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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum pengembangan dari kurikulum 

sebelumnya yang menekankan pada tiga aspek penilaian, yaitu aspek penilaian 

kognitif, aspek penilaian afektif, dan aspek penilaian psikomotorik sebagai standar 

kompetensi lulusan peserta didik. Dalam pelaksaannya, peserta didik diharapkan 

untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Karena keaktifan peserta didik akan 

mempengaruhi hasil belajarnya. Proses belajar siswa akan lebih bermakna jika 

siswa mengalami sendiri apa yang dipelajarinya. Dalam pembelajarannya Sains 

siswa tidak hanya belajar dengan cara mendengarkan penjelasan guru di kelas, 

tetapi juga harus melakukan kegiatan percobaan maupun penyelidikan melalui 

kegiatan praktikum di laboratorium, begitu juga pelajaran Merakit Sistem Listrik 

Udara (MSLPU), karena pada dasarnya Sains lahir dan berkembang dari 

penyelidikan dan percobaan melalui kerja ilmiah yang dilakukan dalam kegiatan 

praktikum. 

Dalam kegiatan praktikum banyak sekali proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh siswa. Di mulai dari pemahaman siswa terhadap apa yang akan 

dikerjakan dalam praktikum, penggunaan alat kerja praktikum, sampai 

keterampilan dalam menyelesaikan projek kerja praktikum. Aktivitas siswa 

tersebut yang sebenarnya dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Dalam implementasinya, pelaksanaan kegiatan praktikum mayoritas belum 

optimal. Keadaan ini dapat dilihat dari hasil belajar yang masih memperhatikan 

nilai hasil ulangan tertulis yang hanya mengamati ranah kognitif, sedangkan ranah 

afektif dan psikomotor kurang mendapat perhatian. Ranah kognitif pun sudah 

banyak dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya, sedangkan ranah afektif 

dan ranah psikomotor tidak. Maka dari itu, ranah afektif dan psikomotor haruslah 

diamati kemajuannya seperti halnya kognitif, kemampuan menganalisis dan 

melaksanakan prosedur kerja sampai selesai. Keterampilan dan kemampuan 
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tersebut tidak mungkin dapat diketahui hanya dengan tes tulis pada ulangan akan 

tetapi harus dengan tes pembuatan atau dalam bentuk non tes seperti observasi 

dalam kegiatan praktikum (Mulyasa, 2004.) 

Permasalahan tersebut diperoleh dari data yang diambil berdasarkan 

observasi peneliti pada mata pelajaran Merakit Sistem Listrik Pesawat Udara 

(MSLPU) pada bulan Mei 2014 terhadap Nilai Praktikum Instalasi Penerangan 

Kelas XI KPU 2 di SMK Negeri 12 Bandung, seperti yang ditunjukkan pada 

Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. 

Nilai Praktikhum Instalasi Penerangan Peserta Didik Kelas XI KPU 2 di SMK N 

12 Bandung 

No. Nilai Keterangan Frekuensi Presentase (%) 

1. 90 – 100 Lulus sangat baik 3 10 

2. 80 – 89 Lulus baik 1 3,33 

3. 70 – 79 Lulus cukup 8 26,67 

4. 0 < 70 Belum lulus 18 60 

Jumlah 30 100 

(Sumber: observasi Mei tahun 2014) 

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil belajar siswa belum optimal karena 

masih banyak siswa yang mendapatkan nilai dibawah kriteria ketuntasan belajar 

sebanyak 18 (60%) dari jumlah 30 siswa. 

Memperhatikan hasil pengamatan dan observasi tersebut pada kegiatan 

praktikum instalasi penerangan sederhana di jurusan Kelistrikan Pesawat Udara 

(KPU) SMK Negeri 12 Bandung, maka perlu dicari sebuah strategi untuk 

menegaskan kepada siswa dalam upaya penyelidikan dan percobaan dalam 

mengukur intensitas keaktifan siswa guna mencapai tujuan kegiatan praktikum. 

Karena menurut Syamsu Yusuf L.N (2007) semakin tinggi intensitas keaktifan 

siswa maka semakin mudah tercapainya tujuan kegiatan praktikum atau tujuan 

pendidikan secara umum. Salah satu cara dalam mengukur intensitas keaktifan 

siswa adalah dengan cara melakukan observasi terhadap siswa dan melakukan 

asesmen terhadap observasi tersebut. Hal ini lah yang menjadi alasan peneliti 

untuk mencoba menerapkan asesmen berbasis observasi kepada siswa. 

Asesmen berbasis observasi merupakan suatu sistem penilaian dalam 

proses pembelajaran yang akan melibatkan peserta didik untuk dapat 
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berpartisipasi aktif serta dapat mencapai hasil prestasi belajar yang baik. Menurut 

Linch (1996) penilaian adalah usaha yang sistematis untuk mendapatkan 

informasi dalam membuat pertimbangan dan keputusan. Oleh karena itu, dalam 

pembelajaran sangat perlu dilakukan sistem penilian yang baik dan 

berkesinambungan untuk menjamin pembentukan kompetensi real pada peserta 

didik. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penerapan Asesmen 

Berbasis Observasi pada Kegiatan Praktikum Instalasi Penerangan dalam 

Melakukan Penilaian dan Meningkatkan Aktivitas Hasil Belajar Siswa.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan 

diseleseikan dalam penelitian ini meliputi: 

“Bagaimana penerapan asesmen berbasis observasi pada kegiatan praktikum 

dalam melakukan penilaian aktivitas hasil belajar siswa” 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan  rumusan  masalah,  maka  perlu  adanya  pembatasan 

masalah sehingga ruang lingkup permasalahannya jelas, penelitiannya terarah dan 

teratur serta terhindar dari penyimpangan. Batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dibatasi pada kompetensi dasar 

3.4 Memahami cara membuat rangkaian listrik pesawat udara 

4.4 Membuat rangkaian listrik pesawat udara 

Pada mata pelajaran Merakit Sistem Listrik Pesawat Udara (MSLPU) di kelas 

XI KPU SMK Negeri 12 Bandung. 

2. Penelitian ini dibatasi pada materi dasar Instalasi Penerangan sederhada 

pesawat udara. 

3. Pengukuran hasil belajar mencakup tiga kompetensi inti yaitu KI-1 & KI-2 

untuk kompetensi inti sikap, dan KI-4 untuk kompetensi inti keterampilan. 
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4. Pengukuran hasil beajar kompetensi inti KI-3 untuk kompetensi inti 

pengetahuan ini hanya disajikan dalam data untuk keperluan. 

5. Penilaian diukur dengan melakukan observasi langsung saat kegiatan 

praktikhum dilaksanakan. 

6. Standar asesmen berbasis observasi yang digunakan dalam menilai hasil 

praktikum yang dibuat peneliti. 

7. Penerapan asesmen berbasis observasi dalam menilai hasil praktikum. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk : 

“Mengetahui bagaimana penerapan asesmen berbasis observasi pada kegiatan 

praktikum dalam melakukan penilaian aktivitas hasil belajar siswa.” 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagi guru, asessmen berbasis observasi dapat menjadi alternatif bagi guru 

untuk digunakan dalam melakukan penilaian terhadap siswa dalam kegiatan 

pembelajaran khususnya pembelajaran praktikum. 

b. Bagi siswa, penerapan asessmen berbasis observasi dapat mengupayakan 

siswa agar selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran praktikum. 

c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk 

memperluas cara memberi penilaian kepada siswa melalui penerapan 

asessmen berbasis observasi dalam proses pembelajaran. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian menggunakan pedekatan penelitian kualitatif yang merupakan 

metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada keadaan  

nyata. Disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul serta 

analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2010). Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode deskriptif yang merupakan suatu metode penelitian 
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yang ditujukan untuk mengggambarkan fenomena-fenomena yang ada dan 

berlangsung saat ini atau saat lampau (Sugiyono, 2010). 

G. Asumsi Dasar 

Asumsi dasar pada penilitian ini sebagai berikut. 

1. Siswa telah mengetahui dan memahami komponen elektronika. 

2. Siswa telah mengetahui dan memahami dasar-dasar kelistrikan. 

3. Siswa telah mengetahui dan memahami peraturan umum instalasi listrik. 

4. Siswa telah mengetahui dan memahami peraturan keselamatan kerja pada 

kegiatan praktikum. 

 

H. Lokasi dan Sampel Penelitian 

Subyek penelitian berada di Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 12 Bandung,  sebagai lokasi penelitian 

dan diuji coba secara terbatas. Subyek utama dalam penelitian penerapan asesmen 

berbasis observasi ini adalah siswa kelas XI KPU (Kelistrikan Pesawat Udara) 

SMK Negeri 12 Bandung, Jawa Barat. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Bab I berupa 

pendahuluan meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian,, manfaat penelitian, metode penelitian, asumsi dasar, 

hipotesis penelitian, lokasi dan populasi penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II  berupa landasan teori, mengemukakan tentang landasan teoritis 

yang mendukung dan relevan dengan permasalahan penelitian. 

Bab III berupa metode  penelitian, mengemukakan tentang metode 

penelitian,  pengembangan asesmen, populasi dan sampel penelitian, teknik 

pengumpulan data, serta teknik analisis data penelitian. 

Bab IV hasil dan pembahasan, mengemukakan pembahasan hasil yang 

diperoleh dalam  penelitian. 

 Bab V berupa simpulan dan saran, berisi tentang kesimpulan dan saran 

berdasarkan analisa hasil data diperoleh. 


