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A. Latar Belakang Masalah

Pengukuran dan evaluasi mempakan bagian yang tak terpisahkan dari

beberapa aspek kegiatan dalam kehidupan manusia. Kita membutuhkan

pengukuran dan evaluasi, karena atas dasar kedua hal itu kita dapat membuat

keputusan. Kebutuhan semacam itu juga terdapat dalam kegiatan pendidikan.

Pendidikan itu sendiri berlangsung melalui proses yang cukup panjang

yang diorganisasi sedemikian rupa dalam lingkungan sekolah dan luar sekolah

menurut pola-pola tenentu yang dianggap terbaik, paling tidak menurut mereka

yang membuat keputusan tentang pendidikan

Evaluasi mempunyai kedudukan yang sejajar dengan aspek-aspek lainnya

dalam proses Belajar Mengajar (tujuan. maten dan aktivitas). Oleh karena itu.

evaluasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan (integral) dari suatu proses

belajar mengajar. Evaluasi berflingsi sebagai salah satu cara untuk memantau

perkembangan belajar dan mengetahui seberapa jauh tujuan pengajaran dapat

dicapai oleh mahasiswa.

Kegiatan evaluasi atau penilaian mempakan suatu proses yang sengaja

direncanakan untuk memperoleh mfonnasi atau data: berdasarkan data tersebut

kemudian dicoba membuat suatu keputusan. Sudah barang tentu informasi atau

data vang dikumpulkan itu haruslah data yang sesuai dan mendukung tujuan



evaluasi yang direncanakan. Ada tiga hal dalam melaksanakan kegiatan evaluasi

yaitu penilaian yang mencakup tiga aspek ; aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

Evaluasi adalah salah satu keterampilan yang perlu dikuasai oleh pendidik.

Keberhasitan dari suatu proses pendidikan khususnva pembelajaran biasanya

diukur dengan suam proses evaluasi yang hasilnya menggambarkan tingkat

kemampuan maliasiswa dalam merespon infonnasi yang didapat selama ia belajar.

Faktor yang sangat penting ialah, pendidik harus memiliki sikap dasar

yakm memahami evaluasi sebagai tahap kegiatan yang perlu dilaksanakan sebaik-

baiknya. seliingga pelaksanaan evaluasi berlangsung menurut prosedur yang dapat

dipertanggungjawabkan dan hasilnya relatif objektif dan fair.

Perbedaan latar belakang sosial. ekonomi. budaya dan pendidikan baik

dan dosen maupun maliasiswa ini menyebabkan beragamnya keinginan dan

harapan. Namun perbedaan ini tetap benmiara pada tujuan pendidikan yaitu

meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Harapan dan keinginan mahasiswa yang muncul mengenai pelaksanaan

sistem penilaian yang dilakukan oleh dosen FPOK tentunya beragam. Harapan-

harapan tersebut mimcul karena pengalaman dan kenyataan yang terjadi

dilapangan dan yang dialami oleh maliasiswa yang dirasakan tidak sesuai dengan

apa vang diinginkan. sehmgga dengan timbulnya masalah tersebut maka timbul

pula harapan maliasiswa yang beraneka ragam.

Adapun harapan dan keinginan mahasiswa terhadap pelaksanaan sistem

evaluasi yang dilakukan oleh dosen diantaranya adalah dalam perkuhahan

sebaiknva dosen penanggung jawab mata kuhah yang bersangkutan adalah dosen



yang ahli dibidangnya, seliingga betul-betul menguasai maten mata kuliali yang

akan disampaikan; materi yang belum disampaikan sebaiknya tidak ditanyakan

pada mahasiswa.

Dalam pembelajaran sebaiknya sarana dan prasarana juga ikut mendukung

dalam kesuksesan proses belajar mengajar seliingga PBM berlangsung lancar.

karena kadangkala dosen sudah siap untuk mengajar tetapi sarana dan

prasarananya tidak mendukung, maka hal ini akan menghambat kemajuan PBM;

mahasiswa ingin dosen selalu mengumumkan didcpan kelas apabila

mahasiswanya kurang dalam absensi atau tugas yang belum lengkap. seliingga

mahasiswa tahu akan kekurangannya dan bisa cepat memperbaiki atau

melengkapi kekurangannya.

Selain itu mahasiswa ingin dosen lebih transparan. lebih terbuka misalnya

dengan selalu memberitahukan atau hasil ujian diperlihatkan pada maliasiswa;

mahasiswa berharap dosen jangan tergantung pada nilai ujian tengah atau akhir

semester saja, tapi dan mulai pertama hams sudah mengadakan pemlaian-

penilaian, misalnya membenkan penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan pada

setiap awal pertemuan atau membenkan kuis.

Pada kenyataannya ada beberapa kendala yang menjadi masalah seliingga

terjadi ketidaksesuaian harapan mahasiswa terhadap pelaksanaan sistem evaluasi

yang dilakukan oleh dosen.

Masalah yang timbul diantaranya ada sebagian dosen yang tidak pemah

membcrikan materi sampai selesai tetapi maten tersebut ditanyakan dalam tes

atau materi ujian beda dengan materi yang telah dibenkan sebelumnya;



bagaimana dosen bisa menilai maliasiswa sedangkan dosen tersebut jarang datang

di setiap perkuhahan?; waktu perkuhahan yang terlampau sedikit seliingga maten

ada yang tidak sempat tersampaikan atau tidak selesai diberikan pada mahasiswa;

ada sebagian dosen yang tidak pemah memberitahukan hasil tes atau ujian kepada

mahasiswa seliingga hal ini akan menimbulkan tanda tanya pada diri mahasiswa

dan memungkinkan maliasiswa untuk berprasangka yang tidak-tidak akan hasil tes

yang didapatnya.

Masalah lain yang tirnbul misalnya ada beberapa dosen yang hanya

memberikan Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester saja, apakah dengan

faktor itu saia bisa dijadikan acuan penil^a!!'.' kemudian ada dosen yang tidak

pemah masuk. tiba-tiba datang langsung memberikan tes atau ujian kepada

mahasiswa; apakah penilaian suatu mata kuliah bisa dijadikan nilai akhir kalau

dosen hanya memberikan ujian atau tes hanya satu kali9

Oleh karena itu kajian tentang kesesuaian harapan mahasiswa terhadap

sistem evaluasi yang dilakukan oleh dosen dalam proses pembelajaran sangatlah

penting. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia

untuk menunjaiig tercapainya tujuan institusional yang diharapkan oleh Fakultas

Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia.

B. Masalah Penelitian

Berdasar pada uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah

penelitiannya adalah sebagai benkut

1. Apakah ada kesesuaian harapan mahasiswa terhadap pelaksanaan sistem

evaluasi vans dilaksanakan oleh para dosen FPOK'1



2. Apakah ada kesesuaian harapan maliasiswa terhadap pelaksanaan sistem

evaluasi yang dilaksanakan oleh para dosen FPOK dilihat dari rata-rata

harapan mahasiswa tiap angkatan dari mulai angkatan 1994 sampai dengan

angkatan 1998?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah :

1. Ingin mengkaji apakah ada kesesuaian harapan maliasiswa terhadap

pelaksanaan sistem evaluasi yang dilakukan oleh dosen FPOK dalam proses

pembelajaran. baik ditinjau dan jawaban selumh mahasiswa.

2. Ingin mengkaji apakah ada kesesuaian harapan mahasiswa terhadap

pelaksanaan sistem evaluasi yang dilakukan oleh dosen FPOK dalam proses

pembelajaran. ditinjau dari jawaban rata-rata mahasiswa perangkatan dari

mulai angkatan 1994 sampai dengan 1998.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya

manusia temtama pendidik. maka dibutuhkan ifomiasi atau data sebagai masukan

yang sagat diharapkan dan dapat membantu memberikan manfaat bagi

terbentuknya tenaga pendidik yang baik kualitasnya dan profesional. Oleh karena

itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai :

I. Sebagai bahan masukan dan bekal bagi peneliti apahila nanti terjun sebagai

pendidik.



2. Sebagai masukan bagi para dosen untuk senantiasa menggunakan sistem

evaluasi yang baik dalam proses belajar mengajar.

3. Sebagai masukan untuk lembaga agar tenaga pendidiknya senantiasa

menggunakan sistem evaluasi yang sudah ditentukan oleh lembaga.

4. Sebagai masukan buat maliasiswa untuk tahu tentang evaluasi yang dilakukan

oleh dosen, sehingga hal ini dapat menjadikan motivasi untuk mahasiswa yang

bersangkutan,

K. Pembatasan Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari penelitian ini, maka

diperlukan pembatasan ruang lingkup penelitian, seperti yang dikemukakan oleh

Nasution( 1982:27) adalah sebagai berikut :

Analisa masalah juga membatasi ruang lingkup masalah. disamping itu
perlu dinyatakan secara khusus batas-batas masalah agar penelitian lebih
terarah. lagipula dengan demikian kita peroleh gambaran yang lebih jelas
apalagi penelitian itu dianggap selesai dan berakhir.

Bertolak dari pendapat diatas agar masalah penelitian tidak melebar serta

mengingat biaya. waktu. tenaga dan kemampuan penulis yang terbatas, maka

penulis membatasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada pengiingkapan masalah sistem evaluasi dosen

dalam proses pembelajaran,

2. Penelitian ini menggambarkan kesesuaian harapan mahasiswa tentang sistem

evaluasi yang disukai dan doscnnya.



3. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa FPOK Universitas

Pendidikan Indonesia Bandung.

4. Studi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengkaji atau memaparkan

suatu fenomena berdasarkan hasil pengumpulan data pada waktu sekarang

tentang sistem evaluasi dosen yang dilakukan pada mahasiswa dan kesesuaian

harapan mahasiswa terhadap sistem evaluasi tersebut.

F. Anggapan Dasar

Sebelum penelitian ini dilakukan, penulis mempunyai anggapan dasar

yang bisa dijadikan sebagai titik lolak pcmikiran dalam perumusan hipotesis.

Seperti yang diungkapkan oleh Winarno Surakhmad sebagai berikut:

Anggapan dasar. asumsi atau postulat yang menjadi tumpuan segala
pandangan dan kegiatan terhadap masalah yang dihadapi. Postulat ini menjadi
titik pangkal titik dimana tidak ada lagi yang menjadi keragu-raguan
penyclidik. (Winarno Surakhmad, 1982:38).

Bertitik tolak dan pendapat diatas, maka penulis menetapkan anggapan

dasar penelitian ini sebagai berikut:

I. Keinampuan dosen dalam perencanaan materi pembelajaran. dari mulai

membuat tujuan pengajaran sampai dengan menerapkan evaluasi sesuai

dengan sistem evaluasi yang ada akan menunjang dan membantu dosen

dalam mengatur proses pembelajaran yang berjalan sesuai dengan tujuan

yang diharapkan.



G. Hipotesis

Melihat gejala dan masalah yang muncul, maka penulis beranggapan

terdapat ketidaksesuaian harapan atau masih belum ada kesesuaian harapan

mahasiswa terhadap pelaksanaan sistem evaluasi yang dilakukan oleh dosen

FPOK. Hal ini diperkuat oleh pendapat Rush Lutan (1989) sebagai benkut.

"...hanya sayangnya, para pendidik kebanyakan kurang terampil dalam

melaksanakan evaluasi yang baik. Bahkan ada kesan umum, mereka kurang

peduli dengan perlunya pelaksanaan evalusi yang cennat.

H. Batasan Istilah

Untuk menghindari salah penafsiran terhadap istilali yang digunakan

dalam penelitian ini maka penulis uraikan beberapa istilah berikut ini:

Harapan adalah keinginan supaya menjadi kenyataan. (Balai Pustaka,

1995).

Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi (Balai Pustaka,

1995).

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan

seliingga membentuk suatu totalitas (Balai Pustaka. 1995).

Evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan

menyediakan infonnasi yang sangat diperlukan untuk membuat altematif-

altematifkeputusan (Mehrens & Lehmann. 1978:5).
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