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P':lieiitian i'ang direncanakan ini rnerupakan trpa.Va untuk mempersiapkan
mxxil. tiiiirk agar memiliki kemampuan aplikatif daiam bidang fisika yang terkaii
,de*gun upava rnernberikan keterampilan hidup (life skiils), dan ini akan berhasii
rix &serrai sistern penilai sebenarn-ya (awlhentic as'sessmenr)"

fnarn tujuan dari peneiitian ini telah dicoba direalisasikan rnelalui tahapan
kchrxtan -\'ang terstruktur dan sistematis, -\,aitu: ])€rtut?tu, mengembangkan uutlzeniic
r;:r,r.l.ir?id./?r dalam pernbelajaran Fisika Dasar teiah dapat direalisasikan daiarn
i*;rtuk perantkat pembelajaran dan instrumen berupa tes tertuiis. tes kinerja, dan
icin*iblio. Kednu, nrengernbangkan strategi pembelajaran ]iang berorientasi pada
l"rt.' 'Vir1 dengan rancansan desain tlreatire Leurning sehingga seiaras dengan
r.tuthentit' assessffienl yang dikembangkan. dilakukan daiarn bentuk kegiatan
terstrukttrr dalan: bentuk tugas rriandiri, tugas lapangan- presentasi dan diskusi yang
scfiuanva rrenuntut kemandi'rian, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama,
k*r:rampLnn mengkornunikasikan hasil kegiatan- kemampuan mengemukakan dan
meirTpenahankan pendapat. Semuan-1,a itu dimaksudkan untuk rnenirgkatkan
aknvitas dan kreativitas mahasisrva yang juga rnerupakan keterarnpilan yang
h*imaniaat daiam kehidupan mahasisr.va. Keugu. mendesain siklus pernbelajaran
**r"*s daiarn bentuk col{uhrtrution actiott reseirrch sehinqga diperoieh strategi
l-:;:rbela.iaran \/ang tepat rnelaiur refleksi yang dilakukan setiap akhir suatu proses.
Ti;juan ini telah dicapai melalui tiga siklus utama vang diiakui;an dalarn penelitian
ini -t'aitu diskusi infonrasi. tugas mandiri dan iuaas iapanghn, sefta presesntasi hasil
i,i:n-a atau hasil kegiatan. Keempat- mengernbangkan rnedia ]-ang mampu
;ren-riembangkan li/i .\kiil dengan rancangan creutive learning. fujuan ini dapat
c;iapai ilensan hasil yang didapat mahasiss'a berupa .hasil perangilat aiat atau
;::edia r ang digunakan dalarn kegiatan lapangan vang disusun dan dikernbangkan
srndiri oleh rnahasisu,a. Kelinru- mengembansan strategi pembeia.jaran dengan
*esain crcalive leurning dalam bentuk collaborutiott ttc!ion research. Dan keenam.
r:;enginr,entarisir kendala-kendala yang ada sebagai bahan pertinibangan
peiaksanaan penelitian berikutnva. Kendala 1'ang paling sering muncul pada
{tu'aint'a adalah tingkat partisipasi mahasisrva r,ang masih rendah dalam kegiatan
penrbela.iaran baik dilihat dari rendahnya jumiah pertanvaan yang dia.iukan maupun
kemampuan dan keberanian mengemukakan pendapat ketika diberi perianvaan atau
*ermasaiahan. Kendaia lain adalah tingkar kernandirian mahasisu,a dalam
n:elaksanakan tugas dan kernampuan mencari referensi tarnbahan rnasih sangat
kurang. sehingga peranan dosen mentadi cukup dorninan pada arvalnva.

Adapun hasil yan-u di dapat dari kegiatan penelitian ini ada ciua macam
i rritu keberhasilan proses dan keberhasilan produk. Keberhasilan proses dalarn



p€nelitian ini rneliputi tiga hal yaitu keberhasilan proses dalam pemahaman materi

Fisika Dasar melalui kegiatan diskusi, dan brainrtorming, keberhasilan proses

rialam penyelesaian tugas-tugas baik yang sifatnya'rnandiri maupun kelornpok

berupa tugas lapanuan yailg dapat dianalisa dengan catatn kolaborator dan lembar

obsenasi, dan keberrra:iian proses daiarn melakukan presentasi hasil kegiatan,

kernainpuan mengemukakan dan mempertahankan pendapat dengan per{<trmance

ts.rttsn)e1t Sedigkzn Indikator keberhasilan produk ditandai dengan : (t)
ke,rnampuan dosen dalam menga_iar Fisika Dasar menggunakan metode creative

fi,,r*ri;iirg secara aplikatif bertambah, (2) Kemampuan mahasiswa dalan
pagerahuan bidang Fi:ika Dasar meningkat, {3) Mahasisrva memiliki kernampuan

krr:rg:nitif,, afektif dan psikhomotor melalui kegiatan diskusi . tugas rnandiri dan

k*giatan lapangan, dan (4) dosen mampu menjadi fasiiatator dalam kegiatart

pg;a be I ai aran seh i n gga akti vitas b elaj ar mahasisna n: enin gkat

kata Kunci . Autlrcntic assessrnent, I.i/b Skills, Pembelaiaran Fisika Dasar


