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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Judul 

Pengembangan Instrumen Asesmen Otentik pada Pembelajaran Subkonsep 

Fotosintesis di SMP 

B. Latar Belakang 

Kurikulum di Indonesia telah seringkali mengalami perubahan. Selama dan 

setelah masa orde baru, pendidikan di Indonesia telah mengalami enam kali 

pergantian kurikulum, bahkan saat ini sedang dilakukan uji coba kurikulum 2013 

sehingga dapat dikatakan Indonesia telah mengalami tujuh kali pergantian 

kurikulum. Berdasarkan undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dikatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu (Permendikbud No.68 Tahun 2013).  

Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi 

signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta 

didik. Kemendikbud (2013) menyatakan tidak dapat disangkal lagi bahwa 

kurikulum yang dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi sangat 

diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi: (1) 

manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang 

selalu berubah; (2) manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3) 

warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pengembangan 

Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis 

kompetensi (KBK) yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang 

mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu 

(Kemendikbud, 2013). 

Dalam implementasi Kurikulum 2013, kegiatan pembelajaran IPA 

dikembangkan dengan pendekatan scientific (observing, measuring, questioning, 
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experiment, communicating) dan keterampilan proses sains lainnya (Susilowati, 

2013). Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam 

pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah 

(scientific appoach) dalam pembelajaran semua mata pelajaran meliputi menggali 

informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data 

atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, 

menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta (Kemendikbud, 2013). 

Nurgiyantoro (2008) menyatakan bahwa perkembangan kurikulum sejalan 

dengan perkembangan di sekitar penilaian hasil belajar karena penilaian hasil 

belajar siswa berkaitan langsung dengan kurikulum.  Komponen penilaian 

diyakini memberikan dampak nyata bagi keberhasilan pembelajaran kompetensi 

kepada siswa. Oleh karena itu maka penilaian kini ditempatkan pada posisi yang 

penting dalam rangkaian kegiatan pembelajaran. Bentuk dan cara penilaian dalam 

banyak hal memberikan pengaruh penting bagi proses pembelajaran, bagaimana 

guru harus membelajarkan dan bagaimana siswa harus belajar, dan keduanya 

menentukan capaian kompetensi (Nurgiyantoro, 2008:251). Oleh karena itu 

sejalan dengan berkembangnya kurikulum di Indonesia, maka penilaian pun harus 

berkembang sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku. 

Asesmen otentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah 

dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. Asesmen semacam 

ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam 

rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain 

(Kemendikbud, 2013). Asesmen otentik mengakibatkan secara perlahan dapat 

merubah peran guru dalam asesmen, yang pada awalnya kelas berpusat pada guru 

menjadi kelas berpusat pada siswa yang memang sesuai kebutuhan asesmen 

otentik dan tuntutan kurikulum 2013 (Jacob, 2003). Hal tersebut diperkuat dengan 

pernyataan bahwa prosedur pada assesmen otentik sangat efektif ketika siswa dan 

guru bekerja sama dalam pengembangan dan implementasinya (Carin, 1997).  

Uji coba penerapan kurikulum 2013 di Indonesia saat ini diterapkan pada 

siswa kelas 1 dan IV SD (sekolah dasar), kelas VII SMP (sekolah menengah 

pertama), kelas dan X SMA (sekolah menegah atas). Pada penerapan kurikulum 
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2013 ini, pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga 

meluncurkan silabus, buku siswa, dan buku guru sebagai panduan pembelajaran. 

Di dalam silabus, buku siswa, dan buku guru terdapat panduan materi, panduan 

pelaksanaan pembelajaran, dan panduan penilaian.  

Asesmen otentik memang bukan hal yang baru dalam dunia penilaian 

pendidikan, namun penggunaan asesmen otentik ini belum popular diterapkan di 

Indonesia. Baru dalam kurikulum 2013 ini diharuskan penggunaan asesmen 

otentik karena dinilai relevan dengan pendekatan ilmiah sesuai tuntutan 

kurikulum 2013 (Kemendikbud, 2013). Judith (2004) mengemukakan bahwa 

asesmen otentik adalah sebuah asesmen yang mengarahkan siswa untuk 

memperlihatkan kompetensi yang memadukan antara pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang membutuhkan aplikasi dari kehidupan nyata. Berdasarkan hal 

tersebut, pemerintah dalam implementasi kurikulum 2013 mencantumkan jenis-

jenis asesmen otentik dalam buku petunjuk guru. Mengingat dalam buku petunjuk 

guru tersebut belum terdapat bentuk penilaian asesmen otentik secara jelas, perlu 

dilakukan pengembangan asesmen otentik sesuai kompetensi dasar dan petunjuk 

yang ada sehingga dapat diperoleh gambaran hasil penerapan asesmen otentik 

dalam kurikulum 2013.  

Melalui analisis materi yang dilakukan, pembelajaran mengenai fotosintesis 

pada tingkat SMP mencakup kegiatan pembelajaran yang beragam, yaitu kegiatan 

pengamatan, diskusi, dan kegiatan merencanakan pengamatan sehingga banyak 

aspek keterampilan siswa yang dapat diamati dan dinilai. Hal tersebut menjadi 

dasar pemikiran dalam pemilihan subkonsep fotosintesis untuk penelitian ini.  

Berdasarkan beberapa hal yang telah dikemukakan diatas mengenai 

kurikulum 2013, pendekatan scientific, dan asesmen otentik, peneliti hendak 

menerapkan pengembangan asesmen otentik pada pembelajaran. Adapun 

pengembangan instrumen asesmen otentik tersebut dilakukan melalui langkah-

langkah pengembangan instrumen dan berdasarkan buku siswa dan buku guru 

yang digunakan di kelas yang sedang diuji coba menggunakan kurikulum 2013. 

Melalui penelitian dengan judul “PengembanganInstrumenAsesmen Otentik pada 

Pembelajaran Subkonsep Fotosintesis di SMP” ini diharapkan dapat diperoleh 
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gambaran pengembangan den penerapan instrumen asesmen otentik sesuai 

tuntutan kurikulum 2013. Selain itu diharapkan dapat diperoleh pula perbaikan 

asesmen otentik berdasarkan observasi kelas yang dilakukan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah 

yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut “Bagaimana 

pengembangan instrumen asesmen otentik pada subkonsep fotosintesis di SMP?”. 

 

D. Pertanyaan Penelitian 

Untuk lebih memperjelas apa yang diperoleh maka permasalahan yang akan 

dikaji tersebut dijabarkan melalui pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana format instrumen asesmen otentik yang dikembangkan? 

2. Bagaimana keterlaksanaan pengembangan instrumen asesmen otentik 

terhadap penilaian kompetensi siswa pada subkonsep fotosintesis? 

3. Jika ada yang harus diperbaiki, bagaimanakah perbaikan yang dapat 

dilakukan berdasarkan hasil observasi pengembangan asesmen otentik? 

 

E. Batasan Masalah 

Penelitian ini memiliki batasan-batasan tertentu agar lebih mengarah pada 

tujuan dan rumusan masalah yang ditentukan. Berikut ini batasan masalah 

penelitian ini. 

1. Pengembangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengembangan 

instrumen asesmen otentik. 

2. Asesmen otentik yang dikembangkan pada penelitian ini digunakan untuk 

asesmen pembelajaran dengan pendekatan scientific berdasarkan kompetensi 

inti (KD) dan kompetensi dasar (KD), serta petunjuk yang terdapat pada buku 

siswa dan buku guru yang dibuat oleh Kemendikbud; 
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3. Kompetensi siswa yang akan diteliti dalam penelitian adalah kompetensi 

sesuai tuntutan kurikulum 2013, namun dibatasi hanya untuk KI 3 dan KI 4 

saja. 

4. Penelitian ini ditujukkan pada subkonsep fotosintesis. 

 

F. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah 

ditentukan, antara lain: 

1. Melakukan pengembangan dan penerapan instrumen asesmen otentik 

berdasarkan silabus, petunjuk buku guru, dan buku siswa kurikulum 2013 di 

tingkat SMP; 

2. Mengidentifikasi hasil penilaian asesmen otentik siswa; 

3. Menyusun rekomendasi perbaikan asesmen berdasarkan observasi penerapan 

pengembangan asesmen otentik sesuai buku guru dan buku siswa kurikulum 

2013 di tingkat SMP. 

 

G. Manfaat 

Penelitian ini tentu diharapkan akan menghasilkan temuan berupa hasil 

penelitian dalam bentuk fakta-fakta yang terjadi terkait konsep dan teori yang 

akan diteliti. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini: 

1. Bagi guru, 

a. dapat memberikan gambaran uji coba pengembangan instrumen asesmen 

otentik pada pembelajaran yang disesuaikan dengan KI, KD, buku siswa, 

dan buku guru kurikulum 2013; 

b. dapat memberikan rekomendasi perbaikan konten instrumen asesmen 

otentik berdasarkan hasil observasi penerapan pengembangan asesmen 

otentik.  

2. Bagi siswa, 

a. Memberikan motivasi kepada siswa untuk terlibat langsung dalam proses 

penilaian yang merupakan bagian dari proses pembelajaran; 
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b. Mendorong siswa untuk lebih kritis dalam menganalisa pekerjaan serta 

melihatnya lebih dari sekedar nilai, tetapi pengalaman belajar. 

3. Bagi peneliti lain 

Peneliti lain dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu sumber 

informasi mengenai pengembangan asesmen otentik pada kurikulum 2013 yang 

tergolong baru sehingga menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya 

 

 

 

 

 

 


