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I. PENDAHULUAN 
 
 
 
 

A. Latar Belakang 

 

Pembelajaran adalah pola interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar. Pembelajaran yang berkualitas sangat bergantung dari 

motivasi siswa dan kreatifitas mengajar seorang guru. Proses pembelajaran pada 

kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan 

scientific approach (Kemendikbud, 2013: 33). Pembelajaran yang menggunakan 

scientific approach, siswa didorong untuk menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi secara kompleks, mengecek informasi baru dengan 

yang sudah ada dalam ingatannya, dan melakukan pengembangan menjadi 

informasi atau kemampuan yang sesuai dengan lingkungan dan perkembangan 

jaman.   

 

Pembelajaran dengan scientific approach harus menyentuh tiga ranah, yaitu ranah 

sikap (afektif), ranah pengetahuan (kognitif), dan ranah keterampilan 

(psikomotor). Siswa diarahkan untuk membandingkan hasil prediksi dengan teori 

melalui eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. Pembelajaran yang 

dilakukan menekankan pada pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar siswa mampu memahami alam sekitar melalui proses mencari 
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tahu dan berbuat, hal ini akan membantu siswa untuk memperoleh pemahaman 

yang lebih mendalam.  

 

Pembelajaran yang baik tentu diakhiri dengan proses evaluasi untuk mengetahui 

tingkat kemampuan siswa. Evaluasi menjadi hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan, karena evaluasi sebagai salah satu alat untuk menilai dan mengukur 

tingkat kemampuan siswa di samping memahami perubahan-perubahan yang 

terjadi pada keseharian siswa. Penilaian dirancang dan dilaksanakan oleh guru 

sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Sistem penilaian harus 

dikembangkan sejalan dengan perkembangan model dan strategi pembelajaran 

yang digunakan. Penilaian digunakan  oleh guru untuk melihat hasil belajar siswa, 

meningkatkan hasil belajar siswa, kualitas pembelajaran, dan ketepatan metode 

pembelajaran yang digunakan. Pembelajaran yang menggunakan kurikulum 2013, 

sangat diperlukan penilaian yang dapat digunakan untuk menilai semua aspek 

secara komprehensif. Komprehensif berarti penilaian dilakukan mulai dari input, 

proses, hingga output siswa dalam pembelajaran atau dikenal dengan penilaian 

otentik (Kemendikbud, 2013: 3).   

 

Pembelajaran dengan scientific approach menuntut siswa untuk bersikap aktif 

mulai dari proses mengamati, menanya, mencoba, mengolah, dan 

mengkomunikasikan, sehingga perlu digunakan sistem penilaian yang otentik atau 

berdasarkan proses pembelajaran. Penilaian otentik memiliki relevansi yang 

cukup kuat terhadap pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam pembelajaran 

sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013.  Penilaian semacam ini mampu 



3 

 

menggambarkan peningkatan hasil belajar siswa, baik dalam rangka 

mengobservasi, menanya, menalar, mencoba, dan membangun jejaring.   

 

Asesmen otentik terdiri dari beberapa jenis, antara lain penilaian kinerja, proyek, 

portofolio, dan tertulis. Asesmen otentik muncul atas ketidakpuasan dari penilaian 

tertulis, namun penilaian tertulis masih lazim untuk digunakan khususnya tes 

tertulis bentuk uraian. Tes tertulis bentuk uraian sebisa mungkin bersifat 

komprehensif yang dapat digunakan untuk menilai aspek afektif, kognitif, dan 

psikomotor siswa. Tes tertulis bentuk uraian lazim untuk diimplementasikan 

dalam kurikulum 2013 karena tes ini menuntut siswa untuk mampu mengingat, 

memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, 

mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari.   

 

IPA merupakan salah satu ilmu sains. Pembelajaran IPA Terpadu merupakan 

pembelajaran yang menghubungkan atau memiliki keterpaduan antara tiga bidang 

mata pelajaran, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Pembelajaran IPA Terpadu 

merupakan pembelajaran yang kompleks dan tidak dapat dipisahkan dari proses 

ilmiah. Menilai hasil belajar siswa tidak hanya dilihat dari aspek kognitifnya. 

Semua proses yang ada pada saat kegiatan pembelajaran harus dinilai, seperti 

keaktifan siswa, keterampilan siswa, atau sikap siswa. Instrumen penilaian 

diperlukan untuk menilai aspek-aspek tersebut. Instrumen penilaian yang ada 

seharusnya mudah digunakan oleh guru dan menjadi satu kesatuan untuk dapat 

menilai ketiga aspek tersebut. 
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Berdasarkan pengisian angket, guru mata pelajaran IPA Terpadu di SMPN 20 

Bandarlampung masih menggunakan tes tertulis untuk menilai hasil belajar siswa. 

Sebagian besar tes tertulis bentuk uraian yang dibuat guru hanya digunakan untuk 

mengukur tingkat pengetahuan (kognitif) saja dan belum sesuai dengan scientific 

approach dan kurikulum 2013. Terdapat beberapa hal yang sering dilupakan 

sewaktu guru memberikan penilaian kepada siswa. Hal tersebut  ialah adanya 

hubungan timbal balik antara guru dengan siswa. Sebagian besar guru belum 

memberikan feedback sepenuhnya kepada siswa setelah diadakan tes tertulis 

bentuk uraian. Feedback yang guru berikan sebagian besar hanya sekedar 

membagikan hasil tes tanpa memberitahu jawaban tes yang benar sehingga siswa 

tidak dapat memperbaiki di tes berikutnya. 

 
Pelaksanaan penilaian di SMPN 20 Bandarlampung sebagian besar guru 

menggunakan asesmen pada akhir bab atau materi bukan pada akhir proses 

pembelajaran. Sebagian besar siswa mengaku telah mendapatkan nilai yang adil 

untuk mata pelajaran IPA Terpadu dan mereka senang dengan cara penilaian yang 

dilakukan oleh guru, namun hanya 40% siswa yang berpendapat bahwa diminta 

menunjukan kemampuan kognitif mereka pada saat pembelajaran berlangsung. 

Sebagian besar guru berpendapat bahwa asesmen yang dipakai belum mencakup 

penilaian untuk ranah C1-C6. Asesmen yang ada sebagian besar hanya 

menggunakan ranah C1-C4. Asesmen yang ada di sekolah belum berpatokan pada 

scientific approach dan kurikulum 2013.  

 

 



5 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis melakukan penelitian 

pengembangan yang berjudul “Pengembangan Perangkat Asesmen Otentik 

Tertulis pada Pembelajaran IPA Terpadu Melalui Scientific Approach”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah asesmen otentik tertulis untuk guru pada pembelajaran IPA 

Terpadu melalui scientific approach? 

2. Bagaimana kesesuaian penggunaan perangkat asesmen otentik tertulis pada 

pembelajaran IPA Terpadu melalui scientific approach hasil pengembangan 

menurut pendapat guru? 

3. Bagaimana kemudahan penggunaan perangkat asesmen otentik tertulis pada 

pembelajaran IPA Terpadu melalui scientific approach hasil pengembangan 

menurut pendapat guru? 

4. Bagaimana kemanfaatan penggunaan perangkat asesmen otentik tertulis pada 

pembelajaran IPA Terpadu melalui scientific approach hasil pengembangan 

menurut pendapat guru? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Mengembangkan perangkat asesmen otentik tertulis pada pembelajaran IPA 

Terpadu melalui scientific approach. 
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2. Mendeskripsikan kesesuaian penggunaan perangkat asesmen otentik tertulis 

pada pembelajaran IPA Terpadu melalui scientific approach hasil 

pengembangan menurut pendapat guru. 

3. Mendeskripsikan kemudahan penggunaan perangkat asesmen otentik tertulis 

pada pembelajaran IPA Terpadu melalui scientific approach hasil 

pengembangan menurut pendapat guru. 

4. Mendeskripsikan kemanfaatan penggunaan perangkat asesmen otentik tertulis 

pada pembelajaran IPA Terpadu melalui scientific approach hasil 

pengembangan menurut pendapat guru. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini yaitu menghasilkan perangkat asesmen otentik tertulis yang 

sesuai dengan penilaian dalam kurikulum 2013. Bagi guru perangkat asesmen 

alternatif ini dapat menjadi contoh atau model dalam menilai kemampuan siswa 

khususnya pada aspek kognitif atau aspek pengetahuan siswa. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian penelitian ini yaitu: 

1. Pengembangan yang dimaksud adalah pembuatan perangkat asesmen otentik 

tertulis pada pembelajaran sains melalui scientific approach sesuai dengan 

tuntutan kurikulum 2013 yang digunakan untuk menilai hasil belajar siswa 

secara komprehensif (aspek afektif, kognitif, dan psikomotor). 
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2. Scientific approach yang dimaksud adalah pendekatan  pembelajaran meliputi 

proses mengamati, menanya, mencoba, mengolah, dan mengkomunikasikan. 

3. Asesmen ditujukan untuk materi pokok perpindahan kalor (induksi, konveksi, 

dan radiasi). 

4. Uji validasi produk diberikan kepada ahli evaluasi dan materi pada bidang 

fisika yaitu dosen pendidikan fisika. 

5. Uji coba produk penelitian dilakukan pada 4 orang guru mata pelajaran IPA 

Terpadu di SMPN 2 Bandarlampung, dan SMPN 20 Bandarlampung. 

6. Uji coba pemakaian dilakukan pada 12 orang guru mata pelajaran IPA Terpadu 

di tiga SMP Negeri dan tiga SMP Swasta di Bandarlampung, yaitu SMPN 4 

Bandarlampung, SMPN 22 Bandarlampung, SMPN 21 Bandarlampung, SMP 

Kartika 2 Bandarlampung, SMP Ar-Raihan Bandarlampung, dan SMP Gajah 

Mada Bandarlampung 

 


