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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi peraturan pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan pada bab IV tentang standar proses pasal 22 ayat (1) yang berbunyi:

penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat(3) pada

pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai

dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Penilaian hasil pembelajaran yang

dimaksud pada pasal 22 ayat (1) mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan/atau

afektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Pada pasal 22 ayat (2)

menerangkan bahwa teknik penilaian yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes

tertulis, observasi, tes praktik, dan penugasan perseorangan atau kelompok.

Penjelasan untuk pasal 22 ayat (2) adalah ketentuan pada ayat ini tidak menutup

kemungkinan penggunaan teknik penilaian yang lain sesuai dengan karakteristik

hasil pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik.

Peraturan pemerintah tersebut membawa implikasi terhadap model pembelajaran,

juga berimplikasi terhadap model dan teknik penilaian yang dilaksanakan di kelas

sebagai salah satu komponen proses pembelajaran selain tujuan pembelajaran dan

metode pembelajaran. Bentuk evaluasi yang diberikan harus mampu merespons

siswa untuk mencari dan menggali makna di balik setiap topik yang disajikan,
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sehingga siswa mampu mengeksplorasi kehidupan sehari-hari dan lingkungan

sekitar berdasar teori yang diperoleh di sekolah. Teknik penilaian yang digunakan

dapat bervariasi tidak hanya dengan penilaian di akhir pembelajaran saja. Sehingga

penilaian hasil belajar dapat mengukur aspek kognitif, psikomotor, dan afektif.

Contoh salah satu teknik penilaian yang dapat dipakai adalah authentic assessment

yang memiliki berbagai macam teknik penilaian yakni penilaian proses, penilaian

berkesinambungan dan penilaian proyek.

Evaluasi model authentic assessment (penilaian sebenarnya) mendorong siswa

untuk menerapkan informasi hasil belajar yang diperoleh ke dalam dunia nyata.

Pada prinsipnya Authentic assessment menekankan agar siswa mampu mempelajari,

bukan apa yang diperolehnya di akhir proses pembelajaran.  Untuk mengetahui

apakah siswa benar-benar belajar, penilaian dilakukan secara bersama-sama dan

terintegrasi selama KBM berlangsung.  Data otentik mengenai perkembangan

belajar siswa diperoleh tidak hanya dengan salah satu alat penilaian tetapi dengan

berbagai cara dan berbagai sumber yang meliputi semua aspek pembelajaran yakni

proses, kinerja dan produk.  Menurut Nurhadi dkk (2004:52), pelaksanaan authentic

assessment didasarkan atas prinsip-prinsip authentic assessment, yaitu sebagai

berikut:

1. Harus mengukur semua aspek pembelajaran: proses, kinerja dan produk.
2. Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung.
3. Menggunakan berbagai cara dan berbagai sumber.
4. Tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian.
5. Tugas-tugas yang diberikan kepada siswa harus mencerminkan bagian-bagian

kehidupan siswa yang nyata setiap hari, mereka harus dapat menceritakan
pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan setiap hari.

6. Penilaian harus menekankan kedalaman pengetahuan dan keahlian siswa,
bukan keluasannya (kuantitas) (Nurhadi dkk, 2004:52).
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Terkait dengan penerapan penilaian sebenarnya oleh para guru sebagai evaluator

pembelajaran, guru dituntut untuk lebih kreatif dengan memberikan kegiatan yang

bervariasi sehingga dapat mengaktifkan siswa. Menuntun siswa untuk belajar

dengan baik dengan mengaitkan apa yang telah dipelajari dan yang diketahui

dengan kegiatan/peristiwa di dunia nyata.

Namun dalam keseharian, guru-guru IPS di SMP di Kecamatan Negerikaton

berasumsi bahwa mereka akan kesulitan jika menggunakan authentic assessment

karena guru terbiasa menggunakan penilaian di akhir pembelajaran saja seperti uji

blok dan ujian semester. Sebagaimana hasil penelitian pendahuluan terhadap guru-

guru IPS pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan

Negerikaton Kabupaten Pesawaran Tahun pelajaran 2008/2009.  Dari hasil

penelitian pendahuluan tersebut sebanyak 18 dari 30 orang guru (60%) merasa akan

kesulitan jika menggunakan authentic assessment. Beberapa pertanyaan yang

diajukan dalam penelitian pendahuluan antara lain untuk mengetahui:

1. Berapa banyak guru yang akan merasa kesulitan jika menggunakan authentic

assessment.

2. Cara-cara/teknik penilaian apa saja yang digunakan oleh guru selama ini.

3. Kesulitan yang akan dihadapi guru jika melaksanakan penilaian berdasarkan

prinsip-prinsip authentic assessment.

4. Apakah teknik-teknik penilaian authentic assessment telah diterapkan dan

teknik-teknik penilaian apa saja yang telah diterapkan.

5. Sarana pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran dan penilaian terutama

penerapan authentic assessment.
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Informasi yang diharapkan dari penelitian pendahuluan ini adalah untuk

mengetahui:

1. Persepsi awal guru tentang sejauhmana pengetahuan guru mengenai authentic

assessment.

2. Banyaknya guru yang akan merasa kesulitan jika menggunakan authentic

assessment.

3. Kesulitan-kesulitan apa yang akan dihadapi dan penyebab kesulitan-kesulitan

berdasarkan prinsip-prinsip authentic assessment.

4. Teknik-teknik penilaian yang selama ini diterapkan dan apakah guru telah

menerapkan teknik-teknik authentic assessment.

Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa:

1. Sebanyak 18 dari 30 orang guru (60%) berasumsi akan merasa kesulitan jika

menerapkan authentic assessment.

2. Sebagian besar guru selama ini menggunakan uji blok dan ujian akhir semester.

3. Persepsi guru tentang kesulitan yang akan dihadapi adalah alat/teknik penilaian

yang rumit, banyaknya aspek/ranah yang dinilai, waktu yang terbatas, siswa

yang kurang disiplin dalam mengerjakan tugas, dan sosialisasi yang kurang

mengenai authentic assessment.

4. Teknik-teknik penilaian telah dilaksanakan, antara lain penilaian

berkesinambungan, penilaian proses (diskusi, proses menulis), penilaian produk

(tes lisan, portofolio).

5. Sarana dan prasarana yang mendukung penerapan authentic assessment

dianggap kurang oleh guru.



5

Berlandaskan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang

”Persepsi Guru IPS tentang Authentic Assessment (Penilaian Sebenarnya)

Tingkat SMP di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun

Pelajaran 2009/2010”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis mengidentifikasi masalah yaitu

persepsi guru IPS tentang prinsip-prinsip authentic assessment, antara lain:

1. Pengetahuan dan pemahaman guru tentang authentic assessment.

2. Pengukuran semua aspek pembelajaran.

3. Keterbatasan waktu pelaksanaan penilaian yang harus melaksanakan penilaian

selama dan sesudah proses pembelajaran (alokasi waktu).

4. Pemanfaatan berbagai cara dan sumber.

5. Pengumpulan data penilaian selain dengan tes.

6. Tugas-tugas cerminan kehidupan nyata siswa.

7. Pengukuran kedalaman pengetahuan dan keahlian siswa.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah persepsi guru tentang pengetahuan dan pemahaman guru dalam

authentic assessment?

2. Bagaimanakah persepsi guru tentang pengukuran semua aspek pembelajaran

(proses, kinerja dan produk) dalam authentic assessment ?
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3. Bagaimanakah persepsi guru tentang keterbatasan waktu yang harus

melaksanakan penilaian selama dan sesudah proses pembelajaran dalam

authentic assessment?

4. Bagaimanakah persepsi guru tentang pemanfaatan berbagai cara dan sumber

dalam authentic assessment?

5. Bagaimanakah persepsi guru tentang pengumpulan data penilaian selain

dengan tes dalam penggunaan authentic assessment karena tes hanya salah

satu alat pengumpul data penilaian?

6. Bagaimanakah persepsi guru tentang tugas-tugas yang diberikan kepada siswa

yang mencerminkan kehidupan nyata siswa dalam authentic assessment?

7. Bagaimanakah persepsi guru tentang pengukuran kedalaman pengetahuan dan

keahlian siswa dalam authentic assessment?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi guru tentang

authentic assessment yaitu:

1. Pengetahuan dan pemahaman guru dalam penggunaan authentic assessment

2. Pengukuran semua aspek pembelajaran

3. Keterbatasan waktu pelaksanaan penilaian

4. Pemanfaatan berbagai cara dan sumber

5. Pengumpulan data penilaian selain dengan tes

6. Tugas-tugas cerminan kehidupan nyata siswa

7. Pengukuran kedalaman pengetahuan dan keahlian siswa
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E. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai referensi serta memberikan masukan dan gambaran kepada para

pembaca khususnya guru-guru  dalam menggunakan penilaian sebenarnya.

2. Meminimalis kesulitan guru dalam menggunakan penilaian sebenarnya

dengan mengetahui faktor-faktor kesulitan dalam menggunakan penilaian

sebenarnya.

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam menentukan

kebijakan program pembelajaran pendidikan.

4. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan

pada Program Studi Pendidikan geografi Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Ruang lingkup objek penelitian adalah persepsi kesulitan guru geografi dalam

menggunakan penilaian sebenarnya (authentic assessment).

2. Ruang lingkup subjek penelitian adalah guru-guru geografi pada tingkat SMP

di Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.

3. Ruang lingkup tempat penelitian adalah seluruh SMP di Kecamatan

Negerikaton Kabupaten Pesawaran.

4. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun pelajaran 2008/2009.

5. Ruang lingkup ilmu adalah ilmu pendidikan.


