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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemampuan guru mengembangkan proses pembelajaran serta 

penguasaannya terhadap bahan ajar, tidak cukup dengan kemampuan guru 

dalam menguasai kelas tanpa diimbangi dengan kemampuan melakukan 

evaluasi terhadap perencanaan kompetensi siswa yang sangat menentukan 

dalam konteks perencanaan berikutnya, atau kebijakan perlakuan terhadap 

siswa terkait dengan konsep belajar tuntas. Dengan kata lain tidak ada 

satupun usaha untuk memperbaiki mutu proses belajar mengajar yang dapat 

dilakukan dengan baik tanpa disertai langkah evaluasi. Evaluasi 

pembelajaran merupakan suatu usaha untuk memperbaiki mutu proses 

belajar mengajar (Ngalim, 2004). 

Pengembangan kurikulum 2013, bertujuan untuk mencetak generasi 

yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun 

untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Kurikulum ini bertujuan 

untuk mendorong peserta didik atau siswa, mampu lebih baik dalam 

melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan/ 

mempresentasikan, apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah 

menerima materi pembelajaran (Anonim
a
, 2013). 

Dalam proses belajar yang dilakukan di sekolah tidak terlepas dari 

adanya evaluasi hasil belajar. Dimana, Evaluasi menurut Tyler (1950; 

http://guru.or.id/santri-muhammadiyah-juarai-lomba-lari-aksioma-diy.html
http://guru.or.id/belajar-berbuat-dan-bekerjasama.html
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Arikunto, 2001) merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk 

menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan 

pendidikan tercapai. Alam arti luas evaluasi diartikan sebagai suatu proses 

merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang tepat untuk 

membuat alternatif-alternatif keputusan (Mahrens & Lehmann, 1978 dalam 

Ngalim, 2006). 

Penilaian autentik merupakan proses pengumpulan informasi oleh 

guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan 

siswa melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, 

atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran dan kompetensi 

telah benar-benar dikuasai dan dicapai (Majid, 2006).  

Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan 

ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013, dimana 

penilaian tersebut mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta 

didik baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba serta 

membangun jejaring. Pada kurikulum 2013, penilaian autentik dapat 

membuat guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi 

pengetahuan siswa, kajian keilmuan serta pengalaman siswa yang diperoleh 

dari luar sekolah (Kemdiknas, 2013). 

Penilaian autentik di kurikulum 2013 dimana pusat pembelajaran 

lebih memfokuskan perhatian guru dan siswa pada pengamatan dan 

perbaikan belajar daripada pengamatan dan penilaian mengajar. Penilaian 

autentik dalam kurikulum ini membutuhkan partisipasi aktif siswa dimana 
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siswa memperkuat penguasaan materi mata pelajaran serta ketrampilan 

(skil) pada diri siswa (Anonim
b
, 2013). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka akan dilakukan 

penelitian dengan judul kemampuan guru biologi SMA Negeri 1 Gondang 

Sragen dalam penilaian autentik (authentic assesment) sebagai evaluasi 

pembelajaran. 

B. Pembatasan Masalah 

1. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah Guru Biologi di SMA Negeri 1 

Gondang Sragen. 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah penyusunan instrumen penilaian autentik 

yang disusun oleh guru  mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 

Gondang Sragen. 

3. Parameter Penelitian 

Parameter dalam penelitian ini adalah kemampuan penilaian autentik 

guru biologi SMA Negeri 1 Gondang Sragen yang meliputi: 

a. Bagaimana penyusunan instrumen penilaian autentik yang dibuat 

oleh guru Biologi SMA Negeri 1 Gondang Sragen pada Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

b. Bagaimana kesesuaian penyusunan instrumen penilaian autentik yang 

dibuat guru Biologi SMA Negeri 1 Gondang Sragen pada semester 
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gasal tahun ajaran 2013/2014 dengan kriteria yang sudah 

distandarkan. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu perumusan 

permasalahan yaitu “Bagaimana kemampuan guru biologi SMA Negeri 1 

Gondang Sragen dalam menyusun penilaian autentik sebagai evaluasi 

pembelajaran?” 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan guru 

Biologi SMA Negeri 1 Gondang Sragen dalam menyusun penilaian autentik 

sebagai evaluasi pembelajaran. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kegunaan praktis yaitu dalam 

rangka memecahkan masalah aktual. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam 

bidang pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan masukan kepada guru SMA Negeri 1 Gondang Sragen 

dalam penyusunan evaluasi pembelajaran yang lebih baik. 
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b. Sebagai landasan bagi penelitian lebih lanjut yang akan datang 

tentang penilaian autentik. 

F. Definisi Operasional 

1. Penilaian autentik merupakan proses pengumpulan informasi oleh guru 

tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran. 

2. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu usaha untuk memperbaiki 

mutu proses belajar mengajar. 

3. Kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian autentik adalah 

kemampuan guru dalam mengumpulkan informasi tentang 

perkembangan serta pencapaian siswa dalam pembelajaran. 


