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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 19 Tahun 2007 tentang 

Guru, menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Seperti yang 

tercantum dalam PP tersebut, salah satu tugas guru adalah menilai dan 

mengevaluasi kemampuan peserta didik. Kegiatan menilai dan mengevaluasi tidak 

dapat dianggap sederhana karena membutuhkan pengetahuan dan keterampilan 

untuk dapat mengungkap kemampuan peserta didik yang sesungguhnya. 

Kemampuan yang diungkap tidak hanya terkait dengan hasil belajar, tetapi juga 

pada saat terjadinya proses pembelajaran tersebut.  

Namun, sangat disayangkan beberapa penelitian mengungkap tentang 

masih lemahnya kompetensi guru dalam menilai kemampuan peserta didik. 

Mindarwati (2010: 84) mengemukakan bahwa salah satu faktor yang menjadi 

kendala guru dalam membuat Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

berbasis kerja ilmiah terkait dengan kegiatan evaluasi yang harus bernuansa kerja 

ilmiah dan mencerminkan adanya keterampilan proses. RPP merupakan 

rancangan mengenai kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru. 

Dalam penyusunan RPP, guru perlu menentukan teknik penilaian yang sesuai 

dengan target penilaiannya sehingga penilaian tidak akan salah sasaran. Yuniarti 

(2010: 45) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa terdapat beberapa aspek 

yang perlu ditingkatkan dalam hal kemampuan guru merencanakan pembelajaran, 

yaitu kemampuan mengidentifikasi standar isi, merumuskan langkah-langkah 

pembelajaran, dan menyusun kriteria penilaian. Temuan-temuan tersebut dapat 

menjadi bahan pertimbangan untuk membekali calon guru dengan kompetensi 

yang memadai. Menurut National Research Council/NRC (1996) dikutip oleh 

Jalmo (2010: 5), pengembangan profesi guru harus berlangsung secara 
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berkelanjutan dan sepanjang hayat, paling tidak sejak mahasiswa (calon guru) 

hingga akhir karir profesinya. 

Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) merupakan institusi 

yang mencetak calon-calon guru profesional. Peran LPTK menjadi sangat penting 

dalam membekali calon guru dengan berbagai kompetensi yang diperlukan untuk 

menjadi seorang guru yang mumpuni. Evaluasi Proses dan Hasil Belajar (EPHB) 

merupakan salah satu mata kuliah yang dapat membekali calon guru dengan 

pengetahuan dan keterampilan untuk menilai dan mengevaluasi kemampuan 

peserta didik. EPHB digolongkan ke dalam Mata Kuliah Keahlian Berkarya 

(MKB) dengan bobot 2 sks yang dapat dikontrak oleh mahasiswa pada semester 

V. Materi yang tercantum dalam mata kuliah ini mencakup konsep asesmen dan 

implementasinya untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik. 

 Kompetensi calon guru dalam kegiatan menilai dan mengevaluasi 

kemampuan peserta didik masih kurang memuaskan. Pernyataan tersebut didasari 

pada temuan di lapangan yang terungkap dalam hasil studi pendahuluan. Studi 

tersebut melibatkan mahasiswa yang mengontrak mata kuliah Pembinaan 

Kompetensi Mengajar (PKM) di salah satu LPTK di Jakarta pada tahun akademik 

2012/2013. Dalam mata kuliah tersebut, mahasiswa dituntut untuk 

mengaplikasikan seluruh pengetahuannya, baik konten maupun pedagogik, dalam 

merancang pembelajaran dalam bentuk RPP yang akan digunakan untuk 

melakukan pengajaran kelas kecil (microteaching). Hasil studi menyebutkan 

bahwa kemampuan mahasiswa dalam menyusun sistem penilaian yang terkait 

proses belajar dikategorikan cukup. Umumnya mahasiswa mencantumkan 

penilaian tradisional (paper & pencil test) untuk menilai hasil belajar peserta 

didik, sementara proses belajarnya menjadi terabaikan. Temuan tersebut 

mengungkapkan bahwa bekal yang diperoleh mahasiswa pada mata kuliah 

Asesmen Pembelajaran Biologi, sekarang beralih nama menjadi Evaluasi Proses 

dan Hasil Belajar, belum cukup memadai sehingga perlu dilakukan 

penyempurnaan pada silabusnya.  

Hasil analisis silabus mata kuliah Asesmen Pembelajaran Biologi  yang 

selama ini digunakan di LPTK tersebut memperkuat temuan pada hasil studi 
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pendahuluan. Mahasiswa dibekali dengan konsep asesmen tradisional (paper & 

pencil test) dan beberapa asesmen alternatif, namun pengembangan instrumen 

yang dilakukan lebih menekankan pada asesmen tradisional. Tugas 

pengembangan instrumen yang diberikan kepada mahasiswa tidak bersifat nyata 

(real world situation) dan mahasiswa tidak memperoleh umpan balik (feedback) 

terhadap tugas yang telah diselesaikannya. Dengan demikian, mahasiswa calon 

guru perlu diberikan bekal tambahan dengan adanya pengembangan instrumen 

penilaian alternatif pada situasi nyata untuk menilai proses belajar peserta didik. 

Penilaian alternatif (alternative assessment) dianggap sebagai upaya untuk 

mengintegrasikan kegiatan pengukuran hasil belajar dengan keseluruhan proses 

pembelajaran, bahkan penilaian itu sendiri merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari keseluruhan proses pembelajaran karena dapat melengkapi 

kelemahan dari asesmen tradisional.  

Salah satu metode penilaian alternatif adalah penilaian kinerja 

(performance assessment). Russell and Airasian (2006: 201) mendefinisikan 

bahwa performance assessment adalah penilaian yang mampu membuat peserta 

didik memberikan suatu jawaban atau suatu hasil dengan mendemonstrasikan atau 

mempertunjukkan pengetahuan dan keterampilan atau kinerjanya. Sebagai 

assessment for learning, performance assessment memerlukan umpan balik 

(feedback) untuk menentukan kualitas kinerja, baik mahasiswa maupun peserta 

didik. Penelitian yang dilakukan oleh Haka (2013: 121) mengungkapkan 

kelebihan performance assessment yang dapat meningkatkan kemampuan habits 

of mind dan penguasaan konsep Biologi peserta didik pada pembelajaran sistem 

ekskresi dan sistem saraf untuk jenjang Madrasah Aliyah (MA). Penilaian kinerja 

personal dan kelompok yang diteliti oleh Duda (2010: 129) juga dapat 

meningkatkan kinerja peserta didik. Peningkatan tersebut disebabkan adanya 

penilaian kinerja selama proses pembelajaran Biologi sehingga berdampak pada 

peningkatan sikap ilmiah dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Banyaknya 

kelebihan performance assessment yang ditawarkan dapat dijadikan alasan yang 

tepat bagi guru atau calon guru Biologi untuk memahami prosedur dan teknik 

penilaian ini untuk menilai proses pembelajaran di sekolah.  
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Kurikulum 2013 memberikan keleluasaan bagi guru untuk 

mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi pada keaktifan peserta 

didik sehingga memungkinkan guru untuk menilai proses dan hasil belajar peserta 

didik secara nyata. Penilaian mencakup aspek kognitif, psikomotor, dan/atau 

afektif sesuai dengan karakteristik suatu mata pelajaran. Penilaian dalam 

kurikulum 2013 sesuai dengan hakikat sains yang mencakup proses, produk, dan 

sikap. Biologi sebagai sains, mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan 

lingkungan sebagai ciri khas atau karakteristiknya. Penilaian dalam Biologi 

meliputi penilaian terhadap kerja ilmiah peserta didik melalui kegiatan praktikum. 

Salah satu metode penilaian yang sesuai untuk menilai kinerja peserta didik dalam 

kegiatan praktikum adalah performance assessment. 

Pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan untuk menyusun 

perangkat penilaian kinerja (performance assessment) bukan perkara mudah, 

calon guru memerlukan adanya kegiatan pengembangan yang dikemas secara  

apik dalam situasi nyata di lingkungan sekolah sebagai sumber belajar alternatif. 

Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan perangkat performance 

assessment yang sesuai dengan target penilaian. Penguasaan konsep mahasiswa 

tentang konten Biologi pun merupakan kemampuan yang diperlukan dalam 

mengembangkan task dan rubrik. Seperti saran yang disampaikan oleh Wulan 

(2007:164) bahwa perkuliahan di LPTK hendaknya difokuskan untuk pembekalan 

tahap pertama yaitu membekali calon guru dengan kemampuan kerja ilmiah, 

kemampuan performance assessment, dan kemampuan dalam konten Biologi 

karena tahap tersebut merupakan tahap paling penting dalam meletakkan landasan 

kemampuan kerja ilmiah, kemampuan performance assessment, dan kemampuan 

dalam konten Biologi.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

berminat untuk menyelidiki pengembangan kemampuan mahasiswa calon guru 

Biologi dalam melakukan performance assessment  melalui pemberian feedback, 

sebagai salah satu bekal untuk menjadi guru profesional. 
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B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kemampuan 

calon guru dalam melakukan performance assessment dinilai terlalu luas sehingga 

ruang lingkup masalah yang diteliti perlu dibatasi pada hal-hal sebagai berikut. 

1. Kegiatan pengembangan kemampuan mahasiswa calon guru Biologi dalam 

melakukan performance assessment meliputi pemberian tugas secara 

simultan, kegiatan presentasi, dan uji coba ke sekolah. Pemberian tugas 

disertai dengan pemberian umpan balik (feedback) terhadap kinerja 

mahasiswa, baik secara tertulis maupun lisan. Pemberian feedback tersebut 

didasarkan pada hasil uji coba di sekolah atau berdasarkan teori dari buku 

teks. Feedback diberikan oleh dosen, guru, teman sebaya, atau respon peserta 

didik di sekolah. 

2. Kompetensi calon guru Biologi 

Kompetensi calon guru Biologi meliputi penguasaan konsep performance 

assessment, penguasaan konten Biologi, dan kemampuan mengembangkan 

task dan rubrik.  

Penguasaan konsep performance assessment yang diukur meliputi 

kemampuan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan pilihan ganda mengenai 

konsep performance assessment yang terintegrasi dengan konsep Biologi. 

Soal tersebut disusun berdasarkan kerangka Taksonomi Bloom revisi, 

mencakup dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan.  

Penguasaan konten Biologi yang diukur meliputi kemampuan mahasiswa 

dalam mengintegrasikan konsep Biologi, proses dan prosedur kerja ilmiah, 

dan prosedur keselamatan kerja dalam penyusunan task dan rubrik selama 

kegiatan pengembangan performance assessment. 

Kemampuan mengembangkan  task dan rubrik yang diukur mencakup kinerja 

mahasiswa dalam penyusunan task dan rubrik serta revisi yang dilakukan 

selama kegiatan pengembangan performance assessment. Task dan rubrik 

yang disusun oleh mahasiswa, digunakan untuk menilai kinerja peserta didik 

pada kegiatan pembelajaran Biologi di SMA atau sederajat. Kinerja 
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mahasiswa diukur selama kegiatan pengembangan performance assessment 

pada setiap aspek penilaian terhadap task dan rubrik. 

3. Matakuliah Evaluasi Proses dan Hasil Belajar dipilih sebagai wadah 

penelitian ini karena merupakan matakuliah yang memuat konsep-konsep dan 

pengembangan instrumen penilaian. 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana mengembangkan kemampuan mahasiswa calon guru Biologi  

dalam melakukan performance assessment melalui pemberian feedback pada 

perkuliahan Evaluasi Proses dan Hasil Belajar (EPHB)?”  

Bertolak dari rumusan masalah tersebut, terdapat sejumlah pertanyaan 

penelitian yang akan diungkap berkaitan dengan pengembangan kemampuan 

mahasiswa calon guru Biologi dalam menilai kinerja peserta didik sebagai berikut. 

1. Bagaimana luaran (output) mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar 

(PKM) dalam menyusun performance assessment Biologi? 

2. Bagaimana pengaruh kegiatan pengembangan performance assessment 

melalui pemberian feedback terhadap penguasaan konsep performance 

assessment dan konten Biologi mahasiswa calon guru Biologi? 

3. Bagaimana kemampuan mahasiswa calon guru Biologi dalam 

mengembangkan perangkat performance assessment melalui pemberian 

feedback? 

4. Bagaimana pengembangan kemampuan mahasiswa calon guru Biologi untuk 

setiap aspek penilaian pada task dan rubrik? 

5. Bagaimana tanggapan mahasiswa calon guru Biologi terhadap kegiatan  

pengembangan performance assessment melalui pemberian feedback? 

6. Kendala apa saja yang ditemui mahasiswa calon guru Biologi dalam 

menyusun, mengembangkan dan melaksanakan performance assessment? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengembangan 

kemampuan mahasiswa calon guru Biologi dalam melakukan performance 

assessment melalui pemberian feedback pada perkuliahan Evaluasi Proses dan 

Hasil Belajar (EPHB). Tujuan umum tersebut dijabarkan ke dalam beberapa 

tujuan khusus sebagai berikut. 

1. Memperoleh gambaran tentang luaran (output) mata kuliah Pembinaan 

Kompetensi Mengajar (PKM) dalam menyusun performance assessment 

Biologi; 

2. Mengungkap penguasaan konsep performance assessment dan konten Biologi 

sesudah mengikuti kegiatan pengembangan performance assessment melalui 

pemberian feedback. 

3. Menganalisis pengaruh kegiatan pengembangan performance assessment 

melalui pemberian feedback terhadap kemampuan mahasiswa calon guru 

Biologi dalam melakukan performance assessment; 

4. Mengidentifikasi kecenderungan pengembangan kemampuan mahasiswa 

calon guru Biologi untuk setiap aspek penilaian pada task dan rubrik; 

5. Memperoleh informasi mengenai tanggapan mahasiswa calon guru Biologi 

terhadap kegiatan  pengembangan performance assessment melalui 

pemberian feedback; dan 

6. Mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui dalam menyusun, 

mengembangkan, dan melaksanakan performance assessment. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Studi ini diharapkan memberi manfaat, baik secara teoritik maupun 

praktis, dalam mengembangkan kemampuan mahasiswa calon guru dalam 

melakukan performance assessment. Berikut manfaat hasil penelitian yang 

dijabarkan secara lebih rinci. 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman bagi mahasiswa calon guru Biologi dalam mengembangkan 

asesmen pembelajaran Biologi, khususnya performance assessment. 
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2. Uji coba perangkat penilaian yang dilakukan oleh mahasiswa, dapat 

menambah wawasan guru dalam menyusun instrumen untuk menilai proses 

dan produk dari kinerja peserta didik.  

3. Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan kepada sekolah dalam upaya 

perbaikan penilaian kinerja peserta didik secara menyeluruh sehingga dapat 

mengungkap kemampuan peserta didik yang sesungguhnya. 

4. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi mata kuliah Evaluasi 

Proses dan Hasil Belajar untuk mengemas cara pembekalan pengetahuan dan 

keterampilan kepada mahasiswa agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih 

bermakna dengan adanya pelaksanaan uji coba ke sekolah.  

5. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi 

peneliti lain untuk mengembangkan performance assessment atau metode 

penilaian alternatif lain untuk membuka area penelitian baru yang jarang 

tersentuh dalam dunia pendidikan. 

 

 

  


