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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diajarkan memiliki tujuan untuk 

mendidik karakter dan kemampuan siswa untuk dapat berbahasa Indonesia yang baik 

dan benar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013:231), menyebutkan 

bahwa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia ada dua seni keterampilan, yaitu seni 

berbahasa dan seni bersastra. Kedua aspek tersebut melingkupi kompetensi 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 

Empat kompetensi berbahasa yang harus dikuasai siswa hanya dua yang 

sering diadakan penilaian oleh pendidik, yaitu membaca dan menulis. Kompetensi 

yang lain disiasati oleh guru dalam penilaian karena dinilai sulit dalam assesmentnya 

dan bersifat abstrak. Kompetensi yang dihindari tersebut salah satunya merupakan 

keterampilan produktif untuk siswa, yaitu berbicara. Namun, penilaian kompetensi 

berbicara sering dihindari guru karena tidak ada ketentuan baku dalam penilaiannya. 

Hanya ada bebe rapa kompetensi berbicara yang jelas ketentuan penilainnya salah 

satunya adalah pidato. Kompetensi berbicara tidak dapat hanya diujikan dengan 

tertulis atau hanya sekedar menjawab pertanyaan melainkan siswa harus unjuk 

tampil dan dinilai secara berkelanjutan.  

Kesulitan dalam implementasi instrumen penilaian autentik kompetensi 

berbicara dialami hingga jenjang perguruan tinggi. Rahmawati dan Nuraini (2014:4-

5) mengatakan bahwa sebelum adanya kajian dan perubahan silabus di lingkungan 
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PBSID FKIP  UMS, mata kuliah yang mengandung pemahaman kompetensi 

berbicara biasanya tetap menggunakan  teknik tes,  sedangkan keterampilan 

berbicara yang dinilai dengan teknik unjuk kerja khusus hanya keterampilan 

berpidato.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  penilaian  berbicara belum dilakukan 

sepenuhnya dengan model penilaian autentik. Penilaian kompetensi berbicara di 

jenjang perguruan tinggi harusnya menggunakan teknik unjuk tampil meskipun 

teknik tes tetap dilaksanakan saat UTS untuk mengukur pemahaman teori 

mahasiswa.  

Pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia memiliki standar kompetensi. 

Majid (2012: 186-187) dalam penerapan standar kompetensi guru harus 

mengembangkan kompetensi belajar yang menjamin pengalaman belajar yang 

terarah dan mengembangkan penilaian autentik berkelanjutan. Selain itu, harus  

menjamin pencapaian dan penguasaan kompetensi. Penilaian autentik harus 

mencerminkan masa lah dunia nyata bukan sekolah, harus menggunakan berbagai 

ukuran, metode, dan kriteria dan esensi pengalaman belajar, harus bersifat holistik 

yaitu mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran (kognitif, afektif dan 

sensorimotorik). 

Setelah memahami standar kompentesi maka selanjutnya perlu dipahami pula 

prinsip-prinsip penilaiaan. Hal ini diperlukan oleh pendidik sebelum menentukan 

instrumen yang tepat untuk diaplikasikan. Muslich dalam Sufanti dan Laili 

(2012:13), mengemukakan tujuh prinsip penilaian autentik. (1) Bukan menghakimi 

siswa, tetapi untuk mengetahui perkembangan pengalaman belajar siswa. (2) 

Penilaian dilakukan secara komprehensif dan seimbang antara penilaian proses dan 
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penilaian hasil. (3) Guru menjadi penilai konstruktif yang dapat merefleksikan 

bagaimana siswa belajar, bagaimana siswa menghubungkan apa yang mereka ketahui 

dengan berbagai konteks, dan bagaimana perkembangan belajar siswa dalam 

berbagai konteks belajar. (4) Memberi siswa kesempatan untuk dapat 

mengembangkan penilaian diri dan penilaian sesama. (5) Mengukur keterampilan 

dan performasi dengan kriteria yang jelas. (6) Dilakukan dengan berbagai alat secara 

berkesinambungan sebagai bagian inte gral dari proses pembelajaran. (7) Dapat 

dimanfaatkan siswa, orang tua, dan sekolah untuk mendia knosis kesulitan belajar, 

umpan balik pembelajaran, dan atau untuk menentukan prestasi belajar. 

Studi pendahuluan yang dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh dengan 

mengobservasi lingkungan SM AL Firdaus. Pendidik dalam satu kelas di  SM AL 

Firdaus terdiri dari satu guru mata pelajaran dan beberapa guru pendamping bagi 

anak berkebutuhan khusus. Di sekolah tersebut, kelas VII terdiri dari dua jenis anak 

berkebutuhan khusus yaitu tunagrahita dan tunarungu sekaligus tunawicara. Guru 

pendamping yang ditugaskan mempuyai latar belakang pendidikan yang bermacam. 

Namun, guru pendamping tersebut bukan berasal dari pendidikan untuk anak 

berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, guru pendamping dalam menyusun rencana 

pembelajaran khusus mengalami banyak kendala. Kurangnya pengetahuan dan 

pengalaman guru pendamping akan berdampak pada proses pembelajaran dan hasil 

belajar siswa.   

Guru mata pelajaran maupun guru pendamping sering mengabaikan 

kesesuaian instrumen pembelajaran de ngan kompetensi yang dibutuhkan. SK dengan 

aspek berbicara sering dilewatkan untuk menghemat waktu pembelajaran yang 
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singkat. Kendala lain yang memaksa tidak dilaksanakannya penilaian kompetensi 

berbicara ialah tidak adanya ketentuan atau batasan yang pasti dan objektif mengenai 

penilaian kompetensi berbicara pada siswa.  

Penilaian kompetensi berbicara di sekolah inklusi antara siswa biasa dan 

siswa berkebutuhan khusus pun harus dibedakan. Lebih spesifik lagi ada banyak 

kebutuhan khusus yang dimiliki setiap siswa di sekolah inklusi maka lebih banyak 

lagi model penilaian kompetensi berbicara yang harus disesuaikan. Penyesuaian yang 

dilakukan oleh guru pun harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diajarkan.  

Perbedaan tersebut dapat dilihat pada modifikasi materi yang disusun guru dalam 

RPP. Namun, rubrik instrumen yang digunakan berlaku untuk seluruh siswa. 

SM AL Firdaus merupakan salah satu sekolah inklusi di kota Surakarta. 

Kelas VII terdiri dari dua jenis kebutuhan khusus yaitu tunagrahita dan tunarungu 

sekaligus tunawicara. Permasalahan yang ada ia lah tidak adanya pedoman khusus 

untuk menentukan instrumen penilaian dalam penyusunan RPP. Sehingga, guru mata 

pelajaran dan guru pendamping mengalami kendala dalam menentukan modifikasi 

materi dan instrumen penilaian yang digunakan. Guru pendamping yang 

mendampingi anak berkebutuhan khusus tersebut terdiri dari latar belakang 

pendidikan yang berbeda-beda dan tidak berkenaan secara langsung dengan bidang 

pengajaran anak berkebutuhan khusus. Permasalahan yang muncul ialah kurangnya 

pengalaman dan pengetahuan yang akan berdampak pada perkembangan akademik 

anak berkebutuhann khusus. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mengkaji 

implementasi instrumen penilaian anak bagi anak tunagrahita  kelas VII di SM AL 
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Firdaus. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penentuan alat 

evaluasi pembelajaran peserta didik khususnya anak tunagrahita. 

Penelitian dengan subjek anak tunagrahita dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia sebelunya telah diteliti. Humaira (2012: 108), mengatakan bahwa 

pelaksanaan pembela jaran bahasa Indonesia bagi anak tunagrahita ringan diberikan 

setelah  anak  menguasai  latihan  penglihatan, pendengaran, bercakap, dan menulis. 

Program pembelajaran anak berkebutuhan khusus harus disesuaikan dengan 

kemampuan masing-masing siswa. Humaira dalam penelitiannya mengkaji mata 

pelajaran Bahasa Indonesia secara umum. Dalam penelitian ini, mengkaji penilaian 

autentik dan fokus pada pengembangan instrumen penilaian kompetensi berbicara. 

 

B . RUANG LINGKUP 

Pembatasan penelitian dalam penelitian ini adalah implementasi instrumen 

penilaian autentik kompetensi berbicara mata pelajaran Bahasa Indonesia. Aspek 

penilaian autentik, kesesuaian KI KD dan indikator dengan intrumen penilaian dan 

pengembangan instrumen penilaian auntentik kompetensi berbicara bagi anak 

tunagrahita. Penelitian ini dibatasi pada kelas VII SM AL Firdaus. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil tiga masalah. 

1. Bagaimana implementasi penilaian autentik kompetensi berbicara kelas VII di 

SM AL Firdaus? 
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2. Bagaimana implementasi penilaian autentik kompetensi berbicara bagi anak 

tunagrahita  kelas VII di SM AL Firdaus ? 

3. Bagaimana rekomendasi dalam pengembangan implementasi penilaian autentik 

kompetensi berbicara kelas VII di SM AL Firdaus? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini memiliki tiga tujuan. 

1. Mendeskripsikan kesesuaian pelaksanaan instrumen penilaian autentik dan 

implementasinya kelas VII di SM AL Firdaus.  

2. Mendeskripsikan implementasi instrumen penilaian autentik kompetensi 

berbicara anak tunagrahita  kelas VII di SM AL Firdaus.  

3. Merekomendasikan pengembangan implementasi instrumen penilaian autentik 

kompetensi berbicara anak tunagrahita kelas VII di SM AL Firdaus. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dimanfaatkan secara teoretis dan praktis.  

1. Manfaat Teoretis 

Bermanfaat dalam pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya untuk penilaian 

autentik kompetensi berbicara secara umum dan untuk anak tunagrahita. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini ada tiga.  

a. Memperluas pengetahuan pembaca mengenai penilaian autentik kompetensi 

berbicara anak tunagrahita . 
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b. Para mahasiswa dan para guru untuk dapat mengimplemantasikan secara 

langsung penilaian autentik kompetensi berbicara anak tunagrahita . 

c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh guru bahasa dan sastra 

Indonesia di sekolah sebagai referensi dalam pelaksanaan penilaian autentik 

kompetensi berbicara anak tunagrahita. 

 

F. Penjelasan Istilah  

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini.  

1. Implementasi : pelaksanaan atau  penerapan sebuah instrumen dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia (Soeharso dan Ana, 2007:228). 

2. Instrumen : sarana penelitian (berupa seperangkat tes dan sebagainya) untuk 

memperoleh data sebagai bahan pengolahan (Soeharso dan Ana, 2007:231-232). 

3. Penila ian autentik : proses pengumpulan informasi oleh para guru tentang 

perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan anak didik melalui 

berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan 

secara tepat bahwa tujuan pembelajaran dan kemampuan telah benar-benar 

dikuasai dan dicapai (Majid, 2012: 186) .   

4. Kompetensi berbicara 

Kompetensi adalah kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan sesuatu hal 

(Soeharso dan Ana, 2007:299). 

Berbicara adalah kemampuan dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi untuk 

mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan 

perasaan. Berbicara merupakan sutau bentuk prilaku manusia yang memanfaatkan 
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faktor -faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik, secara luas 

berbicara dapat dianggap sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol 

manusia (Tarigan, 2008:15). 

5. Tunagrahita : anak yang termasuk dalam kelompok ini meskipun kecerdasan  dan  

adaptasi  sosialnya  terhambat,  namum  mereka  mempunyai  kemampuan untuk 

berkembang dalam bidang pelajaran akademik, penyesuaian sosial, dan 

kemampuan bekerja (Humaira, 2012:96). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


