanaan

penelitian. Adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut:

1. Prapenelitian

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian adalah:

a. Mendata jumlah SMP se-Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten

Lampung Timur.

b. Membuat surat izin prapenelitian di dekanat.

c. Melakukan observasi untuk mengetahui jumlah guru IPA serta

pengetahuan guru mengenai asesmen.

d. Menetapkan sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling,

dengan kriteria pemilihan populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu

guru IPA SMP se-Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung

Timur yang telah merencanakan dan melaksanakan asesmen minimal

selama satu semester.

e. Membuat instrumen penelitian yaitu angket tanggapan guru, lembar

wawancara guru, dan latar belakang pendidikan guru (terlampir).
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2. Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik angket

(Lampiran 2) dan wawancara (Lampiran 5) mengenai kesulitan guru IPA

dalam merencanakan dan melaksanakan asesmen.

b. Mendeskripsikan kesulitan guru IPA dalam merencanakan dan

melaksanakan asesmen berdasarkan analisis data dari angket dan

wawancara, yang didukung informasi dari latar belakang pendidikan

guru.

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang

didapatkan dari wawancara, serta data kuantitatif yang didapatkan dari

angket tanggapan guru. Jenis data terdiri atas data primer yang diperoleh

dari hasil penyebaran angket serta informasi yang diperoleh dari belakang

pendidikan guru, dan data sekunder diperoleh dari wawancara terhadap guru

IPA.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan triangulasi instrumen sebagai teknik

pengumpulan data. Menurut (Wirawan, 2012: 156) Pengumpulan data

dalam penelitian ini menggunakan triangulasi instrumen, yaitu suatu

pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari satu strategi
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dalam satu penelitian untuk menjaring data/informasi. Teknik pengumpulan

data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

a. Angket

Angket yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua tipe yaitu

tipe angket tertutup dan angket terbuka. Angket tertutup merupakan

angket yang menghendaki jawaban pendek, atau jawabannya diberikan

dengan memberikan tanda ceklis pada lampiran yang disediakan peneliti.

Daftar pertanyaan disusun dengan disertai alternatif jawabannya, dan

responden diminta untuk memilih salah satu jawaban atau lebih dari

alternatif yang sudah disediakan. Angket terbuka atau angket isian

merupakan angket yang berupa item-item pertanyaan yang tidak disertai

alternatif jawabannya, melainkan mengharapkan responden untuk

mengisi dan memberi komentar atau pendapat (Riyanto, 2012: 71-72).

Bentuk angket tertutup menggunakan skala likert dan skala bertingkat

(rating scale). Jawaban dari setiap item memiliki gradasi dari sangat

positif sampai dengan yang negatif, yang berupa kata-kata seperti: selalu,

sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah.

Interval skor yang digunakan pada angket mulai 1-5 dengan 5 alternatif

jawaban 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. Sedangkan

bentuk angket terbuka yang digunakan berupa daftar pertanyaan uraian.

Untuk memudahkan penelitian maka dibuatlah kisi-kisi angket.



41

b. Wawancara

Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi berupa data primer.

Teknik wawancara yang dilakukan merupakan wawancara terstruktur

yaitu wawancara dimana pertanyaan dan alternatif jawaban yang

diberikan kepada subjek telah ditetapkan terlebih dahulu oleh

pewawancara sehingga jawaban dapat lebih mudah dikelompokkan dan

dianalisis (Donald, dkk dalam Riyanto, 2012:67). Tabel kisi-kisi angket

dan wawancara yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada

Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Kisi-kisi Angket dan Wawancara Guru IPA

No Variabel Indikator Sub Indikator
Nomor Item

Angket
Tertutup

Angket
Terbuka

1
Merencanakan
Asesmen

Penyusunan
perangkat
asesmen

Menetapkan tujuan
asesmen berdasarkan
KD 1

15

Membuat indikator
asesmen berdasarkan
KD

2

Menentukan teknik
asesmen berdasarkan
KD

3

16
Menentukan bentuk
asesmen berdasarkan
KD

4

Menyusun kisi-kisi
asesmen

5, 6, 7 17

Menyusun rubrik
asesmen

8, 9, 10 18

Menulis pertanyaan
berdasarkan kaidah
penulisan soal

11 19

2
Melaksanakan
Asesmen

Pelaksanaan
perencanaan
asesmen

Mengamati aspek yang
dinilai 12 -
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afektif Alokasi waktu

Kondisi pelaksanaan

Pelaksanaan
perencanaan
asesmen
kognitif

Fasilitas ruang belajar

13 -

Membagikan soal

Pengawasan tes

Alokasi waktu

Kondisi pelaksanaan

Pelaksanaan
perencanaan
asesmen
psikomotorik

Mengamati aspek yang
dinilai

14 -

Fasilitas ruang belajar

Pengawasan kegiatan

Alokasi waktu

Kondisi pelaksanaan

Jumlah 19

F. Teknik Analisis Data

1. Angket

Data kuantitatif penelitian yang diperoleh melalui angket dianalisis

menggunakan statistik deskriptif. Langkah-langkah yang dilakukan untuk

menganalisis data angket adalah sebagai berikut:

a. Mengkuantitatifkan jawaban tiap item pertanyaan dengan menggunakan

acuan skor untuk masing-masing jawaban sebagai berikut:

(1) Jawaban selalu, memiliki bobot nilai 5

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

(4) Jawaban jarang, memilik nilai 2

(5) Jawaban tidak pernah, memiliki bobot nilai 1

Sedangkan untuk angket terbuka, skor jawaban disesuaikan dengan

rubrik yang telah dibuat yakni skor 3 bila jawaban sesuai, skor 2 bila

jawaban kurang sesuai, dan skor 1 bila jawaban tidak sesuai.

Tabel 3. Tabulasi Hasil Angket Tertutup Guru IPA

No Inisial Guru
Nomor Pertanyaan Angket

1 2 3 4 5 Dst

1
2
3
4
5

Dst
Total

% Rata-rata
Sumber: dimodifikasi dari Arikunto (2009: 30)

b. Menghitung skor yang diperoleh ke dalam bentuk persentase yang

disebut dengan analisis deskriptif persentase skor pada tiap butir

pertanyaan menurut Ali (2013: 201) adapun rumusnya yakni sebagai

berikut:

P = 100
Keterangan:
n = jumlah skor yang diperoleh responden
N = jumlah skor yang semestinya diperoleh responden
P = Persentase

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

Persentase rata-rata = x 100
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d. Hasil perhitungan dalam bentuk persentase lalu diinterpretasikan

berdasarkan kriteria deskriptif persentase yang kemudian ditafsirkan

menggunakan kalimat yang bersifat kualitatif.

Pembagian kriteria deskriptif dilakukan dengan memperhatikan rentang

bilangan persentase. Pembagian persentase 100% dibagi rata menjadi lima

kategori sesuai dengan skala likert. Interval tersebut dapat dilihat pada Tabel

4 di bawah ini.

Tabel 4. Kriteria Deskriptif Persentase Kesulitan Guru IPA dalam
Merencanakan dan Melaksanakan Asesmen

Interval Persentase (%) Kualifikasi
81-100 Tinggi Sekali
61-80 Tinggi
41-60 Cukup Sulit
21-40 Sulit
<21 Sulit Sekali

Sumber: dimodifikasi dari Arikunto (2009: 35)

2. Wawancara

Jumlah pertanyaan pada wawancara terdiri atas 10 pertanyaan dimana hasil

wawancara tersebut akan dicatat dalam transkrip wawancara sesuai dengan

panduan wawancara yang telah dibuat (Lampiran 5). Data yang didapatkan

dari hasil wawancara ini bersifat kualitatif sehingga peneliti menggunakan

model analisis Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (dalam

Patilima, 2007: 96), aktivitas analisis data kualitatif terbagi dalam tiga alur

kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data (data reduction),

penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion

drawing/verification). Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan
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Huberman sebagaimana yang dikutip Patilima (2007: 98-100), adalah

sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan,

transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan

pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai

sejak peneliti mulai memfokuskan wilayah penelitian.

2. Penyajian data, yaitu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan

penelitian dilakukan. Dalam penyajian data diperoleh berbagai jenis,

jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel. Dalam hal ini Miles dan

Huberman (dalam Sugiyono, 2011: 341) menyatakan, “the most frequent

form of display data for qualitative research data in the past has been

narrative text” (yang paling sering digunakan untuk menyajikan data

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif).

3. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus

mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan

dengan menyusun pola-pola pengarahan dan sebab-akibat.

3. Latar Belakang Pendidikan Guru

Latar belakang pendidikan guru dianalisis secara deskriptif yang isinya

memuat tentang pengalaman mengajar, latar belakang lulusan, dan

pengembangan profesi yang berupa pelatihan yang pernah diikuti. Data latar

belakang pendidikan guru merupakan data sekunder dari penelitian ini yang

digunakan untuk memperkuat data primer yang diperoleh dari hasil angket

dan wawancara.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Guru IPA SMP se-Kecamatan Labuhan Maringgai cukup kesulitan dalam

merencanakan asemen, yakni dalam menentukan teknik asesmen seta guru

masih kesulitan dalam menentukan bentuk asesmen pada angket terbuka

dan angket tertutup serta didukung dengan informasi dari wawancara.

2. Guru IPA SMP se-Kecamatan Labuhan Maringgai cukup kesulitan dalam

melaksanakan asemen, guru masih kesulitan dalam menilai peseta didik

yaitu dalam ranah afektif, pada angket terbuka dan angket tertutup serta

didukung dengan informasi dari wawancara.

B. Saran

Dengan adanya kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini maka peneliti

menyarankan sebaiknya:

1. Bagi pembaca yang akan melaksanakan penelitian serupa diharapkan

untuk memperbaiki sub-indikator kesulitan asesmen agar lebih relevan tiap

aspeknya, membuat soal yang dapat mengukur kesulitan guru pada seluruh

ranah pada angket terbuka, dan menghilangkan kriteria kadang-kadang

atau cukup.
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2. Bagi guru yang masih memiliki kesulitan dalam merencanakan dan

melaksanakan asesmen, hendaknya memperdalam lagi pengetahuan

mengenai asesmen, konsisten mengaplikasikannya di dalam kelas, serta

rutin mengikuti kegiatan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) agar

dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk sama-sama

memperbaiki kualitas pembelajaran.

3. Bagi pihak sekolah diharapkan lebih memperhatikan kesulitan yang

dialami setiap guru dalam merencanakan dan melaksanakan asesmen serta

memfasilitasi guru untuk meningkatkan kompetensi guru.

4. Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa diharapkan agar

memasukkan data latar belakang guru dan seharusnya dimasukkan di

dalam hasil penelitian guna untuk mendukung data yang didapatkan dari

hasil penelitian.



61

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Y. 2016. Revitalisasi Penilaian Pembelajaran dalam Konteks Pendidikan
Multiliterasi Abad ke-21. Refika Aditama. Bandung. 304 hlm

Ali, M. 2013. Prosedur dan Strategi Penelitian Pendidikan. Angkasa. Bandung.
233 hlm.

Arikunto, S. 2009. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta.
Jakarta. 413 hlm

Atnur, W.N., Lufri, dan R. Sumarmin. 2014. Analisis Pelaksanaan Praktikum IPA
Biologi Kelas VIII Semester I di SMP Negeri se-Kecamatan Lubuk
Begalung Tahun Pelajaran 2014/2015. Jurnal PPs UNP. 21 hlm

Ayurianti, Siswi Dwi. 2015. Hambatan Guru dalam Perencanaan, Pelaksanaan,
dan Penilaian Pembelajaran Kompetensi Keahlian Multimedia Pada
Penerapan Kurikulum 2013 di SMK se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
UNY. Yogyakarta. 153 hlm.

BSNP. 2006. Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Depdiknas. Jakarta. 175 hlm

Depdiknas. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta. Depdiknas :
325 hlm

Dimyati dan Mudjiono. 2002. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta
dan Depdikbud. 298 hlm

Enggarwati, N. S. 2015. Kesulitan Guru SD Negeri Glagah dalam
Mengimplementasikan Penilaian Autentik pada Kurikulum 2013. Jurnal
Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 4 (12) : 1-8

Gallo, A. M, D. Sheehy, K. Patton, dan L. Griffin. 2006. Assessment Benefits and
Barriers- What Are You Committed To?. Journal of Physycal Education,
Recreation and Dance. 77 (8) : 46-50



62

Hamalik, O. 2007. Proses Belajar Mengajar. Jakarta : Bumi Aksara. 242 hlm

Kemendikbud1. 2015. Panduan Penilaian Untuk Sekolah Menengah Pertama
(SMP). Kemendikbud. Jakarta. 68 hlm.

____________2. 2014. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Standar Penilaian
Pendidikan. Kemendikbud. Jakarta. 57 hlm.

Kunandar. 2011. Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Rajawali Pers.
Jakarta. 448 hlm

Kurebwa, M. dan L.T. Nyaruwata. 2013. Assessment Challenges in the Primary
Schools: A Case of Gweru Urban Schools. Greener Journal of
Educational Research. 3 (7) : 336-344

Kusaeri dan Suprananto. 2012. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan. Graha
Ilmu. Jakarta. 240 hlm

Lumadi, M. W. 2013. Challenges Besetting Teachers in Classroom Assessment:
An Exploratory Perspective. Journal Social Sience. 34 (3) : 211-221

Majid, A. 2007. Perencanaan Pembelajaran. (Mengembangkan Standar
Kompetensi guru). Bandung : Remaja Rosdakarya. 291 hlm

Manullang, M. 1996. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia. 219

hlm

Ningsih, N. 2012. Hambatan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam
Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran di SMAN 1 Sanden. Jurnal
Citizenship. 1 (2) : 123-132

Patilima, H. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung. 290 hlm

Rahardja, D. 2006. Pengantar Pendidikan Luar Biasa. Criced : University of
Tsukuba. 257 hlm

Rahmat, S. P. 2009. Penelitian Kualitatif. EQUILIBRUM. 5 (9): 1-8

Riduwan. 2007. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Alfabeta.
Bandung. 282 hlm



63

Riyanto, Y. 2012. Metodologi Penelitian Pendidikan. Penerbit SIC. Jakarta. 98
hlm

Rochyadi dan Z, Alimin. 2003. Pengembangan Program Individual Bagi Anak
Tunagrahita, Depdiknas. Jakarta. 116 hlm

Rohani, A. 2010. Pengelolaan Pengajaran. Jakarta: Rineka Cipta. 280 hlm

Rustaman, N. 2005. Strategi Belajar Mengajar. Universitas Negeri Malang.
Malang. 242 hlm

Sagala, S . 2000. Administrasi Pendidikan Kontemporer. Alfabeta. Bandung. 268
hlm

_______ . 2005. Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Membantu Memecahkan
Problema Belajar dan Mengajar. Alfabeta. Bandung. 266 hlm

Siagian, S. 1977. Filsafat Administrasi. Jakarta: Gunung Agung. 146 hlm

Soendari, T. 2009. Asesmen Penyusunan Program Intervensi Anak Berkebutuhan
Khusus. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung 7 hlm.

Subali, B. 2010. Penilaian, Evaluasi, dan Remedial Pembelajaran Biologi.
Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. 66 hlm

Sudaryono. 2012. Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran. Graha Ilmu. Yogyakarta.
234 hlm

Sudjana, Nana. 1990. Teori-teori Belajar Untuk Pengajaran. Fakultas Ekonomi
UI. Bandung. 560 hlm

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D). CV ALFABETA. Bandung. 458 hlm

Sulistyorini, S. 2007. Model Pembelajaran IPA Sekolah Dasar dan Penerapannya
dalam KTSP. Tiara Wacana. Yogyakarta. 352 hlm

Sutisna. 2001. Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran. PT. Remaja
Rosdakarya. Bandung. 344 hlm

Tim Penyusun KBBI. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
Jakarta. 1382 hlm

Trianto. 2010. Model Pembelajaran Terpadu. Kencana. Jakarta. 290 hlm



64

Uno, H. B, dan S, Koni. 2014. Assessment Pembelajaran. Bumi Aksara. Jakarta.
236 hlm

Verdianto, D. 2014. Kajian Kemampuan Guru Biologi SMA Negeri Kabupaten
Pringsewu dalam Menyusun Perangkat Penilaian pada Tahun Ajaran
2011/ 2012. Skripsi. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 145 hlm

Wisudawati, A.W., dan E, Sulistyowati. 2014. Metodologi Pembelajaran IPA. PT
Bumi Aksara. Jakarta. 279 hlm

Yuniarti, L. 2010. Kompetensi Guru dalam Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam di SD Islam Ngadirejo Temanggung. Skripsi.
Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Salatiga. Salatiga. 132
hlm


	1. Cover SKRIPSI.pdf
	2. ABSTRAK.pdf
	3. Cover dalam.pdf
	4. Halaman Persetujuan.pdf
	6. Riwayat Hidup.pdf
	7. Persembahan.pdf
	8. Motto.pdf
	10. Sanwacana.pdf
	11. Daftar Isi.pdf
	12. Daftar Tabel.pdf
	13. Daftar Gambar.pdf
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III.pdf
	BAB V.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf

