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Dalam Jurnal Pendiditan Matematika dan Sains (JPMS), FMIPA! Universitas Negeri

Yogyakarta (UNYI tahun X edisi 2, Nopember 2005 ini disajikan I (delapan) buah artikel yang

ditulis oleh dosen dan peneliti bidang MIPA (Matematika dan ltmu Pengetahuan AIam) dan

Pendidikan MIPA dari berbagai Universitas di Indonesia

Dua artikel dari delapan artikel pada edisi ini membahas pendidikanMIPA, sedangkan enam

buah artikel merupakan artikel MIPA lvlayoritas a*ikel ditulis dalam bahasa indonesia, hanya dua

artikel ditulis dalam bahasa inggris. Selanjutnya untuk penerbitan selanjutnya, akan ditingkatkan

dan diutamakan pemuatan artikeldengan bahasa inggtis.

Al*rimya dewan penyunting berharap semoga artikel-artikel tersebut berguna bagt

pengenrbangan MIPA dan ppndidikan MIPA di Indonesia.

Dewan penyunting
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UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENILAIAN
MENGARAH KE MOD EL A U TH E N TI C,4SST'SSMTNT

Tm EFFORT FOR IMPROVING OF ASSESSMENT QUALITY nETERRING TO

AUTHENTIC ASSESSMENT

Bambang Subali dan Paidi
Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA tl}rry

ABSTRAK

Melalerkan penilaim yang holistih yang memperhatikan aspek kogniti{ afe}tif dan psikomotor serta dalam

upaya mengembangkan rntelektual peserta aiait *t* memperoleh konsep iltniah mcla\1.nrgsodur ikniah yang

didasari dengan sikap ihniah, dalmBidang Studi Biologi,.*4ih majadi tantangan. Penelitian ini bertujuar wrtuk

meningkatkan kualitas dan efisiensi penilaiin prestasi belajar_dalarn mata kuliah Mlaobiolog yang diajarkan pada

erogram studi strata.l pendidikan iliotogi, Jurusm Pendidikan Biologi, FMIPA UNY' sesuai dengan tugas-tugas

kegiatan kelas dan sejalan dong;; hakekat authentic assessment sehingga mampu menc€rminkan kegiatan

penilaian yang realistik dengan kenyataan di lapangan. Penelitian dilaksanakan dengan rmcangan penelitian

tindakan kelas. Tindakan kJpada diri dosen tenupa pernbenatran pengombangan silabus yang berpusat pada

mahasiswa meningkdkan keinampuan dalm **€rryt* authentic assessment. Tindakan yag dikenakan pada

mahasiswa berupa (a) -eoeraptatt silabi dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan praktilum di laboratorium' O)

me,ngobservasi dan me,nilai respons mahasiswa t 
"hadap 

penilaian nrenggtmakan authentic dssessment, dan (c)

melalrukair refleksi unurk menyempurnakan tindakan y*g citat,*uo. Kegiatan tersebut dilalQkan dalam dua siklus'

Hasil penelitian menwrjul&ao- ada p€ningkatan ke,marnpuan dosen dalam merancang skenario pqnbelarjaran yang

berorientasi pada subjei< didik dan kemampuan menerapkan authentic assessntent. Hasil yang dicapai mahasiswa

>S}o/omahasiswa m"ngoasri aspek psikomotor dengan sangat baih nunun untuk pengusaa aspek koenitif vans

mencapai skor >80 hanya 24%o yurg me,lrcapai skor >80, te'tapi >50o/o merasa puas terhadap penilaian yang

dilakukan dos€,n yang ielah **ilui seluruh- aspek kemampuan ymg dimilikinya sebagai hasil dari proses

pembelajaran baik di kelas dan di laboratoriurn yang mencakup aspek kognitiq afel$if dan psikomotor' Tingkat

partisipasi mahasiswajuga semakin baik dalan kegiatan diskusi.

Kata kunc i: aut hent i c ass essment, mikrobiologi

ABSTRACT

To conduct lhe holisric assessmenl in the biological science refening to the cognilive, afective, and

psychomotor domain and also in order to develop the capability of the student in getting the scienlific concept by

the scientific procedure based on the scientific attilude, were still dfficult. The aim of this research was to increase

the quality and eficiency of the assessment for students' Iearning achievement in Microbiologt for the

undergraduate students of the Biologt Education Depaflmenl, FMIPA, (JNY, related to the any assignments in the

classiom as wel! as in the laboratory by the principles of the authentic ossessment, This was in order to reflect the

real assessment in the real world This research was designed in the classroom action research. The kind- of
actions for the lecturers were revising of the student-centered-syllabus and improving the lecturer's cornpetences to

implement the authentic assessment. The Hnd of actions for the students on any steps af the CAR were: (a)

implementing the syllabus (b) observing the response of the student to the authentic assessment, and (c) making

reflection. Due to the above purposes, this research was conducted in two cycles. The result showed that the

lecturer's competences in the preparing the syllabus and applying the authentic assessment improved The

sludent's learning achievement improved too. More than 50%o sludqnls had a hlgh competence in the psychomotor

domain related to the laboratory practices, while only 2495 students had a high competence in the cognitive

domain. More thon 50%o studcna gme positive response to the implementation of the authentic sssels:ment. Even,

students' participation in the discussion improved during the research..

Keyw w or ds : authent ic as s es sment, microb iol ogt
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PENDAHULUAII

Penilaian hasil belajar merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan
belajar-mengajaq. Dalam banyak hal, hasil
penilaian sering dipandang sebagai tolok ukur
utama dalam penentuan keberhasilan proses
belajar-mengajar. Alat penilaian konvensional
yang banyak dipakai dalam dunia pendidikan,
bahkan sampai di kalangan perguruan tlnggl
sampai saat ini, adalah tes tertulis yang
umumnya hanya mengukur domain kognitif,
itupun tidak dapat mengukur kemampuan
sintesis dan evaluasi yang komplels, sehingga
kurang mencerminkan keberhasilan belajar
peserta didik seutuhnya.

Pertgamatan sementara menunjukkan
untuk praktikum pun dosen hanya menitik
beratkan pada laporannya saja, sedangkan
bagaimana keterampilan kegiatan
laboratoriumnya sering kurang mendapat
perhatian. Oleh karena itu penilaian yang
mengarah ke bentuk kinerja Qterformance)
utamanya dalam benfuk authentic assessment
perlu dikembangkan.

Dalam penelitian ini, authentic
assessment akan dicobakan pada mata kuliah
Mikrobiologi pada semester V Program Shata-l
Pendidikan Biologi Jurusan pendidikan Biologi
FMIPA UNY. Analisis kondisi perkuliahan yang
sudah terselenggara bahwa antara kegiatan
kuliah dan praktikum diselenggarakan sec:na
terpisah. Perkuliahan dengan bobot 2 SKS
diselenggarakan dengan metode ceramalr, dan
sesekali diadakan pretes untuk mengetahui
penguasaan awal mahasiswa dalam memahami
konsep yang akan dipelajari. Kegiatan postes
dilalrukan hanya dengan memberikan
pertanyaan pada aklrir pertemuan dan tes tertulis
melalui dua kali ujian sisipan, kemudian
diakhiri dengan ujian akhir semester. Sebagai
pndukung penyelenggaraan perkuliahan"
mahasiswa diberikan hand-out, namun belum
diberikan untuk seluruh pokok batrasan.
Mahasiswa cenderung pasif dalam selama
kuliah berlang-sung, Sesekali mahasiswa diberi
tugas membuat ringkasan untuk pokok bahasan
tertentu, dan hasil ringkasan diklarifikasi di
kelas.
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Penyelenggaraan praktikum dengan
bobot I SKS menghadapi kendala. Pertam4
suatu pokok kegiatan ada yang memerlukan
pengamatan dalam waktu 48 jam. Kedua,
beberapa peralatan jumlahnya sangat terbatas.
Akibatrnya, ada beberapa pokok kegiatan yang
harus dikerjakan secara bersana. Ada pula
beberapa bahan yang harus disiapkan
oleh dosen bila dari segi waktu tidak mungkin
disiapkan oleh mahasiswa.

Dalam setiap kegiatan praktikum
mahasiswa diberi pretes untuk mengetahui
kesiapan dalam memahami prosedurnya. Bila
mahasiswa belum menguasai langsung diadakan
klarifikasi. Penilaian praktikum dititikberatkan
pada laporan dan ujian responsi pada akhir
praktikum. Pada akhir praktikum diadakan satu
aqara seminar unhrk menambah wawasan
mahasiswa bahwa banyak aspek Milaobiologi
yang tidak dapat dikajildipelajari melalui
kegiatan tatap muka dan praktikum yang telatr
diselenggarakan, namun penilaian hasil seminar
dititikberatkan pada laporan kegiatan seminar
dari masing-masing kelompok.

Dengan kondisi seperti diuraikan di atas
akan ditempuh upaya baru untuk meningkatkan
mutu perkuliahan melalui penerapan authentic
assessment, Menurut Newman dan Wehlage
(1993:12) authentic assessment adalah proses
pengumpulan data dimana mahasiswa mema-
hami dan menghagilkan pengetahuan yang
berartiibermalara. Sementara menurut lvlarzano
dkft. (1993:9-13) authentic assessment
mengandung tiga unsur inovasi dalam bidang
penilaian, yakni (a) tidak mengukur keterca-
paian tujuan pembelajaran yang tradisional,
tetapi lebih menekankan pada kemampuan
nyata subjek belajar, (b) bersifat menyeluruh"
mengembangkan seluruh kemampuan subjek
belajar melalui kegiatan pembelajaran menurut
paham kornffuktivisme, dan (c) tidak hanya
menggunakan sistem tes tradisional tetapi
menggunakan berbagai cara. O'Neil (1992:14-
19) menambahkan bahwa Authentic Assessment
memberi data yang lebih lengkap tentang
kemampuan mahasiswa dan didasarkan atas
kegiatan pembelajaraa menghargai sama
baiknya baik produk maupun proses.

Dalam authentic assessment fugas-
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tugas mahasiswa yang dikembangkan melalui

authentic asessment bervariasi namum tidak

terlepas dari tiga prinsip dasar- Pertam4 tugas-

tugas tersebut sangat berarti bagi mahasiswa

(meaningfuI). Kedua, senantiasa disertai dengan

kriteria penilaian. Dan ketiga didasarkan atas

apa yang dapat dilalrukan oleh mahasiswa

(lrrlarsh, 1996:224). Adapun bentuk tugas-tugas

iersebut meliputi: (a) portofolio, (b) pembuatan

jurnal/ paper; (c) simulasi, (d) membuat desain

hun preientasi, (e) observasi kritis, (0
mengdakan proyek individu dan kelompot, (S)

*"lapoit ao hasil studi lapangan, (h) melakukan

kegiatan pemecahan masalah, (i) membuat peta

konsep, dan sebagainYa-

Gronlund ( 1 998 : 1 -3 ) menyatakan perihal

kelebihan pedormance assessment' Melalui

pedormance assessment yang dipeduas
-(eitended 

performance assessment) gsrv dapat

mengetahui berbagai kemampuan yang lebih

kompleks yang dicapai siswa yang tidak dapat

diukur dengan menggunakan tes ternrlis dalam

bentuk uraian sekalipun.. Namun demikian

dalam beberapa hal guru dapat mengkom-

binasikan tes perbuatan dengan tes tertulis.
Permasalahan Pokok Penelitian

peningkatan kualitas pembelajaran ini adalah:

"Perlu dirumuskan dengan upaya untuk dapat

meningkatkan kualitas pembelajaran melalui

penilaian yang tidak hanya mengandalkan pada

tes tertulis, sehingga dapat mencerminkan
pencapaian hasil belajar yang sesungguhnya dari

mahasiswa dalam mata kuliah dan mata

praktikum Mikrobiologi Program S-1 Biologi'
Jurusan Pendidikan Biologi, FMIPA IINY'.

Sesuai dengan hakekat Biologi sebagai

iPA yang bercirikan memiliki produk ilmiah
yang diperoleh melaiui metode ilmiah dan

didasari dengan sikaP ilmiah maka

pembelajaran Biologi tidak dapat lepas dari

upaya dosen untuk meningkatftan kemampuan

intelektual mahasiswa agar daPat

memperoleh/menemukan konsepkonsep ilmiah
menggunakan prosedur ilmiah yang didasarkan

pada sikap ilmiah. Dengan demikia4 sebagai

hasil belajarnya adalah merupakan keterpaduan

prestasi arfi;ara prestasi dalam ranah kogtttil
afektif dan psikomotor. Dan hal itu hanya akan

dapat dilahrkan bila dikenakan teknik penilaian

Jurnal PendidikmMatemuitra dan Sotus Misi 2 Talnm X 2005

dalam bentuk authentic asses sment'

Tujuan utama dari kegiatan ini ialah

untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi

penilaian prestasi belajar dalam bidane Biologi

yaitu melalui mata kuliah Milaobiologi sesuai

dengan tugas-tugas kegqatan kelas dan

praktikum sejalan dengan hakekat authentic

assessment sehingga marnpu mencerminkan

kegiatan penilaian yang realistik dengan

kenyataan di laPangan.

Dengan memberikan bimbingan secara

kolaboratif dan kooPeratif untuk

menyelenggarakan authentic oss es sment kepada

dosen pengampu mata kuliah Mikrobiologr yang

aiselenggarakan pada Program Sttldi Biologi,

Jurdik biologi, FMIPA IJNY, diharapkan akan

dihasilkan model penilaian yang benar-benar

sesuai dengan hakekat Biologi sebagai

IPA/sains dan sesuai dengan prestasi yang

ditampilkan oleh mahasiswa yang berrumpu

pada kemampuannya.

METODE PEIYELITIAN
Sefring Penelitian

Penelitian tindakan berbasis kelas ini

dilaksanakan di Program Strata-l Pendidikan

Biologi, Jurdik Biologi FMIPA Universitas

Negeri Yogyakarta. Pengampu Mata Kuliah
Mikrobiolog pada progam tersebut sebanyak

dua orang dan berkedudukan sebagai dosen

kolaborator yang akan dibantu oleh dua orang

dosen peneliti dalam upaya menerapkan prinsip
prinsip authentic assessment selama

melaksanakan proses pembelajaran Mata Kpliah
Mikrobiologi.

Melalui pendekatan penelitian tindakan

kelas sebagaimana yang digariskan dalam
panduan Penelitian Tindakan kelas (Tim Pelatih

Proyek PGSM, 1999:5-14) mauPun Pada
penyelenggaraan penelitian tindakan pada

umumnya maupun pada,bidang pendidikan pada

khususnya (McNifi 1992: 57'71), kegiatan

dirancang siklus demi siklus, baik untuk
tindakan yang dikenakan 'pada dosen

kolaborator maupoun tindakan yang dikenakan

,pada mahasiswa.

Prosedur Penelitien
Tindakan yang akan dikenakan yaitu
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tindakan terhadap dosen pengampu Mata Kuliah
Miftrobiologi dalam upaya memahami dan
menerapkan prinsipprinsip authentic
assessment Dalam hal ini dosen pengampu
dibantu mendisain kegiatan perkuliahan di kelas
maupun kegiatan laboratorium yang sesuai
dengan prinsippri nsip authent ic asses sment.

Tindakan kedua diterapkan kepada
mahasiswa, berupa pemberian bantuan kepada
mahasiswa agar dapat mengikuti proses
pembelajaran yang menerapkan prinsip-prinsip
authentic assessment, sehingga mahasiswa
dapat menerima kelebihan-kelebihan authentic
assessment dibandingkan penilaian yang
menggunakan pendekatan konvensional.

Dalam penelitian ini dibuat menjadi
dua siklus besar. Dalam siklus besar pertama,
dimulai dengan kegiatan perencaffurn tindakan,
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refl eksi.

Tindakan terhadap dosen pengampu
mata kuliah diawali dengan penyiapan silabi
yang didalamnya memuat prinsipprinsip
autherntic assessment baik untuk kegiatan kelas
maupun kegiatan laboratorium termasuk
instrumen penilaiannya. Dalam kegratan kelas

I2(

dengan penampilan mahasiswa baik di kelas
maupun di laboratorium dilihat kembali dan
didiskusikan, dan dicari langkah-langkah baru
yang berupaya ag$ mahasiswa dapat lebih
berpeluang untuk menampilkan kinerjanya baik
dalam kegiatan di kelas maupun kegaitan di
laboratorium.

EASIL PEI\"ELITIAN DAN PEMBAHASATT

Sesuai dangan rencana yang telah
diprogramkan, langkah pertama adalah menata
kegiatan perkuliahan agar dalam memberikan
penilaian sesuai dengan karakteristik authentic
assessmeilt Dalam hal ini, semua kegiatan
dirumuskan sebagai kegiatan yang bermalana,
baik untuk tujuan p€nguasan kogniti{ afaktif
dan/atau penguasan psikomotor sesuai dengan
karakteristik tnateri kegiatannya. Kegiatan
kufiah dibuat model interal$if dengan
menerapkan metode tanya jawab, diskusi, dan
penugasan. Sementara unfuk kegiatan
praktikumnya dibuat model tertutup (resep) dan
semi terbuka (semi resep).

Dalam setiap pertemuan sudah diberi
hand-out dua hari sebelumnya. Setiap pokok
bahasan baru diawali denga pretes secara
tertulis untuk melihat kesiapan siswa, dengan
model kuis dengan jumlah soal terbaias.
Klarifikasi secara langsung dilalrukan dengan
car.a menanyakan terlebih dahulu kepada
mahasiswa, butir-butir yang tidak dapat
dikerjakan oleh sebagian besar mahasiswa.
Dalam kegiatan diskusi, titik beratnya adalah
pada penguasaan aspek kognitif dan afektif
Oleh karena itu, disiapkan lembar penilaian
untuk menilai aktivitas mahasiswa selnma
diskusi,

Hasil Tindakan pada llosen pengampu
Dari beberapa kali pertimuan dosen

qeleliti dengan dosen pengampu mata kuliah
dalam rangka refleksi, dapaidisimpulkan bahwa
untuk beberapa aspeh dosen p"ngrnp., masih
mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan
perkuliahan dan penilaian mlnuju model
authentic assessment Beberapa kesulitan yang
dialami dosen pengarnpu pada siklus f V*g
dapat teridentifikasi bphwa dosen: (a) behiil

mengubah pemakaian metode
perkuliahan/ceramah dengan metode lainnya
yang lebih mengaktifkan mahasiswa, sehingga
penampilan mahasiswa dapat dinilai.

Sosialisasi rancangan authentic
asessrtent kepada para mahasiswa dilakukan
agar sejak awal mahasiswa memahami
kemampuan-kemampuan yang dikembangkan
melalui tugas-tugas yang akan dikerjakan.

Indikator kinerja
Dosen berupaya memperoleh data dan

informasi, sehingga dapat diperoleh gambaran
nil_ di lapangan berapa banyak persmtase
mahasiswa yang dapat menampilkan kinerjanya
dengan baik di dalam kegiatan kelas dan
kegiatan laboratorium. Dalam hal ini
diharapkan >50yo mahasiswa dapat
menunjukkan pengrnsaan kognitif dan
psikomotor, sertia memberikan tanggapan positif
terhadap authet ic assessment.

Analisis dan Refleksi
Semua data dan informasi yang berkait
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terbiasa mengembangkan perkuliatran dengan
PKP (Pendekatan Ketrampilan Proses), dan
sejenisnya yang sesuai dengan authentic
assessment, (b) belum terbiasa menyeleng-
garakan penilaian selama kegiatan perkuliahan
berlangsung (sekalipun menggunakan lembar
penilaian yang telah disiapkan), (c) mengalami
kesulitan melakukan penilaian aspek proses dan
sikap sains, serta aktivitas lainnya pada
mahasiswa dalam jurnlah besar (harnpir 50
mahasiswa), dan (d) mngalami kesditan
menyusun soal pretes-postes dan LKM untuk
pokok bahasan tgrtentu, yang setara sehingga
benar-benar komparabel hasilnya.

Hasil Tindakan Untuk Mahasiswa
Gambaran hasil kegiatan untuk

mahasiswa selama kegiatan/tindakan siklus I,
diuraikan pr model kegratan berikut.

Pretes dan Postes
UntUk pretes dan postes, setiap soal

diberikan dalam bentuk uraian tertutup (dengan
sejumlah jawaban yang pasti) rlan dalam bentuk
semi terbuka. I{asil menunjukkan, bahwa soal-
soal ssrni terbuka sukar Oitl4at<an dalam waktu
yang sangat terbatas, mahasiswa mengalami
kesulitan menyelesaikannya secara cepat. Jadi
tetap ada kendala pada mahasiswa untuk secara
cepat mengua'sai konsep yang diajarkan dosen.

Penilaian Selama Alitivitas Pembelajaran
Penilaian selama aktivitas pembelajaran

hanya dapat dilakukan terhadap aktivitas
mahasiswa, Dalam kegiatan tanyajawab, data
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yang dapat dihimpun hanya berupa kelengkapan
jawaban, sedangkan ketepatan jawaban dengan
rubrik yang dibuat dengan rentang I sampai 4
sulit dilaksanakan ketika sambil bertanya dosen
sekaligus menilai. Ketidakmalnpuan dosen
menghafal nama mahasiswa juga menjadi
kendala. Hasilnya sebagai b€rikut.

Gambar I. Grafik Persentase Kemampuan
Mahasiswa dalam Kegiatan Tanya Jawab

c, Akfivitas dalam Metode Penugasan
Penilaian terhadap kegiatan penugasan

individual dan kelompok dilakukan terhadap
laporan dibuat mahasiswa. Unttrk tugas
kelompok diikuti dengan penilaian terhadap
aktivitas diskusi. Namun demikian kemampuan
mahasiswa dalam menyelesaikan tugas memang
belum maksimum. Akibatnya, tanggapan dari
kelompok lain lebih bersifat untuk klarifikasi.
Hasilnya disajikan berikut.

frnurgnifr.ikil*nfuler

n
5o
€s
2qio
Ia
ir10
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Gambar 2. Grafik Skor Kognitif dalam Kegiatan penugasan
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Gambar 2 menunjukfran bahwa dari
seluruh tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa
belum ada yang mencapai skor 4, baik dari sisi
(a) kelengkapan penyelesaian tugas" (b)
kebenaran penyelesaian setiap komponen fugas,
(c) kualitas referensi, (d) ketepatan
menyerahkan tugas, dan (d) kemandirian dalam
mengerjakan tugas.

Lembrr K6hnp- Pros.t
(Prakdk[6 Pppgrrl Pcnge6bilgd]

ISkor 1 ,

ElSkor2 
'
l

ZSkor 3 
.

trSkor 4 l

\: 128

aktivitasny4 mahasiswa yang gagal dalam
postes lebih banyak yang gagal praktikum.

Slnrhs Js hCg dturql+- Prldln

40

t30
3
!,0
dro

0

t-;;1
l-{-r..-l

6e?9 40.59
Pqa*r

20-39

Gambar 4. Hasil Pretes dan Postes Kegiatan
Praktikum

Penguasan Pen guasaan Psikomotor
Dalam kegiatan preparasi penilaian

difokuskan pada kemampuan mahasiswa
memilih alat yang akan dipakai dan
menyaiapkan sehingga siap pakai. Dalam
kegiatan pelaksanaan praft,tikum, aspek yang
dinilai menyangkut cara memakai alat sejalan
dengan langkah-langkatr yang harus ditempuh
sesuai dengan prosedur baku yang adq sampai
menghasilkan hasil sesuai dengan target yang
dicapai. Hasilnya menunjukil<m bahwa S0o/o

menc4ai skor 280, 257o mencapai skor 70 -79, dilr
hanyz 2o/o yangtidak mencapai skor 60.

Altivitas dalam Praktikum Model Semi
Rerep

Penguasan Kognitif

Dalam model semi resep mahasiswa
harus menoari aspek-aspek yang belum
dituangkan dalam langkah-langkah atau
prosedur yang harus ditempuh. penilaian aspek
l-<ggrutif ditujukan pada hat tersebut. Hasil yang
dicapai menuqjukkan bahwa mahasiswa

lgbaglal besar dapat memenuhi harapan yang
ditargetkan. Hal ini dapat dilihat d*i 

- 
(a),

kesesuaian antara tujuan dan metode yang harils
dilalcukan dan kelengkapan metengkapi
prosedur/ketepatan dalam. Sementara dalam
memenuhi kelengkapan referensi mahasiswa
kurang maksimal (Gambar 5).
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Gambar 3. Grafik Pesentase SkorAltivitas dan
PKP dalam Kegiatan penugasan

Gambar 3 menunjukkan sikap para
mahasiswa dalam menyelesaikan tugas belum
maksimal, baik dari aspek (a) kerjasam4 0)
keterlibatan, (c) kesungguhan, dan (d) aktivitas
melakukan observasi sebagai kelengkapan
untuk penyelesaian tugas.

Aktivitas dalam Praktikum Modet Resep
Penguasan Kognitif

Penguasaan kognitif dinilai melalui data
pretes, postes, dan laporan praktikum yang
diselesaikan oleh mahasiswa. Soal yang dipakai
dalam bentuk salah benar dan bentuk isian.

Gambar 4 menunjukkan hasil pretes dan
postes pada kegiatan praktikum tidak begrtu
komparabel, padahal materi yang diujikan baik
pada pretes dan postes tetap berkait dengan
prosedur, hanya pada saat postes dikaitkan
dengan data yang diperoleh setelah praktikum.
Setelah dilakukan pelacakan terhadap
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Gambar 5. Grafik Pesentase Skor Kemampuan Kognitif dan Afektif Mahasiswa

dalam metode Semi ReseP

Penguasaan Psikomotor
Penilaian aspek psikomotor berdasar

kinerja yang ditampilkan mahasiswa dalart

kegiatan preparasi dan saat melaksanakan

kegiatan. Hasilnya hampir sama dengan yang

*od"t resep. Lebih dari 50% me'rrcapai skor >80'

25o/o merrc,apai skor 70 -79, dan hanya 2o/o yang

tidak mencapai skor 60'

Model Penilaian Antar Teman
Model Penilaian antar teman Yang

diterapkan sebagai salah satu cara untuk menilai

kerja iim menunjukkan hasil yang cukup akurat,

setidaknya untuk menjaring anggota kelompok

yang kurang aktif dalam ke{a tim. Dari 10 tim

yattg uaa, i"-,ruttyu menrurjukkan konsistensi

yang cukup baik, bahwa seseorang yurg sangat

iiAal anitf atau tidak dapat diterima dalam

kelompok karena bekerja buruh dinilai rendah

oleh sebagian besar atau oleh semuzl anggota

kelompoknya.

Tanggapan Mahasiswa Terhadap Model

Authentic Assessmcnt
TanggaPan mahasiswa mahasiswa

terhadap model authentic assessment dijaring

dengan skala permbedaan semantik. llasil yang

diperoleh menunjukkan bahwa dari 47 orang

mahasiswa yang menempuh mata kuliah

Mikrobiologi sebanyak 2 orang menanggapi

negatif 5 orang agaknegrtif, 8 orangnetral, 10

orang agak positif 17 orang positil dan 5 orang

sangat positif.

Refleksi Siklus I
Beberapa hal yang harus diatasi untuk

lebih menyiapkan kegiatan pada siklus tr
berdasar temuan pada siklus I yakni:

a) Kesulitan dosen menyiapkan LKM yang

berorientasi pada aktivitas mahasiswa'

b) Kesulitan dosen menyapkan materi'

materi kegiatan untuk dinilai aspek-

aspeknya sejalan dengan metode yang

Oiiititr yang bertumPu Pada

pengembangan altivitas mahasiswa'

c) Upaya untuk mengenal mahasiswa'

d) Kemampuan dosen menilai mahasiswa

selama pembelaj aran berlangsung'

e) Kemampuan dosen menyusun perangkat

pretes dan Postes Yang setara.

Implementasi Tindakan Perbaikan Kegiatan

Perkuliahan Sesuai dengan Authentic

Assessmerrt Siklus II

Hasit Tindaknn perbaikan (Mengatasi

Kesulitan yang dihadapi Dosen Pengampu)

Melalui berbagai diskusi antara dosen

peneliti dan dosen pengampu' berbagai

kesulitan yang dihadapi dosen pengampu

selama siklus I, telah dicoba diatasi. Hasil

perbaikan ini tercermin dari materi-materi,

LKM, soal-soal pretes dan postes, dan

pemilihan materi kegiatan yang sesuai hakekat

authentic ossessment.
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I{asil Tindakan Untuk Mahasiswa
Seperti pada siklus I, untuk kegiatan

kuliah di kelas, dibuat model interaktif dengan

menerapkan metode tanya jawab dan
penugasan, Untuk kegiatan praktikumnya juga
dibuat dua model yaitu model tertutup (resep)

dan semi terbuka (semi resep).

Dari grafik tersebut terlihat bahwa untuk
sebagai besar asp€k kemampuan dalam tanya
jawab, sebagian mahasiswa telah menunjukkan
kemampuan yang cukup sampai dengan bailq
dan belum ada yang mencapai skor amat baik
(skor 5). Grafik tersebut juga menunjukkan
bahwa mahasiswa telatif jarang balik bertanya
kepada dosen, dan cenderung lebih banyak

Penilaian Selama Atdivitas Pembelajaran
Penilaian pada kegiatan tflrrya jawab

dalam perkuliatran dengan materi berupa sajian
hasil mengkaji jumal, menunjukkan hasil rata-

rata skor sebagai berikut (tiap kelompok berisi
sekitar 10 mahasiswa)

bersifat menerima pertanyaan. Kelemahan lain
yang muncul juga dalam rasionalisasi menerima
dan menolak ide jika ada jawaban yang
diberikan seorang mahasiswa yang dilempar ke
mahasiswa yang lain.

Hasil pengamatan terhadap aktifitas
diskusi untuk membahas hasil praktikum semi
resep disajikan pada grafik di bawah ini.

I

l
Lgf,Ssr PengaEElan Olslu3l Jurnal

L_.-__.

Keterangan : series I : sangatjelek; s€ries 2jelek ; series 3 cukup;
series 4 baik ; series 5 sangat baik

Gambar 6. Grafik Persentase Kemampuan Mahasiswa dalam Kegiatan Tanya Jawab
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Keterangan : series 1 : sangatjelek; series 2 jelek; series 3 cukup ;

series 4 baik; ssries 5 sangatbaik

Gambar 7. Grafik Persentase Kemampuan Mahasiswa dalam Kegiatan Diskusi

Aspor Yant Dinl[al
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Grafik diatas menunjukkan sebagran

mahasiswa telah memiliki kemampuan yang

cukup sampai dengan baik. Berbeda pada hasil

tanya jawab, pada diskusi ada peningkatan

dalam rasiuonalisasi penerimaan dan penolakan

ide. Hal ini menandakan kesiapan diskusi sudah

lebih baik dalam arti mahasiswa sudah mau

mempelajari bahan-bahan yang akan dibahas

melalui diskusi.

Penilaian psikomotor dalam Praktikum
Model Resep

Seperti pada siklus I, aspek psikomotor

dinilai berdasar kineqa yang ditampilkan
mahasiswa dalam persiapan praktikum dan saat

melaksanakan kegiakn praktikum. Hasil secara

empiris sebagai berikut.

Keterampilan psikomotor
I

I
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Alrtivitas dalam Praktikum Model Semi

Resep : AspekKognitif

Karena dalam model semi reseP, maka

penilaian terhadap aspek kognitif ditujukan
pada kemampuan mahasiswa dalam melengkapi

informasi melengkapi prosedur. Hasil yang

dicapai menunjukftan bahwa mahasiswa

sebagian besar dapat mernenuhi harapan yang

ditargetkan. Hal ini dapat dilihat dari (a),

KemamPuan merumuskan masalah, (b)

Kemampuan merumuskan hipotesis, dan (c)

kemampuan merencanakan kegiatan' Hasil
secara empiris sebagai berikut.

Keterangan: skor I :kurang; skor2 =cukup
skor 3 : baik ; skor 4 = sangatbaik

Gambar 9. Grafik Pesentase Skor Kemampuan
Kognitif Mahasiswa dalam Metode Semi Resep

(Proposal Pengembangan)

Dari grafik tersebut terlihat bahwa

sampai siklus II ini, kemampuan mahasiswa

dalam merumuskan sendiri permasalahan,

hipotesis, dan merencanakan kegiatan (kegiatan
praktikum semi resep), masih sangat kurang.
Hanya sebagaian kecii saja mahasiswa yang

telah mampu beproses secara mandiri ini,
khususnya hanya pada perumusan hipotesis.

Model Penilaian Antar Teman
Model penilaian antar teman masih tetap

diterapkan, Dari 10 tim yang ada, semuanya
masih menunjukkan konsistensi yang cukup
baik, bahwa seseofturg yang sangat tidak aLlif
atau tidak dapat diterima dalam kelompok
karena bekerja buruk, dinilai rendah oleh
sebagian besar'atau oleh s€mln anggota

kelompolnya.
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Gambar.. 8. Ketrampilan Psikomotor Dalam
Melakukan Praktikum (Resep)

Berdasarkan diagram di atas, daPrt

dikatakan bahwa kemampuan psikomotor dalam

kegiatan praktikum model resep, nta'rata
sangat baik (khususnya kegiatan inokulasi
biakan). Hanya pada kegiatan penghitungan
yang justru lebih rendah rcta-rata
ketrampilannya.

Kendala yang menyebabkan ini adalah

tidak tersedia alat/bahan untuk proses

penghitungan yang sesuai dengan banyaknya

kelompok yang ada. Msal untuk kegiatan
pengecatan" bahan yang disediakan untuk
kegiatan klasikal. Akibatnya, mobiulitas
mahasiswa untuk bergerak dari kelompok ke

tempat ini menjadi sangat tinggi, dan akhirnya
penilaian untuk kinerja kelompok sulit
mencakup seluruh aspek yang ditampilkan
mahasiswa.
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Tanggapan Mahasiswe Terhrdap Model
Authentic Assessment

Tanggapan mahasiswa mahasiswa
terhadap model authentic assessment dijaring
dengan skala permbedaan semantik. Hasil yang
diperoleh menunjukkan bahwa dali 47 orang
mahasiswa yang menempuh mata kuliah
Mikrobiologi sebanyak I orang menanggapi
negatif, 6 orang agak negatif,T orangnetral, 10
orang agak positif,IT orang positif, dan lainnya
orang sangat positif.

Refleksi Siklus II
Setelah melalui upaya perbaikan, dalam

siklus II ini dosen pengampu merasa sudah lebih
mudah dalam memilih materi sesuai dengan
aspek yang akan dinilai. Dosen juga merasa
lebih mudah mnelalcukan penilaian selama
kegiatan berlangsung karena strdah lebih
menghafal nama mahasiswa. Namun ternyata
juga masih ditemukan beberapa kekurangag
terbukti untuk beberapa aspek nilai belum dapat
dikumpulkan, misalnya nilai pretes dan postes,
yang mana sampai akhir kegiatan ini postes
belum diselenggarakan.

Korelasi hasil Penilaian menggunakan teknik
Assessment dan Teknik Testing

Setelah diadakan ujian sisipan dan ujian
akhir dan kemudian diolah menjadi nilai akhir
kemudian hasil nilai akhir dihubungkan dengan
hasil penilaian berdasar authentic assessment
dalam hal aspek kognitif ternyata menujukkan
relevansi yang tinggi. Mahasiswa yang berhasil
dalam ujian juga mahasiswa yang memiliki nilai
authentic assessment yang tinggi pula. Hal ini
menunjukkan bahwa metalui authentic
assessment mahasiswa masih mnmpu menjamin
porolehan kognitifirmya secara memadai,
sedangkan dari sisi psikomotor membuktikan
ada kelebihan seseorang yang dapat ditunjukkan
melalui keterampilan psikomotor meskipun
penguasan kognitifrrya relatif lebih rendah-

PEMBAHASAN

Dari tindakan yang telah direncanakan
temyata mahasiswa belum sepenuhnya dapat

: 132

menuqiulckan pnampilan/perfonnence yang
optimal Selain faktor kemampuan dosen
merancang perkuliahan sesuai dengan
karakteristik authentic assessment, spesifikasi
materi yang diajarkan juga sebagai kendala. Hal
ini sesuai dengan apa yang ditemukan oleh
Swanson dkk (1995:5). Faklor jumlah
mahasiswa dan terbatasnya wa}:tu untuk
pelaksanaan dalam kegiatan kelas sebagai
penghambat keterbatasan waktu juga dialami
oleh Bambang Subali dkk (2000:34). Selain itu
keterbatasan peralatan untuk kegiatan labora-
torium juga kemampuan mahasiswa memahami
bahan perkuliahar/praktikum di luar yang ada
dalam buku panduan dalarn bentuk buldjurnal
dalam bahasa asing juga menjadi faktor.
Kegiatan diskusi dan tanya jawab klasikal sukar
dipakai untuk meningkatkan aktivitas
mahasiswa. Pernberian bahan dua sampai tiga
hari kepada mahasiswa sebelum acara kegiatan
agu lebih menyiapkan diri juga belum
sepenuhnya sesuai harapan. Kebiasaan selama
ini dengan penilaian yang lebih difokuskan pada
hasil testing hasil responsi, dan penilaian
terhadap laporan dan kurangnya perhatian dosen
untuk menilai performans mahasiswa juga
menjadi factor kesulitan menerapkan auntentic
assessment.

Hal yang menggembirakan adalah
bahwa mahasiswa menerima alternatif penilaian
ini secara positif Hanya ada l2,Ba/o mahasiswa
yang merespons agak negatif. Dari hasil
penilaian antar temanjuga menunjukkan adanya
obyektivitas yang tinggi, sehingga tidak terjadi
penilaian yang kontradihif antara satu orang
dengan orang yang lain dalam kelompoknya.
Dengan demikian authentic assessment juga
mampu sebagai ajang unfuk mengembangkan
objektivitas penilaian pada diri siswa dalam
melalcukan self evaluation, dan hasil penilaian
antar teman juga sekaligus dapat dipakai untuk
menilai kelemahan dan kelebihan diri setiap
mahasiswa untuk tampil dalam kelompoknya
Hat ini sesuai dengan pendapat Marzano dkk.
(1e93:13).

Faktor kesiapan dosen dalarn memahami
dan merealisir.setiap langkah dalam menyusun
tugas dan tanggungjawab terhadap setiap tugas "

yang akan dikerjakan oleh mahasiswa beserta
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usaha-usaha untuk menilai PenamPilan
mahasiswa secara konlinyu memang ikut

menjadi fakror penentu keberhasilan Pener$psn
authentic assessment.

SIMPT]I,AN DAN SARAN

Simpulan

Dari temuan di lapangan menunjukkan

bahwa ada peningkatan kemampuan dosen

dalam merancang pembelajaran yang

berorientasi pada subjek didik yang relevan

dengan penerapan quthentic assessment'

sedangkan hasil yang dicapai mahasiswa >50Ya

mahasiswa menguasai aspek psikomotor dengan

sangat baih namun untuk pengusaan aspek

kognitif yang mencapai skor )80 hanya 24%

yang mencapai skor >80, tetapi >50% merasa

puai terhadap penilaian yang dilalilkan dosen

yang telah menilai seluruh aspek kemampuan

yang dimilikinya sebagai hasil dari proses

p"mU.tuj** bark di kelas dan di laboratorium

y-g mencakup aspek kognitif, afektif dan

isik-omotor. Mahasiswa juga semakin banyak

yang berpartisipasi baik dalam kegiatan tanya

lawab maupun diskusi.

Saran
Dari kesimpuian yang dipffoleh dapat

cliajukan saran yalrri, ukuran kelas yang besar

akan menjadi kendala, sehingga dapat diatasi

dengan membagi kelas menjadi kelas yang

berukuran kecil agar authentic assessment dapat

diterapkan Kemudian, perlu adanya upaya

dosen secara optimal untuk memilih kegiatan-

kegiatan lain selain yang telah dikembangkan,

balt untut kegaiatan di dalam kelas maupun

laboratorium yang beqar-benar dapat

mengaktifkan mahasicwa- Dengan demikian,

penerapan suthentic assess ment juga akan lebih

opimal.
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