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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada umumnya sekolah-sekolah biasa melakukan asesmen melalui tes untuk 

mendeteksi hasil belajar siswa atau bisa disebut tes prestasi belajar siswa. Hal ini 

dikemukakan oleh Purwanto (2008), bahwa tes hasil belajar adalah suatu alat 

evaluasi yang selama ini umum dipergunakan untuk menilai hasil-hasil pelajaran 

yang telah diberikan oleh guru kepada murid-muridnya. Wulan (1998) 

menyatakan bahwa skor tes dalam pembelajaran di kelas sering dipergunakan 

sebagai dasar dalam membuat keputusan tentang siswa. Padahal sangatlah penting 

untuk tidak membuat generalisasi kemampuan siswa hanya melalui tes.  

Gronlund (Rustaman, N. dan Rustaman, A., 2009) menyatakan bahwa terjadi 

beberapa kritik diajukan terhadap pengimbang tes tulis, yakni perlunya penekanan 

lebih pada asesmen otentik yang menggambarkan kemampuan siswa. Namun, 

banyak dari guru tidak tertarik dan tidak mau menggunakan penilaian otentik. 

Pada umumnya mereka berpendapat bahwa melakukan penilaian secara otentik itu 

membuang waktu dan energi serta terlalu mahal, dan menurut Rustaman, N. dan 

Rustaman, A., (2009) asesmen otentik disebut juga asesmen alternatif. Saat 

pelaksanaannya penilaian otentik tidak menggunakan format-format penilaian 

tradisional seperti soal pilihan berganda, mencocokan, pilihan benar-salah, dan tes 

tulis lainnya, tetapi menggunakan format yang memungkinkan siswa untuk 

menyelesaikan suatu tugas atau mendemonstrasikan suatu performasi dalam 

memecahkan suatu permasalah. 

Kesulitan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran di sekolah bisa 

dalam berbagai hal, baik dalam hal menerima pelajaran, menyerap pelajaran, atau 

kegiatan-kegiatan lain yang menghambat proses belajar. Kesulitan tersebut 

merupakan suatu masalah yang vital bagi kegiatan pembelajaran siswa untuk 

segera dicari solusi mengatasinya (Wood, 2007). Diagnosis kesulitan belajar 

adalah suatu proses untuk memahami jenis, karakteristik, dan latar belakang 
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kesulitan belajar dengan cara mengumpulkan informasi selengkap mungkin 

terhadap siswa sehingga memungkinkan untuk dapat mengambil kesimpulan dan 

keputusan serta mencari alternatif pemecahannya (Yulianti, 2011). 

Siswa mungkin akan menghadapi beberapa masalah yang membuatnya 

mengalami kesulitan dalam mempelajari biologi. Materi tentang sistem ekskresi 

pada manusia merupakan materi yang bersifat konkrit tetapi untuk prosesnya tidak 

dapat diinderai, karena kajiannya yang mencakup proses fisiologi yang terjadi di 

dalam tubuh manusia. Sistem ekskresi merupakan salah satu konsep yang cukup 

sulit karena banyak hapalan, terlalu banyak istilah, dan beberapa faktor lainnya 

(Hanifah, 2011). Kesulitan belajar yang dapat dialami siswa pada materi ini dapat 

berasal dari diri siswa itu sendiri atau faktor eksternal. Oleh karena itu, perlu 

didiagnostik letak kesulitan belajarnya. 

Mendiagnostik kesulitan belajar siswa ada bermacam-macam teknik yang 

dapat digunakan, diantaranya dengan menggunakan asesmen alternatif. Salah satu 

bentuk dari asesmen alternatif adalah learning log. Bands (2008) mengemukakan 

bahwa learning log adalah buku harian atau salah satu bentuk jurnal yang fokus 

terhadap apa yang dilakukan siswa di dalam kelas. Learning log pada dasarnya 

adalah sebuah buku harian dari pembelajaran siswa itu sendiri dan merupakan 

catatan atau rekaman dari hasil belajar siswa.  

Menurut Hidayat (2012) learning log dapat digunakan sebagai asesmen 

alternatif untuk mendiagnostik kesulitan belajar. Learning log tersebut digunakan 

untuk menilai dimensi proses dan hasil belajar siswa yang tidak tergali melalui 

tes. Learning log dapat dikembangkan menjadi learning log home dan learning 

log class.  

Menurut Wulan (2007),  asesmen alternatif bersifat otentik dan berpihak 

kepada siswa serta dapat memberikan umpan balik yang lebih bermakna bagi 

pengembangan potensi siswa secara menyeluruh  Perlu ditekankan bahwa 

penerapan learning log sebagai asesmen alternatif tidak dimaksudkan sebagai 

alternatif pengganti tes, tetapi sebagai alternatif pendamping tes yang digunakan 
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untuk melengkapi tes sehingga tes bukan satu-satunya yang menjadi informasi 

dalam penilaian pembelajaran seorang siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan asesmen sumatif non-tes untuk  

mendiagnostik kesulitan belajar siswa pada pokok bahasan sistem ekskresi 

manusia. Salah satu perangkat asesmen yang dapat digunakan adalah learning log 

yang berupa buku harian belajar siswa. Penelitian mengenai pemanfaatan learning 

log class untuk mendiagnostik kesulitan belajar siswa SMA pada materi sistem 

ekskresi manusia sangat diperlukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Hidayat (2012), Learning log class yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

untuk mendiagnostik kesulitan belajar siswa. Learning log class dapat diterapkan 

untuk materi-materi lain disesuaikan dengan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

Learning log class dapat digunakan sebagai perangkat untuk mendiagnostik 

kesulitan belajar siswa. Perangkat ini juga dapat mendiagnostik latar belakang 

dari kesulitan belajar yang dihadapi siswa tersebut. Akan tetapi, perangkat ini 

masih kurang menarik dari segi desain sehingga antusiasme siswa untuk 

menjawab pertanyaan dalam perangkat ini juga kurang. Selain itu, pertanyaan 

yang terlalu banyak dan kurang jelas menyebabkan siswa malas mengisi 

perangkat learning log ini (Hidayat, 2012). Perangkat ini sangat potensial 

dijadikan perangkat asesmen untuk mendiagnostik kesulitan belajar. Dalam 

penelitian ini, learning log class dikembangkan dari segi desain serta konten yang 

ada didalamnya. Desain dibuat lebih menarik, pertanyaan dibuat lebih jelas dan 

dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah penerapan learning log class 

sebagai asesmen alternatif untuk mendiagnostik kesulitan belajar siswa SMA pada 

pembelajaran sistem ekskresi manusia?”. 

Rumusan masalah ini dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
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1. Bagaimana penyusunan perangkat penilaian learning log class sebagai 

asesmen alternatif untuk mendiagnostik kesulitan belajar siswa dalam 

mempelajari materi sistem ekskresi manusia? 

2. Bagaimana penerapan learning log class untuk mendiagnostik kesulitan 

belajar siswa dalam pembelajaran sistem ekskresi manusia? 

3. Apa saja kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran sistem ekskresi manusia? 

4. Bagaimana tanggapan guru tentang penerapan learning log class untuk 

mendiagnostik kesulitan belajar siswa pada pembelajaran ekskresi manusia? 

5. Apa sajakah kelebihan yang ditemukan pada perangkat learning log class 

yang dikembangkan?   

6. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan learning log class untuk 

mendiagnostik kesulitan belajar siswa pada pembelajaran sistem eksresi 

manusia? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam penelitian ini maka batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Asesmen yang digunakan berupa penilaian buku belajar harian (learning log 

class). Rubrik untuk penilaian learning log class, serta beberapa instrumen 

lain yang digunakan diantaranya rubrik wawancara, format catatan penting 

lapangan, dan soal tes pemahaman konsep sistem ekskresi manusia. 

2. Penelitian mengenai asesmen kesulitan belajar siswa ini dibatasi hanya pada 

penerapan learning log class sebagai instrumen asesmen kesulitan belajar 

siswa dan tanggapan guru terhadap asesmen alternatif kesulitan belajar siswa. 

3. Kesulitan belajar yang diteliti dalam penelitian ini adalah kesulitan-kesulitan 

akademis yang mungkin muncul dalam pembelajaran sistem ekskresi manusia.  

4. Pembelajaran dalam penelitian ini difokuskan hanya pada materi sistem 

ekskresi manusia. 

 

D. Tujuan Penelitian 
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Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan tersebut, maka tujuan umum 

penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan learning log class 

yang digunakan untuk mendiagnostik kesulitan belajar siswa SMA pada 

pembelajaran sistem ekskresi manusia. Tujuan umum tersebut dijabarkan dalam 

beberapa tujuan khusus berikut ini: 

1. Menghasilkan perangkat penilaian learning log class untuk mendiagnostik 

kesulitan belajar siswa pada pembelajaran sistem ekskresi manusia. 

2. Mengungkap kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran sistem ekskresi 

manusia berdasarkan jawaban-jawaban siswa pada perangkat learning log 

class. 

3. Mengungkap kelebihan dan kendala penerapan learning log class dalam 

pembelajaran yang telah dikembangkan berdasarkan catatan penting lapangan 

dan tanggapan guru pada tahapan wawancara. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran dan acuan dalam 

penyusunan asesmen alternatif khususnya learning log yang dikembangkan 

menjadi learning log class untuk mendiagnostik kesulitan belajar siswa SMA 

pada konsep ekskresi manusia yang selanjutnya dapat dikembangkan lagi oleh 

guru dalam mengembangkan asesmen alternatif (learning log) untuk 

mendiagnostik kesulitan belajar siswa SMA pada konsep yang lain. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi guru yang ingin 

menerapkan learning log class pada pembelajarannya. 

3. Hasil penelitian ini dapat memberikan feedback dan motivasi kepada siswa 

SMA dalam meningkatkan pemahaman konsep sistem eksresi manusia. 

4. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti lain untuk 

mengembangkan learning log class yang sesuai dalam mempelajari konsep 

sistem ekskresi manusia, serta peneliti lain dapat menerapkan penelitian ini 
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untuk mendiagnostik kesulitan belajar siswa pada konsep-konsep biologi yang 

lain yang dianggap sulit. 


