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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penilaian atau asesmen memiliki kedudukan yang sangat penting dalam 

pembelajaran karena asesmen memiliki fungsi yang strategis dalam pembelajaran. 

Fungsi asesmen sangat berkaitan dengan pengumpulan informasi, memproses dan 

menginterpretasikannya. Informasi tersebut dapat berupa latar belakang, sikap, 

tingkah laku, atau karekteristik yang dimiliki oleh individu, dengan kata lain 

asesmen ditunjukan untuk mendapatkan gambaran potensi dan kompetensi yang 

dimiliki oleh siswa. Asesmen memiliki fungsi keberpihak terhadap siswa 

khususnya dalam memajukan siswa sehingga siswa dapat mencapai kemajuan 

secara optimal (Wulan, 2007). 

Menurut Airasian (1994) asesmen dapat dilakukan oleh seorang guru untuk 

tujuan pengambilan yang bervariasi, diantaranya adalah untuk mendiagnosis 

kesulitan belajar siswa, mengukur prestasi akademik siswa, memberikan umpan 

balik kepada siswa, penataan siswa di dalam kelas, mengaitkan perencanaan dan 

pelaksanaan tujuan instruksional. Pada umumnya sekolah hanya bisa melakukan 

asesmen melalui tes untuk mendeteksi hasil belajar siswa atau disebut tes prestasi 

belajar siswa. Purwanto (2008) mengemukakan 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. 

Asesmen alternatif atau lazim disebut dengan penilaian alternatif berupa 

tugas-tugas yang berhubungan dengan mata pelajaran tertentu (Munthe, 2011).  

Pendapat serupa dikemukakan oleh Mueller (Rustaman, 2009), bahwa penilaian 

otentik adalah suatu bentuk penilaian yang para siswanya diminta untuk 

menampilkan tugas pada situasi yang sesungguhnya yang mendemontrasikan 

penerapan keterampilan dan pengetahuan esensial yang bermakna. 

Terdapat beberapa asesmen alternatif yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Salah satu bentuk asesmen yang 

dapat digunakan guru adalah assessment for learning, merupakan asesmen 
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formatif, yaitu strategi pedagogis apapun yang digunakan guru untuk memeriksa 

seberapa banyak siswa memahami pembelajaran pada berbagai kesempatan dalam 

proses pembelajaran. Menurut Nare dan Buck (Susilo, 2009), agar asesmen 

formatif itu dapat dimanfaatkan dengan sukses, guru harus menggunakan 

masukan kepada siswa bagaimana pembelajaran selanjutnya. 

Assessment for learning merupakan asesmen non tes yang lebih fokus dan 

lebih mendalam dalam mengungkap kesulitan belajar siswa, sehingga assessment 

for learning ini dapat digunakan untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa. 

Beberapa negara yang telah melakukan penelitian selama bertahun-tahun untuk 

mengukur efektivitas assessment for learning, menemukan bahwa assessment for 

learning merupakan cara yang paling ampuh untuk meningkatkan pembelajaran, 

terutama di kalangan mahasiswa yang menyatakan bahwa belajar menjadi lebih 

menantang. Namun, penelitian tentang penggunaan assessment for learning belum 

banyak dilakukan di sekolah-sekolah di Indonesia, sehingga efektivitas dan 

permasalahan yang dihadapi guru dan siswa dalam pelaksanaannya belum banyak 

terdiagnostik (Fulcher, 2010). 

Masalah atau kesulitan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran di 

sekolah bisa bermacam-macam, baik dalam hal menerima pelajaran, menyerap 

pelajaran, atau kegiatan-kegiatan lain yang menghambat proses belajar (Wood, 

2007). Melalui diagnosis, letak kesulitan siswa dan faktor apa yang menyebabkan 

kesulitan belajar itu muncul dapat dideteksi (Daryanto, 2008). Diagnosis kesulitan 

belajar adalah suatu proses untuk memahami jenis, karakteristik, dan latar 

belakang kesulitan belajar dengan jalan mengumpulkan informasi selengkap 

mungkin sehingga memungkinkan untuk dapat mengambil kesimpulan dan 

keputusan serta mencari alternatif pemecahannya (Yuliati, 2011). Mulyadi (2010) 

mengemukakan bahwa diagnostik di dalam dunia pendidikan diartikan sebagai 

usaha-usaha untuk mendeteksi, meneliti sebab-sebab, jenis-jenis, sifat-sifat dari 

kesulitan belajar seorang siswa. 

Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 penilaian 

diamanatkan kepada pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Oleh sebab itu, 

sangat penting bagi guru untuk memahami dan dapat melakukan praktik penilaian 
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yang sesuai dengan tuntutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Marhaeni, 

2007). 

Pada kenyataannya guru jarang sekali melakukan penilaian terhadap 

beberapa aspek, seperti aspek penilaian diri belajar siswa. Penilaian yang sering 

dilakukan oleh guru hanya penilaian kognitifnya saja sehingga seringkali tidak 

dapat memperlihatkan kemampuan siswa yang sesungguhnya. Di lapangan 

terungkap bahwa penilaian yang dilakukan selama ini baru mengukur penguasaan 

konsepnya saja itu pun hanya meliputi ranah kognitif yang rendah. Padahal pada 

perinsipnya penilaian harus bersifat menyeluruh (komprehensif), yang artinya 

harus menyangkut semua aspek kemampuan siswa yang meliputi kognitif, afektif 

dan psikomotor (Subekti & Harry, 1986). Dalam melakukan penilaian kepada 

siswa tidak lah cukup dengan menilai hasil belajarnya saja, tetapi proses belajar 

juga perlu mendapat perhatian guru untuk mendapat penilaian terhadap siswa. 

Asesmen merupakan penilaian pada proses belajar maupun hasil belajar (Wulan, 

2007). 

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam 

pembelajaran biologi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) memerlukan suatu 

bentuk asesmen yang dapat mendiagnosis kesulitan belajar siswa.  Salah satu 

bentuk asesmen diagnosis kesulitan belajar siswa dapat menggunakkan  asesmen 

penilaian diri dalam belajar (self assessment of ways of learning). Asesmen ini 

dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa, siswa dapat menilai kelemahan 

dan kekurangannya dalam memahami pelajaran dan siswa mampu merencanakan 

cara belajarnya. Teknik yang dapat digunakan untuk mendiagnosis kesulitan 

belajar siswa bermacam-macam, diantaranya dengan menggunakan asesmen 

alternatif. Salah satu bentuk dari asesmen alternatif adalah penggunaan penilaian 

diri dalam belajar (self assessment of ways of learning). Penilaian diri dalam 

belajar (self assessment of ways of learning) adalah salah satu cara untuk 

mengakses produk dalam belajar tetapi ini merupakan proses pembelajaran itu 

sendiri. Penilaian diri dalam belajar (self assessment of ways of learning) juga 

merupakan cara untuk memperbaiki cara belajar siswa melalui keterampilan 

mengevaluasi dan pengambilan keputusan (Wulan, 2007). 
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Asesmen alternatif diperlukan untuk menilai dimensi proses dan hasil 

belajar siswa yang tidak tergali melalui tes, karena asesmen alternatif bersifat real 

task situation/otentik dan berpihak kepada siswa serta dapat memberikan umpan 

balik yang lebih bermakna bagi pengembangan potensi siswa secara menyeluruh 

(Wulan, 2007). Perlu ditekankan di sini bahwa penerapan penilaian diri dalam 

belajar (self assessment of ways of learning) sebagai asesmen alternatif tidak 

dimaksudkan sebagai alternatif pengganti tes, tetapi sebagai alternatif pendamping 

tes yang digunakan untuk melengkapi tes sehingga tes tidak satu-satunya menjadi 

informasi dalam penilaian pembelajaran. 

Berdasarkan hasil survey di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Lab School 

Percontohan UPI Bandung, asesmen alternatif memang jarang digunakan oleh 

guru dalam penilaian. Menurut Rustaman (2009) mengemukakan bahwa sebagian 

besar guru tidak tertarik dan tidak mau menggunakan penilaian otentik, karena 

pada umumnya guru berpendapat melakukan penilaian otentik hanya membuang 

waktu dan energi serta perlu dirancang dengan baik. Hal ini memang cukup 

beralasan karena guru mengalami  kesulitan dalam menyusun dan menggunakan 

asesmen alternatif di samping situasi dan kondisi pembelajaran biologi di sekolah 

kurang mendukung bagi pelaksanaan asesmen alternatif (Wulan, 2007). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2006) tentang “ self 

assessment) untuk mengungkap penguasaan siswa pada konsep reproduksi”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hasil self assessment dengan hasil tes penguasaan 

konsep sebagai data pendukung objektifitas siswa dapat sejalan. Dengan 

demikian, siswa mengisi lembar self sssessment yang relatif sesuai dengan 

pemahamn siswa yang sebenarnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mayya 

(2006) tentang “penggunaan self evaluation terhadap kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah pada pembelajaran ekosistem”. Hasil penelitiannya tidak 

menunjukkan adanya perbedaan rata-rata post-test yang signifikan antara kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Walaupun demikian peningkatan kemampuan 

memecahkan masalah pada kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pujiasari (2007) tentang “penggunaan self 

assessment untuk mengungkap kemampuan Inquiry siswa SMA pada praktikum 
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transportasi memban sel”. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan inquiry 

yang terungkap melalui self assessment yaitu: mengobservasi (86,81%) pada 

kategori baik, menganalisis data (80,71%) baik, mengkomunikasikan hasil 

observasi (75,71%) baik, menggunakan alat dan bahan (73,81%) cukup dan 

menginterpretasi data (69,79%) cukup. Hasil penelitian Meilani (2007) tentang 

“penggunaan self assessment untuk mengungkap pemahaman konsep siswa pada 

pembelajaran sistem koordinasi” hasil penelitian dari self assessment 

mengungkapkan bahwa hampir setengah siswa (46.88%) menilai dirinya 

memahami konsep sistem koordinasi. Berdasarkan tes pemahaman konsep, 

diperoleh rata-rata nilai pemahaman konsep 5 dengan interpretasi hampir cukup. 

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang penggunaan 

penilaian diri dari cara belajar (self assessment of ways of learning) dalam materi 

Sistem Pernapasan pada Manusia. Materi Sistem Pernapasan pada Manusia 

merupakan salah satu materi yang diberikan kepada siswa SMP kelas VIII. Materi 

mengenai Sistem  Pernapasan pada Manusia didasarkan pada Kurikulum Tingkat 

Satuan Pengajaran (KTSP) Biologi kurikulum kelas VIII semester 1 untuk mata 

pelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP). Materi Sistem Pernapasan pada 

Manusia merupakan salah satu kajian dalam berbagai sistem dalam kehidupan 

manusia yang termasuk dalam Standar Kompetensi Memahami berbagai sistem 

dalam kehidupan manusia dan Kompetensi Dasar Mendeskripsikan Sistem 

Pernapasan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan  (BSNP, 2006). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “ Bagaimana penggunaan penilaian diri dalam belajar (self assessment of 

ways of learning) sebagai alternatif untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa 

dalam mempelajari materi sistem pernapasan pada manusia?”. 

 

 

 



 

6 

 

Rizma Yuansih, 2014 
Penggunaan Penilaian Diri Dalam Belajar (Self Assessment Of Ways Of Learning) Sebagai Asesmen 
Alternatif Untuk Mendiagnosis Kesulitan Belajar Siswa Smp Pada Materi Sistem Pernapasan  
Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka dapat 

dijabarkan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan penilaian diri dalam belajar (self assessment of ways of 

learning) untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa SMP dalam mempelajari 

materi sistem pernapasan manusia? 

2. Apa kelebihan dan kelemahan proses penilaian diri dalam belajar (self 

assessment of ways of learning) untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa 

SMP dalam mempelajari materi sistem pernapasan manusia? 

3. Apa kendala yang dihadapi selama proses penilaian diri dalam belajar (self 

assessment of ways of learning) untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa 

SMP dalam mempelajari materi sistem pernapasan manusia? 

 

C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, permasalahan yang diteliti dibatasi sebagai berikut: 

1. Kesulitan belajar yang dimaksud pada penelitian ini adalah kesulitan belajar 

siswa dalam mempelajari materi sistem pernapasan manusia yang meliputi 

organ penyusun sistem pernapasan manusia, fungsi organ penyusun sistem 

pernapasan manusia, mekanisme pernapasan, kapasitas volume udara, dan 

kelainan atau gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan manusia. 

2. Asesmen alternatif yang digunakan berupa penilaian diri dalam belajar (Self 

Assessment of Ways of Learning) berbentuk checklist. Kedudukan penilaian 

tersebut adalah sebagai assessment of  learning. 

3. Konsep sistem pernapasan dibatasi pada pernapasan pada manusia. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan maslah yang telah di uraikan maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menghasilkan suatu penilaian model alternatif yang 

dapat mendiagnosis kesulitan belajar siswa pada materi Sistem Pernapasan pada 

manusia yang meliputi organ penyusun sistem pernapasan, mekanisme 

pernapasan, sistem pernapasan, udara pernapasan, dan kelainan atau gangguan 

yang terjadi pada sistem pernapasan. Demikian penelitian ini diharapkan dapat: 
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1. Menguji perangkat asesmen untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa SMP 

dalam penilaian diri dalam belajar (self assessment of ways of learning). 

2. Mengungkap kelebihan dan kelemahan penerapan penilaian diri dalam belajar 

(self assessment of ways of learning) dalam pembelajaran yang telah 

dikembangkan. 

3. Mengungkap kendala yang dihadapi dalam penerapan penilaian diri dalam 

belajar (self assessment of ways of learning) untuk mendiagnosis kesulitan 

belajar siswa pada materi sistem pernapasan manusia. 

 

E. Manfaat Penelitian 

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

penyusunan asesmen alternatif khususnya penilaian diri dalam belajar (self 

assessment of ways of learning) untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa 

SMP pada konsep sistem pernapasan manusia yang selanjutnya dapat 

dikembangkan lagi oleh guru dalam menggunakan asesmen alternatif penilaian 

diri dalam belajar (self assessment of ways of learning) untuk mendiagnosis 

kesulitan belajar siswa SMP pada konsep yang lain. 

2. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kesulitan belajar 

siswa dalam mempelajari konsep-konsep sistem pernapasan manusia. Dapat 

memberikan informasi tingkat ketercapaian dalam mempelajari materi sistem 

pencernaan serta menunjang siswa dalam meningkatkan pemahamnnya 

mengenai materi tersebut dan dapat menilai dirinya dalam belajar.  

3. Bagi peneliti, dari penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan 

strategi yang sesuai dalam mempelajari materi Sistem Pernapasan pada 

manusia maupun materi-materi yang lainnya. Peneliti dapat menerapkan 

penelitian ini untuk mendiagnosis kesulitan pada konsep-konsep biologi yang 

lain yang di anggap sulit. 

 


