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UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LULUSAN PENDIDIKAN
CALON GURU BIOLOGI MELALUI PENGEMBANGAN MODEL ASESMEN
OTENTIK YANG MENILAI KETERAMPILAN PEMECAHAN MASALAH
DALAM KEGIATAN PRAKTEK LAPANG TERPADU
Cartono, Yusuf Ibrahim, Cita Tresnawati, Nia Nurdiani

ABSTRAK
Penelitian tahun pertama (tahap perencanaan) dari tiga tahun/tahap penelitian yang
bertujuan untuk menghasilkan suatu model asesmen otentik yang memiliki karakter khusus dan
teruji sehingga layak digunakan untuk menilai keterampilan pemecahan masalah mahasiswa calon
guru biologi dalam kegiatan praktik lapangan terpadu telah dilaksanakan. Penelitian ini terdiri atas
tahapan Analisis Kebutuhan, Analisis Proses dan Produk Pembelajaran, Penentuan Tujuan dan
Manfaat Penelitian, Merancang Model dan Instrumen Asesmen Otentik, serta Validasi Rancangan
Model dan Instrumen Asesmen Otentik yang dikembangkan. Tiga tahap pertama didasarkan pada
wawancara terhadap dosen pembimbing dan mahasiswa peserta, serta pengamatan langsung dua
kegiatan praktik lapang di ekosistem pantai dan pegunungan. Pengembangan rancangan model dan
instrumen asesmen otentik didasarkan atas hasil analisis kebutuhan, sedangakan validasi dilakukan
melalui penilaian pakar (judgement expert) dan uji coba pada kalangan terbatas. Model instrumen
asesmen otentik yang dikembangkan dalam penelitian ini meliputi penilaian ranah pengetahuan,
keterampilan dan sikap ilmiah, serta memiliki validitas isi dan konstruk yang cukup memadai
secara logis dan empiris untuk mengukur keterampilan pemecahan masalah mahasiswa calon guru
biologi dalam kegiatan praktik lapangan terpadu. Sosialisasi aspek-aspek penilaian mendorong
mahasiswa untuk menunjukkan kinerja terbaiknya, menggali pengetahuan sendiri dan lebih
bersikap ilmiah selama kegiatan praktik lapang. Keberadaan instrumen penilaian otentik ini
memberi kemudahan bagi dosen pembimbing untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran
mahasiswa dan menentukan bentuk tindakan bimbingannya lebih lanjut.

Kata kunci: asesmen otentik, praktik lapang terpadu, keterampilan pemecahan masalah,
pendidikan calon guru biologi
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian
Guru memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas
pendidikan, sehingga usaha peningkatan kualitas pendidikan selayaknya dimulai dari
usaha peningkatan kualitas guru. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)
merupakan lembaga institusi perguruan tinggi yang mengemban tugas Pemerintah
untuk menyelenggarakan program pengadaan guru (UU No. 14/2005). Dengan
demikian, lembaga ini mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menyelenggarakan
program pembelajaran bermutu, yang menghasilkan guru berkualitas.
Kualitas guru berkorelasi langsung dengan kompetensi guru. Pada dasarnya
kompetensi guru merupakan gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan
seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, berupa kegiatan, perilaku dan hasil
yang dapat ditampilkan atau ditunjukkan. Pemerintah, dalam Permendiknas No. 16
Tahun 2007, telah menetapkan standar kompetensi guru nasional yang dikembangkan
secara

utuh

dari

empat kompetensi utama, yaitu pedagogik, profesional,

kepribadian, dan sosial, yang terintegrasi dalam kinerja guru. Dalam hal standar
kompetensi profesional bagi guru mata pelajaran Biologi di SMA/MA dan SMK/MAK,
dijabarkan 14 butir kompetensi yang di dalamnya tercakup antara lain: 1) memahami
konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori biologi serta penerapannya secara
feksibel; 2) memahami proses berpikir biologi dalam mempelajari proses dan gejala
alam; 3) menjelaskan penerapan hukum-hukum biologi dalam teknologi yang terkait
dengan biologi terutama yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari; serta 4)
menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak komputer untuk
meningkatkan pembelajaran biologi di kelas, laboratorium dan lapangan.
Dalam upaya mencapai kepemilikan kompetensi standar guru, maka perlu
ditentukan metode pembelajaran biologi yang efektif bagi mahasiswa calon guru
biologi. Permendiknas

nomor 22 tahun 2006, menyatakan dengan tegas bahwa

pembelajaran sains (termasuk di dalamnya Biologi) sebaiknya dilaksanakan melalui
cara inkuiri ilmiah (scientific inquiry). Upaya memberikan pengalaman dan pemahaman
konsep-konsep biologi dengan metode pembelajaran berorientasi inkuiri dapat
1

dilakukan melalui kegiatan praktik/kuliah lapangan yang mengobservasi dan mengkaji
permasalahan secara langsung di habitat aslinya. Melalui praktik lapangan banyak hal
yang bisa mahasiswa peroleh apabila kegiatan tersebut dikelola dengan efektif. Peluang
belajar langsung di lapangan, dapat meningkatkan keterampilan dalam pemecahan
masalah dan berfikir kritis. Selain itu, praktik lapangan membantu mahasiswa
memahami konsep dan mengembangkan kemampuan meneliti pada tingkatan yang
tidak bisa dicapai melalui kombinasi kuliah dan kegiatan laboratorium.
Pada pelaksanaannya, praktik lapangan dapat dilakukan secara terpadu, yaitu
dengan memadukan beberapa mata kuliah yang memiliki agenda pelaksanaan kuliah
lapangan yang sama terkait dengan tempat pelaksanaan kuliah lapangan. Praktik
lapangan terpadu bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, meningkatkan
pemahaman dan ketrampilan mahasiswa berkenaan dengan mata kuliah yang ditekuni,
serta meningkatkan komunikasi timbal-balik antara dosen dan mahasiswa.

Namun

sampai saat ini pelaksanaan dan penelitian mengenai pelaksanakan praktik lapangan
secara terpadu masih sedikit.
Dalam pelaksanaan kegiatan praktik lapangan diperlukan waktu, tenaga dan
biaya tidak sedikit. Oleh karena itu kegiatan praktik lapangan selayaknya dilakukan
secara produktif dan bermakna. Pada kenyataannya,

banyak pelaksanaan praktik

lapangan yang dilakukan selama ini secara terpisah pada masing-masing mata kuliah
praktikum dengan tingkat produktivitas dan efektifitas sangat rendah. Hasil observasi
langsung di lapangan dan wawancara kepada dosen dan mahasiswa praktikan,
menunjukkan 90% kegiatan praktik lapangan tidak disertai penilaian dengan instrumen
asesmen otentik yang baku, baik untuk proses maupun produk yang dihasilkan; 75%
tidak menggunakan format penilaian khusus; dan 70% respon mahasiswa terhadap
kuliah lapangan menyatakan kurang efektif karena hanya sebatas mengunjungi objekobjek tertentu dan bersifat pengayaan saja. Nampaknya ketiadaan perangkat asesmen
untuk menilai perolehan hasil belajar siswa menjadi kendala dalam menentukan
efektifitas kegiatan praktik lapang.
Tahun-tahun terakhir ini ada reaksi terhadap penekanan berlebihan pada tes
tertulis, karena tidak dapat menunjukkan penilaian keterampilan siswa dalam proses
pembelajaran. Beberapa usulan diajukan sebagai pengimbang tes tertulis, yakni
perlunya penekanan lebih pada asesmen otentik, berupa tugas-tugas kehidupan
sesungguhnya. Mueller (2008) dalam Abidin (2012) mengemukakan bahwa asesmen
otentik adalah suatu penilaian belajar yang memonitor dan menilai kemampuan siswa
2

dalam bermacam-macam kemungkinan pemecahan masalah yang dihadapi dalam
situasi atau konteks dunia nyata dan dalam suatu proses pembelajaran nyata. Dalam
suatu proses pembelajaran, asesmen otentik mengukur, memonitor, dan menilai semua
aspek hasil belajar (yang tercakup dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotor),
baik yang tampak sebagai hasil akhir dari suatu proses pembelajaran, maupun berupa
perubahan dan perkembangan aktifitas, dan perolehan belajar selama proses
pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas.
Praktik lapangan memerlukan asesmen yang unik, karena asesmen dengan
pendekatan konvensional sulit diimplementasikan. Powell et al. (2010) mengemukakan
beberapa cara asesmen kuliah lapang yang efektif dan adil, yaitu jurnal siswa, kuis
berbasis lapangan dan tingkat partisipasi. Lei (2010) mengusulkan sejumlah asesmen
untuk menilai pembelajaran dan perolehan mahasiswa di lapangan berupa asesmen
formal yang meliputi kehadiran, partisipasi, jurnal pembelajaran atau reflektif, praktek
lapangan, portofolio, laporan riset, proyek riset, presentasi oral dan poster, penilaian
diri, serta penilaian kawan sebaya. Metode-metode asesmen tersebut cenderung
mengarah kepada penilaian keterampilan umum yang harus dimiliki seseorang.
Sementara literatur mengenai asesmen yang menilai keterampilan pemecahan masalah
masih jarang ditemui.
Dalam penelitian yang diajukan ini, tim peneliti akan mengembangkan model
asesmen otentik yang menilai keterampilan pemecahan masalah (problem solving)
dalam pelaksanaan kegiatan praktik lapang terpadu mahasiswa calon guru biologi. Hal
ini dilakukan dengan maksud mengases pembelajaran dan perolehan mahasiswa di
lapangan, sekaligus memberi pembelajaran bagi mahasiswa calon guru biologi
mengenai pengembangan model asesmen untuk kegiatan praktik lapangan, sehingga
kelak memiliki bekal pengetahuan memadai dalam pelaksanaan tugasnya. Melalui
penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu model asesmen otentik yang efektif
dalam penilaian keterampilan pemecahan masalah mahasiswa calon guru biologi dalam
kegiatan kuliah/praktik lapang. Mahasiswa calon guru dengan nilai keterampilan
pemecahan masalah tinggi diharapkan akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan
dalam kehidupan nyata.
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1.2 Rumusan masalah
Berdasarkan latarbelakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:
Bagaimana model asesmen otentik dapat menilai keterampilan pemecahan
masalah mahasiswa calon guru biologi dalam kegiatan praktik lapang terpadu?
Permasalahan tersebut dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian
berikut:
1. Bagaimana karakteristik model asesmen otentik yang dapat dipergunakan
untuk menilai keterampilan pemecahan masalah mahasiswa dalam kegiatan
praktik lapangan terpadu?
2. Bagaimana reliabilitas model asesmen otentik yang dikembangkan untuk
menilai keterampilan pemecahan masalah mahasiswa dalam kegiatan praktik
lapangan terpadu?
3. Bagaimana profil mahasiswa calon guru biologi dalam pemecahan masalah
pada kegiatan praktik lapang terpadu setelah diterapkan model penilaian
otentik yang dikembangkan pada penelitian ini?
4. Bagaimana peran model asesmen otentik untuk menilai keterampilan
pemecahan masalah mahasiswa dalam kegiatan praktik lapangan terpadu,
dalam meningkatkan kualitas lulusan pendidikan calon guru biologi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan:
1) Untuk menghasilkan suatu model asesmen otentik yang memiliki
karakter khusus dan teruji sehingga layak digunakan untuk menilai
keterampilan pemecahan masalah mahasiswa dalam kegiatan praktik
lapangan terpadu
2) Untuk mengidentifikasi profil mahasiswa calon guru biologi dalam
keterampilan pemecahan masalah pada kegiatan praktik lapangan
terpadu dengan menggunakan asesmen otentik

4

3) Untuk meningkatkan kualitas lulusan pendidikan calon guru biologi yang
memiliki kemampuan pemecahan masalah tinggi sehingga berkompeten
menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan tugasnya kelak.
1.3.2 Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan memilki kegunaan berikut:
1) Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah
bagi perkembangan ilmu kependidikan dalam upaya meningkatkan mutu
pendidikan secara umum
2) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi
penyediaan sarana pembelajaran yang efektif dan teruji bagi Lembaga
Pendidikan Tenaga Kependidikan dalam upaya meningkatkan kualitas
lulusannya, sehingga dihasilkan guru-guru yang berkompetensi tinggi,
yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara
umum.

1.4 Urgensi Penelitian dan Dampak yang Diharapkan
Penelitian mengenai upaya pengembangan model asesmen otentik untuk menilai
keterampilan pemecahan masalah dalam kegiatan praktik/kuliah lapangan terpadu
sangat perlu dilakukan dengan segera. Ketiadaan model asesmen otentik yang baku dan
teruji selama ini menjadi hambatan pelaksanaan pembelajaran sains yang berorientasi
inkuiri

ilmiah

dan

berpusat

pada

kegiatan

siswa/mahasiswa.

Guru/Dosen

berkecenderungan melaksanakan pembelajaran sains secara teoritis yang disampaikan
di dalam kelas dengan metode yang kurang memberikan pengalaman bagi
siswa/mahasiswa untuk melatih keterampilan berpikir dan pemecahan masalah.
Pembelajaran sains (termasuk biologi) secara umum bertujuan menjelaskan
fenomena-fenomena alam. Oleh karena itu, siswa/mahasiswa yang mempelajari sains
perlu melakukan pengamatan langsung yang akan mendorongnya untuk selalu ingin
tahu lebih lanjut tentang apapun yang terjadi di alam. Salah satu kegiatan yang efektif
dalam melaksanakan pengamatan alam secara langsung adalah praktik lapangan
terpadu. Dalam kegiatan ini siswa/mahasiswa dilatih untuk berpikir dan memecahkan
permasalahan yang ditemuinya di lapangan. Sebagaimana umumnya proses
pembelajaran, capaian dan perolehan siswa/mahasiswa atas pembelajaran yang
dilakukannya perlu penilaian berkesinambungan agar dapat dilakukan perbaikanperbaikan sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai sesuai harapan. Dalam proses
5

penilaian ini diperlukan perangkat asesmen yang representatif dan dapat menilai
keterampilan pemecahan masalah secara akurat.
Dengan penilaian otentik akurat yang dilaksanakan sepanjang kegiatan praktik
lapangan terpadu, diharapkan dapat teridentifikasi profil individual mahasiswa dalam
pemecahan masalah. Pada waktunya, perbaikan-perbaikan bagi mahasiswa yang hasil
penilaiannya

berkategori rendah, dapat segera dilakukan, sehingga pada akhir

pembelajaran

diharapkan

muncul

pribadi-pribadi

mahasiswa

yang

memiliki

keterampilan pemecahan masalah tinggi yang siap menghadapi tantangan dunia nyata
dalam pelaksanaan tugasnya kelak.
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BAB II
TINJAUANI PUSTAKA

2.1 Kegiatan Praktik Lapang dalam Pembelajaran Biologi
Sains merupakan sekumpulan ilmu-ilmu serumpun yang terdiri atas biologi,
fisika, kimia, geologi dan astronomi, yang berupaya menjelaskan setiap fenomena yang
terjadi di alam. Permendiknas nomor 22 tahun 2006 menegaskan bahwa pembelajaran
sains sebaiknya dilaksanakan melalui cara inkuiri ilmiah (scientific inquiry). Di dalam
NSES - NRC (1996) dinyatakan bahwa inkuiri ilmiah merupakan beragam cara yang
digunakan oleh para saintis dalam mempelajari alam semesta serta dalam mengajukan
penjelasan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui pekerjaannya. Inkuiri juga
didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan siswa dalam mengembangkan pengetahuan
dan memahami gagasan-gagasan ilmiah sebagaimana pemahaman tentang bagaimana
saintis mempelajari alam semesta. Pada pelaksanaannya, inkuiri merupakan kegiatan
multifaset yang mencakup observasi, mengajukan pertanyaan, menelaah buku atau
sumber informasi lain untuk melihat apa yang sudah diketahui, merencanakan
penyelidikan, meninjau pengetahuan dalam bukti atau fakta hasil eksperimen ringan,
penggunaan perangkat dalam mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan data,
mengajukan jawaban, penjelasan dan prediksi-prediksi, serta mengomunikasikan hasil
kegiatan. Inkuiri memerlukan identifikasi asumsi menggunakan pemikiran kritis dan
logis, serta pertimbangan penjelasan-penjelasan alternatif.
Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana membelajarkan sains
secara efektif dan efisien melalui inkuiri ilmiah atau lebih ringkas disebut pembelajaran
berorientasi inkuiri. Pembelajaran berorientasi inkuiri memerlukan suatu pendekatan
yang sangat jelas yang secara sistematis akan mendorong seluruh keterampilan proses
sains dan intelektual yang diharapkan dimiliki seseorang yang melek sains. Pada
hakekatnya pembelajaran sains bertujuan agar pebelajar memiliki literasi sains yang
meliputi pengetahuan sains baik dalam hal konten maupun proses, serta keterampilan
berfikir kritis (critical thinking) dan keterampilan mengatasi permasalahan (problem
solving). Di dalam Inquiry and the National Science Education Standard (NRC, 2000)
dinyatakan bahwa mengembangkan kemampuan untuk memahami dan menggunakan
kegiatan inkuiri memerlukan pengalaman langsung dan praktik berkesinambungan.
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Biologi mempelajari makhluk hidup dan lingkungannya. Upaya memberikan
pengalaman dan pemahaman konsep-konsep biologi dengan pembelajaran berorientasi
inkuiri dapat dilakukan melalui kegiatan praktik/kuliah lapangan. Praktik lapangan
merupakan metode dalam pembelajaran dengan mengajak siswa ke luar sekolah untuk
meninjau tempat tertentu atau objek yang mengandung nilai pembelajaran. Praktik
lapangan juga disefinisikan sebagai perjalanan (trip) yang disusun sekolah dan
dilaksanakan untuk tujuan pendidikan, para siswa pergi ke suatu tempat sehingga
materi pelajaran bisa diobservasi dan dikaji secara langsung dalam setting sesuai
fungsinya. Praktik lapangan dilakukan dengan alasan :a) mendapatkan pengalaman
langsung; b) merangsang ketertarikan dan motivasi pada sains; c) memberi makna
dalam pembelajaran; d) meningkatkan keterampilan observasi dan persepsi peserta; e)
mempengaruhi perkembangan sosial secara personal (Patrick, 2010). Melalui praktik
lapangan banyak hal yang bisa mahasiswa peroleh apabila kegiatan tersebut dikelola
dengan efektif. Peluang belajar langsung di lapangan, dapat meningkatkan keterampilan
dalam pemecahan masalah dan berfikir kritis. Selain itu, praktik lapangan membantu
mahasiswa memahami konsep dan mengembangkan kemampuan meneliti pada
tingkatan yang tidak bisa dicapai melalui kombinasi kuliah dan kegiatan laboratorium.
Praktik lapangan telah menjadi bagian penting pembelajaran dalam sejarah
panjang pendidikan. Praktik lapangan biasanya diselenggarakan sekolah dengan tujuan
untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran. Tujuan praktik lapangan untuk
meningkatkan ketrampilan berfikir, ketertarikan dan keberhasilan pendidikan sains.
Praktik/kuliah lapangan memberi peluang mahasiswa memiliki pengalaman kongkret
melalui: a) suatu tahap pembelajaran transisi dari konsep sederhana ke konsep yang
kompleks; b) suatu pengalaman langsung dengan fenomena dan benda nyata; dan 3)
terjadinya aktivitas hands-on untuk mengkontruksi dan memperkuat konsep-konsep
yang abstrak (Tal, 2004 ).
Pada pelaksanaannya, praktik lapangan dapat dilakukan secara terpadu, yaitu
dengan memadukan beberapa mata kuliah yang memiliki agenda pelaksanaan praktik
lapangan yang sama terkait dengan tempat pelaksanaannya. Praktik lapangan terpadu
bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, meningkatkan pemahaman dan
ketrampilan mahasiswa berkenaan dengan mata kuliah yang ditekuni, serta
meningkatkan komunikasi timbal-balik antara dosen dan mahasiswa. Kuliah lapangan
terpadu mempunyai beberapa kelebihan diantaranya: (1) Kegiatan yang dipilih sesuai
dengan kebutuhan mahasiswa. (3) Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna sehingga
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hasil belajar mahasiswa dapat bertahan lebih lama. (4) Menumbuhkan keterampilan
berpikir mahasiswa. (5) Menyajikan kegiatan yang bermanfaat sesuai dengan
permasalahan yang sering ditemui dalam lingkungan. (6) Dapat menumbuhkan motivasi
belajar mahasiswa ke arah yang dinamis, optimal, dan tepat guna. (7) Menumbuhkan
sosial mahasiswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi dan respek terhadap gagasan
orang lain, (8) Memperluas wawasan mahasiswa calon guru.

2.2 Keterampilan Pemecahan Masalah (Problem Solving Skill)
Keterampilan

pemecahan

masalah

yaitu

keterampilan

individu

dalam

menggunakan proses berpikirnya untuk memecahkan masalah melalui pengumpulan
fakta, analisis informasi, menyusun berbagai alternatif pemecahan, dan memilih
penyelesaian masalah yang efektif. Pemecahan masalah merupakan salah satu hasil
belajar yang penting dicapai oleh siswa. Kemampuan pemecahan masalah menjadi
kapabilitas paling tinggi yang harus dicapai dalam keterampilan berpikir (thinking skill)
dan keterampilan intelektual. Tujuan pendidikan di sekolah tidak hanya meningkatkan
perolehan pengetahuan, melainkan juga harus dapat mengembangkan kemampuan
pemecahan masalah. Jika kemampuan pemecahan masalah diperoleh siswa, maka siswa
tersebut tidak hanya dapat memecahkan masalah serupa tetapi dapat menyelesaikan
masalah yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari (Gagne, 1985; Polya, 1973).
Pemecahan masalah merupakan tujuan prinsip dalam suatu proses pembelajaran
dan juga merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi prestasi belajar
siswa. Selain itu, dengan kemampuan pemecahan masalah dapat memberikan
kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan sejumlah kemampuan dirinya.
Pemecahan masalah merupakan kegiatan kompleks dan tingkat tinggi dari
proses mental seseorang (Bailey, 1989). Pemecahan masalah didefinisikan sebagai
kombinasi dari gagasan-gagasan cemerlang untuk membentuk gagasan yang baru.
Proses

pemecahan

masalah

mementingkan

penalaran

sebagai

dasar

untuk

mengombinasikan gagasan-gagasan dan mengarahkannya pada proses penyelesaian
masalah. Menurut Gagne (1985) Pemecahan masalah biasanya melibatkan lima tahap :
(1) Menyatakan masalah dalam bentuk umum, (2) Menyatakan kembali masalah dalam
suatu defenisi operasional, (3) Merumuskan hipotesis alternatif dan prosedur yang
mungkin tepat untuk memecahkan masalah, (4) Menguji hipotesis dan melaksanakan
prosedur untuk memperoleh solusi, dan (5) Menentukan solusi yang tepat.
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2.3 Asesmen Otentik
Sistim penilaian yang digunakan dalam mengukur hasil belajar siswa sangat
berpengaruh terhadap strategi pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan guru,
serta hasil belajar yang dicapai siswa. Sistim penilaian yang benar adalah yang selaras
dengan tujuan dan proses pembelajaran. Penerapan berbagai cara dan penggunaan
beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar
siswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) siswa, disebut asesmen.
Asesmen dalam pembelajaran adalah suatu proses atau upaya formal pengumpulan
informasi yang berkaitan dengan variabel-variabel penting pembelajaran sebagai bahan
evaluasi dan pengambilan keputusan oleh guru untuk memperbaiki proses dan hasil
belajar siswa (Popham, 2011). Variabel-variabel penting yang dimaksud sekurangkurangya meliputi pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan sikap siswa dalam
pembelajaran yang diperoleh guru dengan berbagai metode dan prosedur baik formal
maupun informal.
Stiggins (1994) menetapkan empat jenis metode asesmen dasar, yaitu: (1)
Selected Response Assessment (Asesmen Respon Terbatas), termasuk ke dalamnya
pilihan ganda (multiple-choice items), benar-salah (true-false items), menjodohkan atau
mencocokkan (matching exercises), dan isian singkat (short answer fill-in items), (2)
Essay Assessment (Asesmen esay), dalam asesmen ini siswa diberikan beberapa
persoalan kompleks yang menuntut jawaban tertulis berupa paparan dari solusi terhadap
persoalan tersebut, (3) Performance Assessment (Asesmen Kinerja), merupakan
pengukuran langsung terhadap prestasi unjuk kerja siswa dalam proses pembelajaran,
(4) Personal Communication Assessment (Asesmen Komunikasi Personal), berupa
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru selama pembelajaran, wawancara, dan
diskusi yang menuntut munculnya keterampilan siswa dalam mengkomuni-kasikan
jawaban/gagasan.
Segala jenis bentuk asesmen selain asesmen konvensional (asesmen respon
terbatas dan tes tertulis) yang lebih otentik dan signifikan mengungkap secara langsung
proses dan hasil belajar siswa, disebut asesmen alternatif (alternative assessment).
Dalam beberapa literatur, asesmen alternatif ini kadang-kadang disebut juga asesmen
otentik (authentic assessment), asesmen portofolio (portfolio assessment) atau asesmen
kinerja (performsnce assessment) (Marzano, 2006; Popham, 2011).
Mueller (2008) dalam Abidin (2012) mengemukakan bahwa penilaian otentik
adalah suatu penilaian belajar yang merujuk pada situasi atau konteks dunia nyata yang
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memerlukan berbagai macam pendekatan untuk memecahkan masalah yang
memberikan kemungkinan bahwa satu masalah bisa mempunyai lebih dari satu macam
pemecahan. Dengan kata lain, asesmen otentik memonitor dan menilai kemampuan
siswa dalam bermacam-macam kemungkinan pemecahan masalah yang dihadapi dalam
situasi atau konteks dunia nyata dan dalam suatu proses pembelajaran nyata. Dalam
suatu proses pembelajaran, asesmen otentik mengukur, memonitor, dan menilai semua
aspek hasil belajar (yang tercakup dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotor),
baik yang tampak sebagai hasil akhir dari suatu proses pembelajaran, maupun berupa
perubahan dan perkembangan aktifitas, dan perolehan belajar selama proses
pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas.
Berbagai metode dalam melakukan penilaian otentik antara lain dengan
observasi, simulasi, tugas, praktek, dan laporan diri. Untuk menilai aspek keterampilan
dapat juga digunakan penilaian berupa penyelesaian tugas ilmiah atau tes praktek
dengan komponen penilaian terdiri dari lembar tugas, format jawaban, dan sistim
penyekoran. Setiap penggunaan asesmen otentik bentuk apapun dicirikan oleh hal-hal
berikut: (1) menuntut siswa untuk merancang, membuat, menghasilkan, mengunjukkan
atau melakukan sesuatu; (2) memberi peluang untuk terjadinya berpikir kompleks
dan/atau memecahkan masalah; (3) menggunakan kegiatan-kegiatan yang bermakna
secara instruksional; (4) menuntut penerapan yang otentik pada dunia nyata; (5)
pensekoran lebih didasarkan pada pertimbangan manusia yang terlatih daripada
mengandalkan mesin. Untuk memperoleh asesmen dengan standar tinggi, maka
penggunaan asesmen harus relevan dengan standar atau kebutuhan hasil belajar siswa;
adil bagi semua siswa; akurat dalam pengukuran; berguna; layak dan dapat dipercaya
(Herman, 1997).
Salah satu ciri penilaian otentik adalah adanya ketergantungan terhadap
pertimbangan manusia (guru) dalam menentukan skor terhadap aspek kinerja
(performansi) siswa yang dinilai. Kenyataan ini menyebabkan tidak dapat dihindarinya
faktor subyektivitas penilaian terhadap performansi siswa, mengingat persepsi atau
interpretasi seseorang dalam memandang sesuatu cenderung berbeda meskipun dalam
waktu dan momen yang sama. Agar tercapai penilaian otentik yang reliabel, diperlukan
upaya untuk meminimalkan adanya faktor penyebab perbedaan keputusan penskoran
terhadap kinerja yang sama. Reliabilitas (konsistensi) dalam penskoran sangat dituntut
demi keadilan bagi peserta didik. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain
penetapan kriteria yang jelas, pemahaman yang seragam dari sejumlah penilai terhadap
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kriteria, proses pengukuran tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tidak menangguhkan
penilaian, serta dilakukan konsesus secara berulang terhadap pemahaman kriteria
(Herman, 1997).
Selain penggunaan instrumen penilaian otentik harus konsisten, diperlukan juga
instrumen asesmen otentik yang sahih (valid). Validitas (kesahihan) instrumen asesmen
kinerja berkaitan dengan kesesuaian antara instrumen tersebut dengan aspek-aspek yang
hendak dinilai. Alat ukur dapat dikatakan sahih apabila alat ukur tersebut dapat
mengukur dengan tepat apa yang hendak diukur. Hasil pengukuran dapat memberikan
informasi yang akurat, jika terlebih dahulu dilakukan validasi isi dan validasi konstruk
terhadap alat ukur yang digunakan. Suatu alat ukur dinyatakan memiliki validitas isi
jika alat ukur tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur; materi alat ukur tersebut
betul-betul merupakan materi yang representatif terhadap materi yang akan diukurnya.
Dari segi validitas konstruk, yang diutamakan adalah adanya kecocokan konstruk
perilaku yang dicakup oleh instrumen pengukuran dengan yang ditentukan dalam
sasaran yang ditargetkan. Untuk dapat membuat alat ukur yang memenuhi validasi isi
maupun validasi konstruk, dapat dilakukan evaluasi berdasarkan ‘penimbangan’
profesional oleh sekelompok pakar (Sudjana, 1995).
Kegiatan praktik/kuliah lapangan melatih siswa/mahasiswa untuk berpikir dan
memecahkan permasalahan yang ditemuinya di lapangan. Sebagaimana umumnya
proses pembelajaran, capaian dan perolehan siswa/mahasiswa atas pembelajaran yang
dilakukannya perlu penilaian berkesinambungan agar dapat dilakukan perbaikanperbaikan sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai sesuai harapan. Dalam proses
penilaian ini diperlukan perangkat asesmen yang representatif dan dapat menilai
keterampilan pemecahan masalah secara akurat.
Praktik/kuliah lapangan memerlukan asesmen yang unik, karena asesmen
dengan pendekatan konvensional sulit diimplementasikan. Powell et al. (2010)
mengemukakan beberapa cara asesmen kuliah lapang yang efektif dan adil, yaitu jurnal
siswa, kuis berbasis lapangan dan tingkat partisipasi. Lei (2010) mengusulkan sejumlah
asesmen di lapangan untuk menilai pembelajaran dan perolehan mahasiswa berupa
asesmen formal yang meliputi kehadiran, partisipasi, jurnal pembelajaran atau reflektif,
praktek lapangan, portofolio, laporan riset, proyek riset, presentasi oral dan poster,
penilaian diri, serta penilaian kawan sebaya. Metode-metode asesmen tersebut
cenderung mengarah kepada penilaian keterampilan umum yang harus dimiliki seorang

12

mahasiswa, sementara literatur mengenai asesmen yang menilai keterampilan
pemecahan masalah masih jarang ditemui.

2.4. Penelitian yang Relevan
Astuti dkk. (2012) telah melakukan Pengembangan Instrumen Asesmen Otentik
Berbasis Literasi Sains Pada Materi Sistem Ekskresi yang menunjukkan validitas,
reliabilitas, efektifitas, dan tingkat kepraktisan yang tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh
rata-rata validitas dengan kriteria sangat tinggi. Keefektifan instrumen ditunjukkan
dengan perubahan positif hasil belajar siswa, peningkatan indeks gain berada pada
kisaran sedang, dan adanya pengaruh positif penerapan instrumen asesmen terhadap
hasil belajar. Kepraktisan instrumen asesmen ditunjukkan oleh adanya respon positif
siswa dan guru.
Yasbiati (2010) yang

meneliti Optimalisasi Penggunaan Asesmen Otentik

Untuk Meningkatkan Kerja Ilmiah Siswa
bahwa

Pada Pembelajaran Sains, menunjukkan

asesmen otentik terbukti dapat meningkatkan kerja ilmiah siswa hingga

mencapai rata-rata 90,26%. Adapun rentang peningkatannya (gain) adalah 50,78%
untuk kemampuan menggunakan alat ukur; 42,07% untuk kemampuan mencatat data
hasil pengamatan; dan 36,94% untuk kemampaun melakukan pengamatan dengan
indera. Penggunaan asesmen otentik juga dapat meningkatkan waktu efektif belajar
siswa dalam pembelajaran sains.
Sherazim et al. (2012), dengan penelitiannya yang berjudul Authentic
Assessment: An Instructional Tool To Enhance Students Learning, mengungkapkan
bahwa pergantian peper and pencil test dengan penilaian otentik menunjukkan
perubahan yang diinginkan, yang mengakibatkan partisipasi aktif guru dan siswa dalam
proses pembelajaran. Penelitian juga menunjukkan peningkatkan yang cukup signifikan
dalam keterampilan tingkat tinggi, siswa aktif terlibat dalam perencanaan, pengumpulan
informasi dan diseminasi kepada masyarakat.

Penelitian juga menunjukkan

penggunaan rubrik penilaian sangat efektif bagi para guru dalam mengidentifikasi
proses dan produk, dan siswa mendapatkan kompetensi yang diharapkan.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Orientasi Pencapaian Tujuan
Pada pelaksanaan penelitian tahun pertama (2014/2015), tujuan umum yang
hendak dicapai adalah:
Untuk menghasilkan suatu model asesmen otentik yang memiliki karakter
khusus dan teruji sehingga layak digunakan untuk menilai keterampilan
pemecahan masalah mahasiswa dalam kegiatan praktik lapangan terpadu
3.2 Rancangan Penelitian
Berdasarkan karakteristik permasalahan dan tujuan umum yang ingin dicapai,
penelitian ini dilaksanakan dengan rancangan penelitian dan pengembangan pendidikan
(Educational Research and Development / R & D) yang dimodifikasi sesuai kebutuhan.
Gall et al. (2003) memandang Educational R & D sebagai suatu proses yang digunakan
untuk mengembangkan dan memvalidasi produk dalam bidang pendidikan. Menurut
Sugiyono (2012) produk yang dihasilkan melalui Educational R & D diharapkan dapat
meningkatkan produktivitas pendidikan. Penelitian ini dirancang untuk menghasilkan
produk berupa model asesmen otentik yang valid dan reliabel untuk menilai
keterampilan pemecahan masalah mahasiswa calon guru biologi dalam kegiatan praktik
lapangan terpadu.
Langkah-langkah penelitian ini dirancang menggunakan model penelitian dan
pengembangan pendidikan Dick and Carey (Gall et al., 2003) dengan modifikasi sesuai
kebutuhan yang mencakup 9 langkah, yaitu 1) Analisis Kebutuhan, 2) Analisis proses
dan produk pembelajaran, 3) Menentukan tujuan dan manfaat penelitian, 4) Merancang
model dan instrumen asesmen otentik, 5) Validasi model dan instrumen yang
dikembangkan, 6) Implementasi model dan instrumen yang valid, 7) Analisis hasil
implementasi model dan instrumen yang dikembangkan, 8) Interpretasi hasil analisis
data, dan 9) Diseminasi produk hasil penelitian
Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dirancang untuk dilaksanakan dalam tiga
tahap besar, yaitu tahap Perencanaan, Pengembangan dan Diseminasi. Tiap-tiap tahap
dilaksanakan pada tahun efektif yang berurutan selama tiga tahun.
Pada tahun pertama pelaksanaan penelitian ini (2014/2015) dilaksanakan tahap
Perencanaan yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
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1. Analisis kebutuhan guna menentukan tujuan penelitian baik untuk program
pembelajaran maupun produk yang akan dihasilkan
a. Studi literatur menyangkut konsep-konsep dan hasil-hasil penelitian
yang berkaitan pembelajaran melalui praktik lapangan terpadu,
keterampilan pemecahan masalah, serta asesmen
b. Studi lapangan khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan calon
subjek dan lokasi penelitian, serta daya dukungnya.
2. Analisis pembelajaran, khususnya kegiatan praktik lapang terpadu berbasis
pemecahan masalah, guna mengidentifikasi

proses dan produk yang

dihasilkan pada kegiatan tersebut
3. Menerjemahkan kebutuhan dan tujuan pembelajaran ke dalam tujuan dan
manfaat penelitian yang spesifik.
4. Merancang model dan instrumen asesmen otentik yang menilai keterampilan
pemecahan masalah mahasiswa dalam kegiatan praktik lapangan terpadu
5. Validasi rancangan model dan instrumen asesmen otentik yang menilai
keterampilan pemecahan masalah mahasiswa dalam kegiatan praktik
lapangan terpadu, melalui:
a. Penilaian pakar (expert judgement)
b. Uji coba di kalangan terbatas

3.3 Subjek Penelitian
Kegiatan utama penelitian tahun pertama ini dilaksanakan bertepatan dengan
pelaksanaan praktek lapangan mahasiswa calon guru biologi pada Program Studi
Pendidikan Biologi di sebuah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)
swasta di Bandung. Subjek penelitian terdiri dari 30 orang sampel (dari 300 orang
populasi) mahasiswa calon guru biologi

peserta praktik lapangan terpadu yang

berlangsung di dua tempat, serta 5 (lima) orang dosen pembimbingnya.
3.4 Instrumen dan Pengumpulan Data
Pada setiap langkah kegiatan dalam penelitian ini dipergunakan instrumeninstrumen yang disusun sesuai kebutuhan. Instrumen dalam penelitian ini berupa:
1. Pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada
kebutuhan instrumen penilaian pada pelaksanaan kegiatan praktik lapang
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2. Format kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada
identifikasi proses dan produk pembelajaran
3. Rubrik kinerja untuk digunakan dalam asesmen otentik sesuai rancangan model
yang dikembangkan
4. Format validasi yang ditujukan kapada validator pakar
5. Rubrik penilaian keberhasilan uji coba implementasi model yang dikembangkan

Secara ringkas data dikumpulkan dengan sistematika seperti tertera dalam tabel 1.

Tabel 1. Subjek dan instrumen pengumpulan data pada setiap langkah penelitian
dalam penelitian tahun pertama (2014/2015)

Tahap Penelitian

Pangumpulan Data
Subjek
Instrumen

Langkah Penelitian

1. Analisis kebutuhan

guna menentukan
tujuan penelitian
a. Studi literatur
b. Studi lapang

a. Bahan
pustaka
b. Dosen dan
mahasiswa
peserta
praktek
lapang

2. Analisis proses dan

Tahun I:
PERENCANAAN

produk pembelajaran
3. Menentukan tujuan
dan manfaat
penelitian
4. Merancang model
dan instrumen
asesmen otentik
5. Validasi rancangan
model dan instrumen
asesmen otentik yang
dikembangkan

a. ATK
b. pedoman
wawancara
dan
kuesioner

Dosen

- Pedoman
wawancara

Peneliti

- Rubrik
penilaian

Validator
Subjek uji
coba

- Format validasi
- Rubrik
penilaian

3.5 Jadwal dan Indikator Pelaksanaan Penelitian
Pelaksanaan penelitian Tahun Pertama (2014/2015) secara efektif berlangsung
sejak penandatanganan kontrak kerja tim peneliti dengan DP2M Dikti pada Hibah
Bersaing Tahun Anggaran 2014/2015. Kegiatan penelitian berlangsung sejak April
2014, dengan garis besar jenis kegiatan berupa Studi Literatur, Studi Lapang, Analisis
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Proses dan Produk Pembelajaran, Merancang model dan instrumen asesmen otentik,
serta Validasi rancangan model dan instrumen asesmen otentik yang dikembangkan,
Analisis Data serta Penulisan Laporan Kemajuan. Jenis-jenis kegiatan ditentukan
sebagai penjabaran tindakan pencapaian tujuan-tujuan khusus dalam rangka mencapai
tujuan umum. Masing-masing kegiatan dijabarkan lebih rinci ke dalam tindakantindakan nyata yang sekaligus menggambarkan indikator pencapaian kerja penelitian
dalam upaya mencapai tujuannya. Penjadwalan sebagian kegiatan disusun dengan
mempertimbangkan jadwal akademik subjek penelitian.
Sesuai dengan jadwal yang telah dirancang sebelumnya, sampai saat ini separuh
dari kegiatan-kegiatan inti telah dilaksanakan, sedangkan sebagian dalam rencana /
sedang dalam proses dan pelaksanaan. Secara terperinci jadwal pelaksanaan penelitian
tertera pada Tabel 2.
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No

1

2
3
4

5

Jenis Kegiatan

Analisis Kebutuhan
a. Studi Literatur
b. Studi Lapangan
Analisis proses dan produk
pembelajaran
Merancang model dan
instrumen asesmen otentik
Validasi rancangan model
dan instrumen asesmen
otentik yang dikembangkan
a. Judgement expert
b. Uji coba kalangan
terbatas
Pelaporan
a.Laporan Kemajuan
b. Laporan akhir

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tahun Pertama (2014/2015)

Bulan / Minggu

April
Mei
Juni
Juli
Agt.
Sept.
Okt.
Nov.
Des.
Jan.
Febr. Maret
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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3.6 Pembiayaan
Penelitian tahun pertama ini dibiayai dengan total jumlah dana Rp.
50.000.000,00 dengan peruntukan sebagaimana tertera dalam Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Alokasi Dana Penelitian Tahun Pertama
No.

Jenis Pengeluaran

Jumlah (Rp.)

1

Gaji dan upah (Maks. 30%)

15.000.000,00

2

Peralatan (30%)

15.000.000,00

3

Bahan habis pakai

3

Perjalanan
Lain-lain: publikasi, seminar, laporan, lainnya
4
(Maks. 15%)
Jumlah Total

Seluruh dana

2.500.000,00
10.000.0000,00
7.500.000,00
50.000.000,00

(100%) telah diterima, yakni Rp. 50.000.000,00. Dari dana

tersebut telah dipergunakan sesuai peruntukannya sebesar Rp.50.000.000,00 termasuk
PPh dan PPN sebesar Rp. 2. 250.000,00 dana tersebut sudah seruhnya digunakan untuk
biaya penelitian
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil
Sesuai dengan jadwal yang telah dirancang sebelumnya, sampai saat ini seluruh
kegiatan tahap perencanaan (Tahun Pertama) telah dilaksanakan. Kegiatan ini
mencakup analisis kebutuhan, analisis proses dan produk pembelajaran serta penentuan
tujuan dan manfaat penelitian, pengembangan rancangan model instrumen asesmen
otentik yang divalidasi melalui penelaahan pakar (judgement expert) dan uji coba pada
kalangan terbatas.
4.1.1 Analisis Kebutuhan
Guna mencapai tujuan penelitian, yakni mengembangkan suatu model asesmen
otentik yang relevan dan layak digunakan untuk menilai keterampilan pemecahan
masalah mahasiswa dalam kegiatan praktik lapangan terpadu, perlu dilakukan analisis
kebutuhan. Dalam tahap kegiatan ini dilakukan dua langkah penelitian, yaitu studi
literatur dan studi lapangan. Studi literatur menghasilkan pengetahuan berbagai teori
yang menunjang pemahaman mengenai definisi konsep, teknik dan instrumen asesmen
otentik dalam kegiatan praktik lapang, sedangkan studi lapang yang dilakukan melalui
wawancara dan pengamatan kegiatan di lokasi praktik lapang menghasilkan
pemahaman akan kebutuhan jenis dan bentuk instrumen asesmen otentik yang akan
dikembangkan.

4.1.1.1 Deskripsi Lokasi Praktik Lapang Terpadu
Kegiatan praktek lapangan terpadu ini

berlokasi di dua lokasi, yakni di

ekosistem pantai dan ekosistem pegunungan. Lokasi ekosistem pantai ditentukan di
pantai Karapyak, Pangandaran, sedangkan lokasi ekosistem pegunungan ditentukan di
Ranca Upas, Kabupaten Bandung Selatan.
Pantai Karapyak, terletak di Desa Bagolo, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten.
Pangandaran, sekitar 20 km dari Pantai Pangandaran atau 78 km. Karapyak merupakan
kawasan pantai yang nampak masih sangat alami dan nyaris bebas polusi. Topografi
pantainya merupakan wilayah landai dengan hamparan pasir putih dan batu-batu karang
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yang menghampar dan menjorok ke arah lautan. Gelombang ombak lautan yang besar
terpecah pada tonjolan-tonjolan batu karang, sehingga ombak yang sampai ke pantai
relatif kecil. Kekayaan biota dengan keragaman dan kelimpahan yang tinggi menjadi
alasan pilihan tempat ini sebagai lokasi praktik lapang bagi mahasiswa calon guru
biologi yang menjadi sasaran penelitian ini.

Gambar 1. Lokasi Praktik Lapang Terpadu di Pantai Karapyak, Pangandaran
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Gambar 2. Suasana Praktik Lapang Terpadu Mahasiswa Calon Guru Biologi
di Pantai Karapyak, Pangandaran
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)
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Gambar 3. Suasana Wawancara Dosen Pembimbing Praktik Lapang Terpadu
Mahasiswa Calon Guru Biologi di Pantai Karapyak, Pangandaran
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Kegiatan praktek lapangan terpadu kedua bertempat di daerah ekosistem
pegunungan, yakni Ranca Upas, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung Selatan.
Lokasi ini merupakan adalah salah objek wana wisata dengan area seluas 215 ha,
memiliki kekayaan alam perbukitan serta hutan alam yang sangat luas. Di atas
ketinggian sekitar 1.700 dpl, hawa yang sangat sejuk di kisaran 18-23 oC menambah
suasana alam di kawasan ini semakin memikat. Hutan alam di kawasan ini memiliki
kekayaan flora dan fauna yang beragam dan berlimpah, sehingga tempat ini sangat
sesuai untuk digunakan sebagai lokasi praktik lapang terpadu mahasiswa calon guru
biologi.

Gambar 4. Salah Satu Lokasi Praktik Lapang Terpadu Di Ciwidey, Bandung Selatan
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)
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Gambar 5. Suasana Pengarahan dan Wawancara Dosen Pembimbing Praktek Lapang Terpadu
Mahasiswa Calon Guru Biologi di Kawasan Ciwidey, Bandung Selatan
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

4.1.1.2 Deskripsi Hasil Wawanca
a. Wawancara Dosen Pembimbing
Wawancara dengan 5 orang dosen pembimbing praktik lapang terpadu
menghasilkan rangkuman data yang ditunjukkan dalam Tabel 4 berikut ini.
Tabel 4. Rangkuman hasil wawancara dengan dosen pembimbing
praktik lapang terpadu

No

Pernyataan
Apa tujuan pelaksanaan praktik lapang
bagi mahasiswa calon guru biologi?

1

2

3

4

5

Bagaimana keterkaitan konsep dengan
materi /subtansi di lapangan
Adakah pedoman/penuntun kerja yang
menjadi acuan mahasiswa dalam
pelaksanaan praktik lapangan?
Jenis penilaian apa yang selama ini
dipergunakan untuk menilai
pembelajaran mahasiswa dalam kegiatan
praktik lapang?
Apa bentuk tagihan yang dipergunakan
sebagai dasar penilaian hasil belajar
mahasiswa dalam kegiatan praktik
lapang selama ini

Respon
-

Mengimplementasikan hasil belajar
di kelas perkuliahan dalam praktik
di lapangan
- Menimba pengalaman mengelola
proses pembelajaran di lapangan
sebagai bekal pengetahuan dalam
pembelajaran inkuiri
Sangat berkaitan dan lebih aplikatif
karena berkenaan langsung dengan
sumber spesimennya
Secara substansial ada, namun dapat
berkembang sesuai kondisi lapangan.
Belum ada format penilaian yang baku
untuk menilai praktek lapangan
terpadu
Laporan mahasiswa
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6

7

8
9
10

11

12

13

14

15

Bagaimana menentukan kriteria
penilaian tagihan hasil kegiatan praktik
lapang ini?
Bagaimana sistem penilaiannya?

Berdasarkan ketepatan, kelengkapan
isi dan cara menyajikan laporan

Berdasarkan pendapat pribadi dosen
pembimbing yang menilai, tidak
berdasarkan rubrik penilaian yang
dibakukan sebagai acuan.
Adakah penilaian aspek keterampilan Ada, namun tidak menggunakan
selama mahasiswa melakukan kegiatan instrumen dan kriteria baku
praktik lapang?
Adakah penilaian aspek sikap selama
Ada, namun tidak menggunakan
dan setelah pelaksanaan praktik lapang? instrumen dan kriteria baku
Bagaimana menilai pengetahuan
Melalui tes tertulis
mahasiswa sebagai hasil belajar dalam
kegiatan praktik lapang?
Kemampuan dasar apa yang diharapkan
Kemampuan prosedural dalam teknik
dapat tercapai pada kegiatan praktek
pengumpulan dan pengidentifikasian
lapangan ini?
spesimen biotik serta pengukuran
berbagai faktor lingkungan dalam
sebuah ekosistem
Bagaimana ketercapaian kemampuan
70 % tidak tercapai dan 30% tercapai
dasar mahasiswa yang diharapkan dalam sesuai yang diharapkan
kegiatan praktik lapang selama ini?
Bagaimana cara mengatasi
Remedial, 50 % berhasil dan 50 %
ketidaktercapaian kemampuan
tidak berhasil
mahasiswa yang diharapkan dari
kegiatan praktik lapang, serta bagaimana
hasilnya?
Keterbatasan apa yang tidak
Ketiadaan instrumen baku dan jumla
memungkinkan dilaksanakannya
dosen pembimbing/penilai yang relatif
penilaian otentik dalam kegiatan praktik sedikit dibandingkan dengan jumlah
lapang selama ini ini?
mahasiswa peserta praktik lapang
Apa saran-saran yang diajukan untuk
- Kegiatan diawali dengan diskusi
meningkatkan kualitas kegiatan dan hasil
mahasiswa dalam perumusan
belajar mahasiswa dalam kegiatan
masalah yang akan diatasi dalam
praktik lapang?
kegiatan praktiklapang
- Dikembangkan instrumen penilaian
otentik baku yang relevan dan
fleksibel, yang memungkinkan
untuk digunakan oleh berbagai pihak
penilai
- Menambah dosen pembimbing yang
kompeten dalam membimbing
pelaksanaan praktik lapang serta
kompeten dalam melakukan
penilaian otentik dengan instrumen
yang tersedia.

24

b. Wawancara dengan Mahasiswa
Wawancara dengan 30 orang mahasiswa praktik lapang terpadu di dua lokasi
menghasilkan rangkuman data yang ditunjukkan dalam Tabel 5 berikut ini.
Tabel 5. Rangkuman hasil wawancara dengan mahasiswa peserta
praktik lapang terpadu

No.

1

2

3

4

5

6

7

Pernyataan

Respon

Tahukah anda penilaian apa yang
dilakukan
dosen terhadap hasil
belajar mahasiswa peserta praktik
lapang?

100% tidak mengetahuinya hal ini
karena dosen yang bersangkutan tidak
pernah memberikan sosialisasi tentang
sistem penilaian yang dilakukan untuk
menilai praktek lapangan terpadu
Sistem penilaian bagaimana yang
Penilaian yang transparan dan jelas
anda harapkan dalam kegiatan praktik kriterianya sehingga mahasiswa dapat
lapang?
memperbaiki kinerja praktik di
lapangan.
Aspek-aspek hasil belajar aapa yang
Semua aspek, baik pengetahuan,
anda harapkan untuk mendapat
keterampilan maupun sikap.
penilaian?
Mengapa anda menginginkan
Karena praktik lapang merupakan
penilaian semua aspek hasil belajar?
kegiatan aplikasi ketiga aspek tersebut.
Kegiatan ini merupakan implementasi
dan verifikasi teori yang didapat di
ruang kuliah, sehingga menambah
pengetahuan, mengasah keterampilan
dan membangun sikap, seperti:
kerjasama, keseriusan, tamggung
jawab, disiplin, tepat waktu,
kesungguhan.
Apakah kondisi spesimen yang Sesuai bahkan lebih beranekaragam
diamati di lapangan sesuai dengan
teori
Kesulitan yang anda hadapi pada Karena spsimen yang sangat
kegiatan saat praktek lapang terpadu
beranekaragam 90 % responden
mahasiswa mengalami kesulitan dalam
mengamati dan mengidentifikasi takson
spesimen yang ditemui
Apa saran anda untuk memperbaiki - Perencanaan yang lebih matang
dan meningkatkan hasil belajar
menyangkut pengetahuan dan teknik
mahasiswa dalam kegiatan praktik
pengamatan komponen ekosistem di
lapang?
lapangan
- Menambah dosen pembimbing yang
kompeten bekerja di lapangan
- Transparasi penilaian yang dapat
mendorong
peningkatan
hasil
belajar
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c. Deskripsi Unjuk Kerja mahasiswa
Berikut adalah sampel data awal hasil pengamatan untuk menilai unjuk kerja
mahasiswa yang dilakukan selama praktek lapangan terpadu yang diperlukan guna
melengkapi dan perbaikan rancangan instrumen otentik.

Tabel 6. Sampel instrument pengamatan unjuk kerja mahasiswa

NO.
A

B

ASPEK KINERJA YANG
DIHARAPKAN
PERSIAPAN
1. Mengenakan pakaian lapangan
2. Mengecek kesiapan alat dan bahan
3. Membawa perlengkapan praktikum
a. Buku pedoman identifikasi
tumbuhan
b. Plastik identifikasi
c. Kertas ientifikasi
4. Membaca prosedur kerja kuliah
lapangan
SELAMA KEGIATAN PRAKTIK
LAPANGAN
1. Menggunakan Alat Dan Bahan
a. Cara Mengambil spesimen
tumbuhan dengan benar
b. Cara mendata spesimen tumbuhan
sesuai kebutuhan
c. Cara menyimpan hasil spesimen
sesuai dengan kriteria
penyimpanan
d. Cara menggunakan buku panduan
identifikasi benar
e. Cara mengidentifikasi spesimen
tumbuhan
f. Cara memberikan label pada
spesimen tumbuhan benar
SIKAP
1. Fokus pada kegiatan kuliah lapangan
2. Aktif selama melakukan kegiatan
3. Kerja sama dan pro aktif selama
melakukan kegiatan
4. Serius dalam melakukan kegiatan
pengamatan
5. Tanggung jawab selama kegiatan kulap
6. Disiplin dalam melaksanakan kegiatan
7. Jujur selama melakukan kegiatan
8. Percaya diri selama melakukan
kegiatan

PENILAIAN
YA
TIDAK
√
√
√

Persentase

√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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Menghargai pendapat orang lain
√
selama kegiatan berlangsung
KEGIATAN AKHIR PRAKTIK
LAPANGAN
1. Menyimpan hasil identifikasi spesimen
dengan benar
2. Membersihkan lingkungan sekitar
9.

III

√
√

4.1.2 Analisis Proses dan Produk Pembelajaran
Proses dan produk pembelajaran praktik lapang yang selama ini dilaksanakan
dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan dosen pembimbing serta pengamatan
dokumen rencana pembelajaran, bahan ajar, lembar kerja mahasiswa serta tagihan
produk berupa laporan kegiatan. Wawancara dan pengamatan dokumen menunjukkan
bahwa kegiatan praktik lapang terpadu masih memerlukan pembahasan dan perbaikan
dalam perencanaan, baik menyangkut konten materi, metode, maupun sistem penilaian
hasil belajarnya.

4.1.3 Penentuan Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung kegiatan praktik lapang
terpadu di dua lokasi dengan ekosistem berbeda, semakin jelas pentingnya keberadaan
model instrumen penilaian yang baku namun fleksibel yang dapat dipergunakan sebagai
acuan oleh semua pihak yang berwenang untuk menilai. Dengan demikian keberhasilan
penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi peningkatan mutu penyelenggaraan
pembelajaran, dan pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar mahasiswa calon
guru biologi, khususnya dalam kegiatan praktik di lapangan.

4.1.4 Pengembangan Rancangan Model Instrumen Asesmen Otentik
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan, telah dilaksanakan
pengembangan rancangan model instrumen asesmen otentik yang relevan dan fleksibel
untuk menilai aspek-aspek hasil belajar dalam kegiatan praktik lapang terpadu.
Kegiatan ini didahului dan diselingi dengan konsultasi kepada pakar, sehingga
diharapkan akan menghasilkan sebuah model penilaian yang kompatibel, representatif
serta berkualitas baik.

27

Rancangan model instrumen asesmen otentik yang telah dikembangkan berupa
instrumen yang ditujukan untuk dapat mengukur kompetensi mahasiswa pada ranah
pengetahuan, keterampilan dan sikap selama kegiatan pratik lapang berlangsung.
Penilaian ranah pengetahuan ditujukan untuk menilai keterampilan pemecahan masalah
yang ditemukan dalam kegiatan praktik lapang terpadu, dengan aspek-aspek penilaian
meliputi kemampuan mengidentifikasi masalah, kemampuan merumuskan masalah,
kemampuan merancang solusi, kemampuan menyususn hipotesis, kemampuan
mengumpulkan informasi, kemampuan mengasosiasi informasi, dan kemampuan
membuat kesimpulan. Penilaian ranah keterampilan dirancang untuk dilakukan melalui
penilaian unjuk kerja dengan aspek penilaian keterampilan proses sains serta portofolio
dengan jenis produk berupa proposal, catatan proses pelaksanaan praktik lapang,
laporan hasil praktik lapang, dan koleksi specimen hasil praktik lapang, Penilaian ranah
sikap dirancang untuk menilai sikap ilmiah mahasiswa selama kegiatan praktik lapang
yang meliputi rasa ingin tahu, inventif, berfikir kritis, teguh pendirian, menyadari
adanya keterbatasan, menghargai bukti, jujur, objektif, mau mengubah opini, berfikiran
terbuka dan kerjasama, serta keinginan dan kemampuan bertanya. Masing-masing
aspek penilaian pada ranah pengetahuan, ketrampilan maupun sikap memuat indikatorindikator yang kualitasnya diukur dengan pemberian skor berskala 1 sampai dengan 4
dengan kriteria yang ditetapkan dalam rubrik penilaian. Secara lengkap rancangan
instrumen penilaian otentik berikut rubriknya yang telah dikembangkan disajikan dalam
lampiran laporan ini.

4.1.5 Validasi Rancangan Model Instrumen Asesmen Otentik
Lebih lanjut rancangan model instrumen asesmen otentik kegiatan praktik
lapang yang dikembangkan divalidasi melalui penilaian/penelaahan pakar dan uji coba
pada kalangan terbatas.
a. Penelaahan Pakar (Judgement Expert)
Rancangan model instrumen asesmen otentik kegiatan praktik lapang yang telah
dikembangkan kemudian ditelaah dan dinilai oleh pakar pendidikan biologi dan praktisi
kegiatan pengamatan biologi lapangan. Hasil penelaahan dan penilaian pakar
selanjutnya dipergunakan sebagai dasar utama koreksi dan revisi instrumen sehingga
dihasilkan model instrumen asesmen otentik kegiatan lapang yang memiliki validitas
logis.
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b. Uji coba Instrumen Hasil Pengembangan
Instrumen asesmen otentik kegiatan praktik lapang yang telah dikembangkan
diuji-cobakan pada kalangan terbatas, yakni pada pelaksanaan praktik lapang terpadu
30 orang mahasiswa calon guru biologi dari sebuah LPTK swasta di Bandung yang
dilaksanakan di Pantai Karapyak, Pangandaran. Melalui uji coba penggunaan instrumen
penilaian ini diperoleh hasil yang menyatakan bahwa model instrumen asesmen otentk
kegiatan lapang yang dikembangkan ini memiliki validitas empiris.
Secara umum, hasil uji coba instrumen menunjukkan kemampuan intrumen
untuk mengukur keterampilan pemecahan masalah mahasiswa dalam kegiatan praktik
lapangan terpadu.

Tabel-tabel berikut di bawah ini menunjukkan hasil penilaian

keterampilan mahasiswa selama kegiatan praktik lapangan terpadu.

1) Penilaian Ranah Pengetahuan
Data yang diperoleh dari hasil uji coba pada kalangan terbatas pada ranah
pengetahuan tersajin dalam Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7. Rekapitulasi hasil uji coba instrumen otentik pada ranah pengetahuan

No.
1
2
3
4
5
6
7

ASPEK PENILAIAN
Kemampuan mengidentifikasi masalah
Kemampuan merumuskan masalah
Kemampuan merancang solusi
Kemampuan menyusun hipotesis
Kemampuan mengumpulkan informasi
Kemampuan mengasosiasi informasi
Kemampuan membuat kesimpulan

SKOR
27
21
24
19
24
21
26

PERSENTASE
54%
42%
48%
38%
48%
42%
52%

Berdasarkan data uji coba instrumen di atas kemampuan kognitif mahasiswa
dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi di lingkungan pada saat praktik
lapangan menunjukkan kemampuan yang perlu di tingkatkan. Hal ini ditunjukkan
dengan persentase ketujuh kemampuan yang dinilai yang berada pada kisaran di antara
30% sampai dengan 55%. Berdasarkan data tersebut kemampuan ranah pengetahuan
mahasiswa dalam memecahkan masalah (problem base learning) pada pelaksanaan
praktik lapang masih rendah.
Secara lebih rinci data menunjukkan persentase kemampuan mahasiswa dalam
mengidentifikasi masalah adalah 54 %,

kemampuan merumuskan masalah 42 %,
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kemampuan menyusun hipotesis 38 %, kemampuan merancang solusi 30%,
kemampuan mengasosiasi informasi 42% dan kemampuan membuat kesimpulan 52%.
Rekapitulasi data yang lebih terperinsi dan menyeluruh dapat dilihat pada lampiran.
Berdasarkan analisi data diatas menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam
memecahkan permasalahan yang dihadapi di lingkungan terkait kuliah lapang masih
kurang signifikan hal ini di tunjang dari data awal bahwa mahasiswa tidak mengetahui
penilaian yang diberikan dosen dalam menilai kuliah lapangan selama ini, ditunjang
dari data hasil observasi mahasiswa tidak mengetahui kriteria penilaian yang selama ini
menjadi kriteria penilaian dosen.

2) Penilaian Ranah Keterampilan
1)) Penilaian Unjuk Kerja
Hasil pengukuran ranah keterampilan

mahasiswa selama kegiatan praktik

lapang dengan instrumen asesmen otentik yang telah dikembangkan dalam penelitian
ini tertera pada Tabel 8 sebagai berikut.

Tabel 8. Rekapitulasi hasil uji coba instrumen otentik pada ranah keterampilan
dengan aspek penilaian unjuk kerja

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

ASPEK PENILAIAN
Mengamati
Merumuskan Pertanyaan penelitian
Menentukan variabel
Merumuskan hipotesis
Menentukan cara dan langkah kerja
penyelidikan
Memprediksi
Menafsirkan hasil pengamatan dan
menarik kesimpulan
Berkomunikasi

SKOR
341
232
217
298

PERSENTASE
57%
64%
60%
62%

291

61%

262

73%

262

73%

319

53%

Data diatas menunjukkan keterampilan unjuk kerja mahasiswa mulai terlihat
aktivitas yang cukup tinggi walaupun perhitungannya masih menggunakan persentase
(rekap nilai terlampir). Kinerja mahasiswa seperti mengamati suatu objek dari
permasalahan yang diberikan menunjukkan nilai yang tergolong masih cukup rendah
dengan persentase skor sebesar 57%, dengan rincian kemampuan menggunakan semua
indera dalam proses pengamatan kurang maksimal, memperhatikan ciri khusus,
mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, menentukan urutan kejadian dan
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menggunakan alat bantu untuk mempertajam alat indra masih kurang tajam. Hal ini
selaras dengan kondisi di lapangan mahasiswa terlihat masih kurang percaya diri pada
saat mengamati dan ditunjang dengan indikator penilaian baku yang menjadi pedoman
indikator dalam menuntukan setiap langkah dalam proses pemecahan masalah pada
proses pengamatan belum tersosialisasikan.
Kemampuan mahasiswa merumuskan pertanyaan penelitian menunjukkan
persentase sebesar 64% dengan indikator penilaian merumuskan pertanyan yang hanya
bisa ditemukan jawabannya melalui pengamatan dan yang mengarah pada pengamatan
untuk menemukan jawaban sendiri masih perlu ditingkatkan. Kemampuan menentukan
variabel menunjukkan persentase sebesar 60% dengan indikator penilaian menentukan
variabel bebas dan variabel terikat, mengidentifikasi variabel-variabel yang bisa
mempengaruhi variabel terikat dan menentukan variabel yang harus dikendalikan masih
perlu ditingkatkan. Kemampuan merumuskan hipotesis menunjukkan persentase
sebesar

62 % dengan indikator penilaian memberikan alternatif penjelasan yang

konsisten dengan bukti yang ada, memberikan alternatif penjelasan yang konsisten
dengan bukti yang ada, Menerapkan pengathuan yang telah dimiliki sebelumnya dan
menyadari bahwa mungkin saja ada beberapa penjelasan yang sama-sama masuk akal
menunjukan kinerja yang harus ditingkatkan.
Kemampuan mahasiswa dalam menentukan cara dan langkah kerja penyelidikan
menunjukkan persentase sebesar 61% dengan indikator penilaian menentukan alat dan
bahan yang sesuai untuk melakukan penyelidikan, menentukan langkah-langkah yang
logis, menentukan cara yang tepat untuk melakukan percobaan dan merancang alat
yang sesuai dengan tujuan penyelidikan menunjukkan kinerja mahasiswa yang harus di
tingkatkan. Kemampuan memprediksi menunjukkan persentase sebesar 73% dengan
indikator penilaian menggunakan informasi dari sebelumnya ataupun sekarang untuk
membuat prediksi, mendasarkan prediksi pada pola yang ada, membedakan prediksi
dari tebakan/ramalan, menggabung berbagai informasi yang terpisah menjadi sebuah
pernyataan yang bermakna, menemukan pola atau keteraturan dari informasi yang
berserakan, dan mengidentifikasi hubungan antar variabel yang ada menunjukkan
kemampuan kinerja yang masih perlu ditingkatkan.
Kemampuan mahasiswa dalam menafsirkan hasil pengamatan dan menarik
kesimpulan menunjukkan persentase sebesar 73% dengan indikator penilaian
menggabung berbagai informasi yang terpisah menjadi sebuah pernyataan yang
bermakna, menemukan pola atau keteraturan dari informasi yang berserakan dan
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mengidentifikasi hubungan antar variabel yang ada menunjukan kinerja mahasiswa
yang belum optimal.Kemampuan berkomunikasi menunjukkan presentase sebesar 53 %
dengan indikator penilaian bicara, mendengar, dan menulis untuk menyortir informasi
dan memperjelas makna, membuat catatan hasil pengamatan secara sistematis,
menggunakan tabel, grafik, dan bentuk sajian lain secara akurat dan memilih bentuk
penyajian yang tepat menunjukkan kemampuan kerja mahasiswa masih perlu
ditingkatkan.
Secara keseluruhan unjuk kerja mahasiswa masih menunjukkan kemampuan
yang perlu ditingkatkan. Salah satu cara efektif adalah dengan memberikan gambaran
mengenai kriteria penilaian yang akan di berikan kepada mahasiswa dalam
melaksanakan segala tugas yang berkaitan dengan kuliah lapang terpadu sehingga
dengan mahasiswa tahu kriteria penilaian di harapkan dapat berungguh-sungguh dalam
mengerjakan segala tugas yang diberikan.

2)) Penilaian Fortofolio
Hasil pengukuran ranah keterampilan

mahasiswa selama kegiatan praktik

lapang melalui penilaian portofolio produk dengan instrumen asesmen otentik yang
telah dikembangkan dalam penelitian ini tertera pada Tabel 9 sebagai berikut.

Tabel 9. Rekapitulasi hasil uji coba instrumen otentik pada ranah keterampilan
dengan aspek penilaian portofolio produk

No.
1
2
3
4

ASPEK PENILAIAN
Membuat proposal praktek lapang
Catatan proses pelaksanaan praktek lapang
Laporan hasil praktek lapangan
Koleksi spesimen (terarium, hrbarium,
awetan spesimen basah, awetan spesimen
kering)

SKOR
51
40
74

PRESENTASE
51%
67%
37%

29

73%

Berdasarkan analisis data sementara yang diperoleh pada uji coba instrumen di
kalangan terbatas menunjukkan kemampuan mahasiswa yang perlu di tingkatkan. Hal
ini terlihat dari laporan skor hasil praktek lapang yang menunjukkan persentase 37% .
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3) Penilaian Ranah sikap (Sikap Ilmiah)
Data penilaian yang diperoleh dari penilaian sikap ilmiah mahasiswa selama
kegiatan kuliah lapangan dengan instrumen asesmen otentik yang telah dikembangkan
dalam penelitian ini tertera dalam Tabel 10 di bawah ini.
Tabel 10. Rekapitulasi hasil uji coba instrumen otentik pada ranah sikap ilmiah

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ASPEK PENILAIAN
Rasa ingin tahu
Inventif
Berpikir kritis
Teguh pendirian
Menyadari adanya keterbatasan
Menghargai bukti
Jujur
Objective
Mau mengubah opini
Berpikir terbuka dan bekerja sama
Sikap bertanya

SKOR
51
44
62
45
56
51
46
52
42
47
22

PRESENTASE
51%
73%
62%
75%
70%
85%
77%
87%
70%
47%
37%

Berdasarkan analisis data sikap ilmiah mahasiswa selama kuliah lapangan
terpadu menunjukkan presentase kurang dari 60% pada indikator rasa ingin tahu,
berpikir terbuka dan kerja sama serta sikap bertanya, sedangkan sikap ilmiah inventif,
berpikir kritis, teguh pendirian, menyadari adanya keterbatasan, menghargai bukti,
jujur, objective, mampu mengubah opini menunukan sikap yang sudah meningkat
dengan persentase diatas 60%. Dari data keseluruhan hasil uji coba menunjukkan sikap
ilmiah mahasiswa sudah terbentuk seiring dengan proses perkuliahan yang selama ini
sudah berlangsung.

4.1.6 Respon Penggunaan Instrumen Hasil Pengembangan
Untuk mengetahui tingkat kebermanfaatan model instrumen otentik yang telah
dikembangkan dalam penelitian ini, maka dilakukan pengukuran respon mahasiswa dan
dosen pengguna instrumen tersebut melalui pertanyaa-pertanyaan terstruktur dalam
bentuk angket. Respon mahasiswa yang dimaksud adalah pendapat mereka tentang
pengaruh penilaian aspek-aspek dan indikator-indikator yang diukur selama kegiatan
praktik lapang terhadap peningkatan kualitas pengetahuan, kinerja dan sikap ilmiah
mereka. Pengukuran respon dosen dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemudahan
penggunaan, daya ukur serta kesesuaian instrumen penilaian otentik yang
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dikembangkan dalam penelitian ini dengan aspek-aspek yang perlu dinilai sesuai tujuan
pembelajaran.
Hasil analisis respon pada angket yang kembali menunjukkan bahwa 82 %
mahasiswa merasa tertantang untuk menunjukkan kinerja terbaiknya;

78 % ingin

menggali pengetahuan sendiri dan 67 % ingin lebih bersikap ilmiah selama kegiatan
praktik lapang. Hal ini terjadi setelah mahasiswa menerima sosialisasi tentang aspekaspek dan indikator-indikator penilaian sebagaimana tercantum dalam instrument
penilaian yang telah dikembangkan. Respon dosen pengguna menunjukkan 80 % dosen
merasa dimudahkan dalam menilai keterampilan praktik lapang mahasiswa secara
otentik dan objektif, dengan saran agar instrumen dapat dikembangkan dengan lebih
fleksibel sehingga daya implementasinya dapat lebih luas.

4.2 Pembahasan
Praktek lapangan terpadu bertujuan menggabungkan beberapa matakuliah yang
di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan praktikum lapangan dengan konten materi
subjek yang saling beririsan. Mata kuliah yang terkait dengan lokasi praktek lapangan
terpadu di antaranya ekologi hewan, ekologi tumbuhan, zoologi invertebrata, botani
cryptogamae dan botani phanerogamae. Berdasarkan pengamatan di lapangan
diperlukan pengembangan terkait eksplorasi keanekaragaman hayati yang di jadikan
objek kegiatan praktikum.
Pemilihan lokasi di pantai Karapyak, Pangandaran, dipandang cukup strategis
untuk pelaksanaan praktek lapangan terpadu I yang bertujuan melakukan pengamatan
ekosistem pantai, mengingat kondisi topografinya yang terdiri dari daerah pesisir serta
daerah dataran padang rumput yang kaya akan biota dengan keragaman dan kelimpahan
yang tinggi. Demikian pula dengan pemilihan Ranca Upas, Kecamatan Ciwidey,
Kabupaten Bandung Selatan sebagai lokasi kegiatan praktek lapang terpadu kedua yang
bertujuan melakukan pengamatan ekosistem pegunungan. Lokasi ini merupakan adalah
salah objek wana wisata dengan area seluas 215 ha,

memiliki kekayaan alam

perbukitan serta hutan alam yang sangat luas. Di atas ketinggian sekitar 1.700 dpl,
dengan kisaran suhu 18-23 oC, hutan alam di kawasan ini memiliki kekayaan flora dan
fauna yang beragam dan berlimpah.
Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan praktek lapangan
terpadu terlihat kurang kondusif karena jumlah mahasiswa peserta praktik lapang yang
tidak berimbang dengan jumlah dosen pembimbingnya. Hal ini selaras dengan hasil
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wawancara dengan mahasiswa yang menunjukkan kurang terbimbingnya mahasiswa
selama di lapangan sehingga mahasiswa kurang terpuaskan dalam mendapatkan
pengetahuannya. Kinerja mahasiswa secara umum masih perlu ditingkatkan.
Keterampilan kerja selama melaksanakan kegiatan, seperti cara-cara mengambil
spesimen tumbuhan dengan benar, mendata spesimen tumbuhan sesuai kebutuhan,
menyimpan hasil spesimen sesuai dengan kriteria penyimpanan, menggunakan buku
panduan identifikasi, mengidentifikasi spesimen tumbuhan dan memberikan label pada
spesimen tumbuhan masih kurang. Beberapa kriteria perlu ditambahkan berkenaan
dengan proses pelaksanaan kegiatan yang menuntut mahasiswa mempunyai
kemampuan dalam memecahkan masalah (problem solving) yang baik sehingga dapat
mengembangkan daya pikir dan nalarnya dengan mengkompilasi antara teori yang
sudah di dapatnya di bangku kuliah dengan kegiatan praktek langan sehingga tercipta
pemahaman konsep yang utuh.
Hasil wawancara dengan 15 orang mahasiswa peserta praktik lapang yang
dipilih secara acak dari 3 kelas menunjukkan 100% mahasiswa tidak mengetahui format
penilaian yang digunakan dosen dalam menilai kinerja praktik lapang yang
dilakukannya. Ketidak-tahuan akan format serta aspek yang dinilai dalam kinerja
praktik lapang menyebabkan mahasiswa tidak tahu persis tujuan pembelajarannya, dan
berakibat pada ketidak-tahuan standar acuan keterampilan kerja yang harus dilakukan.
Analisis hasil wawancara dan observasi di lapangan yang teramati selama studi
pendahuluan menunjukkan sistem penilaian yang mengarah pada penilaian otentik
belum terlaksana karena belum adanya format penilaian otentik yang baku sesuai
dengan kebutuhan dilapangan. Rubrik penilaian yang mengarah pada penilaian otentik
yang menjadi kriteria penilaian belum dirumuskan sehingga terlihat praktik lapangan
terpadu menjadi kurang bermakna. Belum adanya format penilaian baku yang disertai
rubrik serta pedoman penskoran dalam melakukan penilaian otentik dalam menilai
kinerja mahasiswa secara nyata dan langsung mengakibatkan kuliah praktek lapangan
menjadi kurang bermakna.
Berangkat dari kondisi tersebut di atas maka rumusan tentang asesmen kinerja
dalam praktik lapang terpadu sungguh sangat diperlukan. Aspek penilaian menjadi
sangat penting dalam menilai sebuah proses pembelajaran agar pembelajaran menjadi
bermakna dan memberikan efek positip serta motivasi bagi mahasiswa dalam
melaksanakan praktek lapangan terpadu.
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Kegiatan praktik lapangan pada hakikatnya melatih mahasiswa untuk berpikir
dan memecahkan permasalahan yang ditemuinya di lapangan berdasarkan pengetahuan
yang telah diperolehnya di bangku perkuliahan. Sebagaimana umumnya proses
pembelajaran, capaian dan perolehan mahasiswa atas pembelajaran yang dilakukannya
perlu penilaian berkesinambungan agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga
tujuan pembelajaran dapat dicapai sesuai harapan. Dalam proses penilaian ini
diperlukan perangkat asesmen yang representatif dan dapat menilai keterampilan
pemecahan masalah secara akurat.
Sesuai dengan karakter praktik lapang yang memadukan pengetahuan,
keterampilan dan sikap ilmiah dalam kesatuan kinerja pemecahan masalah, maka
kegiatan praktik lapangan terpadu memerlukan perangkat penilaian otentik. Hal ini
senada dengan Mueller (2008) dalam Abidin (2012) yang mengemukakan bahwa
penilaian otentik adalah suatu penilaian belajar yang merujuk pada situasi atau konteks
dunia nyata yang memerlukan berbagai macam pendekatan untuk memecahkan masalah
yang memberikan kemungkinan bahwa satu masalah bisa mempunyai lebih dari satu
macam pemecahan. Dengan kata lain, asesmen otentik memonitor dan menilai
kemampuan siswa dalam bermacam-macam kemungkinan pemecahan masalah yang
dihadapi dalam situasi atau konteks dunia nyata dan dalam suatu proses pembelajaran
nyata. Dalam suatu proses pembelajaran, asesmen otentik mengukur, memonitor, dan
menilai semua aspek hasil belajar (yang tercakup dalam domain kognitif, afektif, dan
psikomotor), baik yang tampak sebagai hasil akhir dari suatu proses pembelajaran,
maupun berupa perubahan dan perkembangan aktifitas, dan perolehan belajar selama
proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas.
Rancangan model instrumen asesmen otentik yang telah dikembangkan berupa
instrumen yang ditujukan untuk dapat mengukur kompetensi mahasiswa pada ranah
pengetahuan, keterampilan dan sikap selama kegiatan pratik lapang berlangsung.
Penilaian ranah pengetahuan ditujukan untuk menilai keterampilan pemecahan masalah
yang ditemukan dalam kegiatan praktik lapang terpadu, dengan aspek-aspek penilaian
meliputi kemampuan mengidentifikasi masalah, kemampuan merumuskan masalah,
kemampuan merancang solusi, kemampuan menyususn hipotesis, kemampuan
mengumpulkan informasi, kemampuan mengasosiasi informasi, dan kemampuan
membuat kesimpulan. Penilaian ranah keterampilan dirancang untuk dilakukan melalui
penilaian unjuk kerja dengan aspek penilaian keterampilan proses sains serta portofolio
dengan jenis produk berupa proposal, catatan proses pelaksanaan praktik lapang,
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laporan hasil praktik lapang, dan koleksi specimen hasil praktik lapang, Penilaian ranah
sikap dirancang untuk menilai sikap ilmiah mahasiswa selama kegiatan praktik lapang
yang meliputi rasa ingin tahu, inventif, berfikir kritis, teguh pendirian, menyadari
adanya keterbatasan, menghargai bukti, jujur, objektif, mau mengubah opini, berfikiran
terbuka dan kerjasama, serta keinginan dan kemampuan bertanya. Masing-masing
aspek penilaian pada ranah pengetahuan, ketrampilan maupun sikap memuat indikatorindikator yang kualitasnya diukur dengan pemberian skor berskala 1 sampai dengan 4
dengan kriteria yang ditetapkan dalam rubrik penilaian.
Rancangan model instrumen asesmen otentik kegiatan praktik lapang yang
dikembangkan dalam penelitian ini telah divalidasi melalui penilaian/penelaahan pakar
pendidikan biologi dan praktisi kegiatan pengamatan biologi lapangan. Sesuai dengan
pendapat Sujana (1995) yang menyatakan bahwa hasil pengukuran dapat memberikan
informasi yang akurat, jika terlebih dahulu dilakukan validasi isi dan validasi konstruk
terhadap alat ukur yang digunakan. Suatu alat ukur dinyatakan memiliki validitas isi
jika alat ukur tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur; materi alat ukur tersebut
betul-betul merupakan materi yang representatif terhadap materi yang akan diukurnya.
Dari segi validitas konstruk, yang diutamakan adalah adanya kecocokan konstruk
perilaku yang dicakup oleh instrumen pengukuran dengan yang ditentukan dalam
sasaran yang ditargetkan. Untuk dapat membuat alat ukur yang memenuhi validasi isi
maupun validasi konstruk, dapat dilakukan evaluasi berdasarkan ‘penimbangan’
profesional oleh sekelompok pakar. Hasil penelaahan dan penilaian pakar selanjutnya
dipergunakan sebagai dasar utama koreksi dan revisi instrumen sehingga dihasilkan
model instrumen asesmen otentik kegiatan lapang yang memiliki validitas logis.
Instrumen ini juga divalidasi melalui uji-coba pada kalangan terbatas, yakni
percobaan implementasi pada pelaksanaan praktik lapang terpadu 30 orang mahasiswa
calon guru biologi dari sebuah LPTK swasta di Bandung yang dilaksanakan di Pantai
Karapyak, Pangandaran. Melalui uji coba penggunaan instrumen penilaian ini diperoleh
hasil yang menyatakan bahwa model instrumen asesmen otentik kegiatan lapang yang
dikembangkan ini memiliki validitas empiris. Secara umum, hasil uji coba instrumen
menunjukkan kemampuan intrumen untuk mengukur keterampilan pemecahan masalah
mahasiswa dalam kegiatan praktik lapangan terpadu.
Kebermanfaatan instrumen penilaian otentik yang dikembangkan dalam
penelitian ini sangan nyata terukur melalui pengukuran respon mahasiswa dan dosen
pengguna instrumen tersebut menggunakan angket yang memuat pertanyaan37

pertanyaan terstruktur. Respon mahasiswa yang dimaksud adalah pendapat mereka
tentang pengaruh penilaian aspek-aspek dan indikator-indikator yang diukur selama
kegiatan praktik lapang terhadap peningkatan kualitas pengetahuan, kinerja dan sikap
ilmiah mereka. Setelah menerima sosialisasi tentang aspek-aspek dan indikatorindikator penilaian sebagaimana tercantum dalam instrumen penilaian sebelum
pelaksanaan praktik lapang, mahasiswa merasa tertantang untuk menunjukkan kinerja
terbaiknya, ingin menggali pengetahuan sendiri dan ingin lebih bersikap ilmiah selama
kegiatan praktik lapang. Pengukuran respon dosen dimaksudkan untuk mengetahui
tingkat kemudahan penggunaan, daya ukur serta kesesuaian instrumen penilaian otentik
yang dikembangkan dalam penelitian ini dengan aspek-aspek yang perlu dinilai sesuai
tujuan pembelajaran. Keberadaan instrument penilaian otentik ini member kemudahan
bagi dosen dalam menilai keterampilan praktik lapang mahasiswa secara otentik dan
objektif, sehingga lebih mudah menentukan bentuk tindakan bimbingan lebih lanjut.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian pada tahap perencanaan, yakni tahun pertama dari
tiga tahun penelitian yang direncanakan, yang meliputi kegiatan-kegiatan analisis
kebutuhan,

analisis pembelajaran, merancang

dan

validasi rancangan model

instrumen asesmen, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Kegiatan praktik lapangan pada hakikatnya melatih mahasiswa untuk berpikir dan
memecahkan permasalahan yang ditemuinya di lapangan berdasarkan pengetahuan
yang telah diperolehnya di bangku perkuliahan. Praktek lapangan terpadu bertujuan
menggabungkan beberapa matakuliah yang di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan
praktikum lapangan dengan konten materi subjek yang saling beririsan.
b. Guna memeriksa ketercapaian tujuan pembelajaran dalam kegiatan praktik lapang
diperlukan penilaian dengan perangkat asesmen otentik yang representatif dan dapat
menilai keterampilan pemecahan masalah secara akurat.
c. Model instrumen asesmen otentik yang dikembangkan dalam penelitian ini meliputi
penilaian ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap ilmiah yang masing-masing
meliputi aspek-aspek penilaian dengan indikator-indikator yang selayaknya dimiliki
mahasiswa calon guru biologi.
d. Model instrumen asesmen otentik yang dikembangkan dalam penelitian ini
memiliki validitas isi dan konstruk yang cukup memadai secara logis dan empiris
untuk menilai keterampilan pemecahan masalah mahasiswa calon guru biologi
dalam kegiatan praktik lapangan terpadu.
e. Sosialisasi aspek-aspek penilaian kepada mahasiswa peserta praktik lapang terpadu
mendorong

mahasiswa

untuk

menunjukkan

kinerja

terbaiknya,

menggali

pengetahuan sendiri dan lebih bersikap ilmiah selama kegiatan praktik lapang.
f. Keberadaan instrumen penilaian otentik yang representatif dan dapat menilai
keterampilan pemecahan masalah secara akurat memberi kemudahan bagi dosen
pembimbing untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran mahasiswa dan
menentukan bentuk tindakan bimbingannya lebih lanjut.
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5.2 Saran
Mengingat model instrument otentik yang dikembangkan dalam penelitian ini
baru sampai tahap penilaian pakar dan uji coba pada kalangan terbatas,

maka

disarankan agar instrumen ini diuji dalam implementasi pada kalangan yang lebih luas
dengan jumlah mahasiswa dan dosen pembimbing yang lebih banyak, sehingga hasil uji
dapat lebih representative. Perlu pula dilakukan penilaian pra, saat dan pasca
palaksanaan praktik lapang, sehingga perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap
mahasiswa dalam pemecahan masalah yang dihadapinya sebagai efek dari penggunaan
instrumen asesmen otentik ini dapat benar-benar terukur. Dengan demikian maka
keberhasilan upaya peningkatan kualitas lulusan pendidikan calon guru biologi melalui
pengembangan model asesmen otentik yang menilai keterampilan pemecahan masalah
dalam kegiatan praktek lapang terpadu dapat terwujud.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Susunan Organisasi Tim Peneliti
2. Biodata Peneliti
3. Surat Pernyataan Peneliti
4. Format Pedoman Wawancara
5. Instrumen Asesmen Otentik Hasil Pengmbangan
6. Surat Pembayaran Dana Penelitian
7. Form Pengisian Luaran Usulan
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Lampiran 1:
Susunan Organisasi Tim Peneliti/Pelaksana dan Pembagian Tugas
No.

1

2

Nama / NIDN

Dr. Cartono,
S.Pd., M.Pd., M.P.
(0407076801)

Yusuf Ibrahim,
Drs., M.Pd., M.P.
(9904007683)

Instansi
Asal

FKIP
Unpas

FKIP
Unpas

Bidang
Ilmu

Pendidikan
Biologi

Pendidikan
Biologi

Alokasi
Waktu
Jam/Minggu

2 j ob

10 j ob

3

Cita Tresnawati,
S.Pd., M.Pd.

FKIP
Unpas

Pendidikan
Biologi

10 j ob

4

Nia Nurdiani,
M.Si.

FKIP
Unpas

Pendidikan
Biologi

10 j ob

Uraian Tugas
Selaku Ketua Tim:
 Menentukan topik dan
arah penelitian
 Merancang kegiatan
penelitian
 Mengkoordinir
pelaksanaan penelitian
 Melaksanakan
ketentuan birokrasi
Selaku Anggota:
 Turut menentukan
topik dan arah
penelitian
 Melaksanakan proses
penelitian
Selaku Bendahara
merangkap Anggota:
 Membantu memegang
dan mengendalikan
pendanaan
 Turut menentukan
topik dan arah
penelitian
 Melaksanakan proses
penelitian
Selaku Anggota:
 Turut menentukan
topik dan arah
penelitian
 Melaksanakan proses
penelitian
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BIODATA
A. Identitas Diri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nama Lengkap (dengan gelar)
Jenis Kelamin
Jabatan Fungsional
NIP/NIK/Identitas lainnya
NIDN
Tempat dan Tanggal Lahir
E-mail
Nomor Telepon/HP
Alamat Kantor
Nomor Telepon/Faks Kantor
Lulusan yang Telah Dihasilkan

12

Mata Kuliah yang Diampu

Drs. Yusuf Ibrahim,M.Pd.,M.P
Laki-laki
Lektor Kepala
15110063
9904007683
Subang, 11 November 1963
Yusuf_ibrahim63@yahoo.com
081321444614
Jl. Taman sari no 6-8 Bandung
(022)24205317 Fax. (022) 4263982
S-1= 120 orang; S-2= orang; S-3=
orang
Morfologi Tumbuhan
Fisiologi Tumbuhan
Bimbingan Skripsi
Kurikulum dan pembelajaran
Penglingsosbudtek

B. Riwayat Pendidikan
S-1
Universitas Pasundan
Bandung

S-2
Pascasarjana
UNPAD

Bidang Ilmu
Tahun Masuk – Lulus
Judul
Skripsi/Tesis/Disertasi

Pendidikan Biologi
1983-1988
Pengaruh Pemberian
Jenis-Jenis Makanan
Terhadap
Perkembangbiakan Hydra

Nama
Pembimbing/Promotor

1. Drs. Nono Sutarno,
M.Pd.
2. Drs. Otang Hidayat,
M.Pd.

Ilmu Pangan
1993-1996
Pengaruh Herbisida
Metolakhor Terhadap
Penekanan Gulma
Pada Tanaman
Jangung Manis
1. Prof. Dr. Ir. Hasbi
Tirtapraja
2. Prof. Dr. Ir. Amir
Hamzah
Sumintapoera

Nama Perguruan Tinggi

S-3

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.
1

Tahun
2005

Judul Penelitian

Pendanaan
Sumber*
Jml (juta
Rp)

Studi Eksplorasi Keanekaragaman
Species Tumbuhan Dihubungkan
45

2

3

4

2006

2009

2010

Dengan Topografi Dan Faktor FisikaKimia Lingkungan
Meningkatkan Prestasi Belajar Melalui
Pengamatan Media Gambar Dan
Prefarat Intensif Pada Materi Jaringan
Tumbuhan
Optimalisasai Perkuliahan Anatomi
Tumbuhan Menggunakan Modul
Pembelajaran Berbasis Inkuiri (Inquiry
Base Instructional Module) Pada
Mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP
Unpas
Meningkatkan Pemahaman Konsep
Mahasiswa Dengan Menggunakan
Lembar Kegiatan Praktikum Berbasis
Inkuiri Pada Kegiatan Perkuliahan
Praktikum Anatomi Tumbuhan

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No.

Tahun

1

2013
berjalan

Judul Pengabdian Kepada
Masyarakat
Membekali Keterampilan Sistem
Bertaman Terarium Yang Terintegrasi
Pada Mata Pelajaran Pendidikan
Lingkungan Hidup

Pendanaan
Jml (juta
Sumber*
Rp)
LPM
Universitas
Pasundan

2.000.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No.
1

2

3

4

Judul Artikel Ilmiah
Kenaikan Anggaran Pendidikan Dan
Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar
Di Indonesia
Korelasi Antara Sikap Siswa Terhadap
Pembelajaran Menggunakan Media
Gambar Tempel Dengan Hasil Belajar
Siswa Pada Konsep Saling
Ketergantungan
Penggunaan Model Pembelajaran Co-Op
Co-Op Terhadap Peningkatan Hasil
Belajar Siswa Kelas XI Pada Sub Konsep
Alat Indera
Pendidikan Pada Awal Kemerdekaan
Indonesia Pada Tahun 1945-1950

Nama Jurnal

Volume/
Nomor/Tahun

Al Mizan (ISSN
0852-839X)

2007

Biofer (ISSN
1978-2534)

2009

Biofer (ISSN
1978-2534)

2011

Biofer (ISSN
1978-2534)

2012
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F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir
No.

Nama Pertemuan
Ilmiah/ Seminar

1

International seminar

2

Training organization

Waktu dan
Tempat

Judul Artikel Ilmiah
Material Structure Analysis In
Science Learning Process In
Class IV Elemen
Peranan Organisasi
Kemahasiswaan Dalam
Pengembangan Diri Mahasiswa

2011 FKIP
UNPAS
2012 Himabio
FKIP UNPAS

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No.
1
2
3
4
5
6

Judul Buku
Anatomi Tumbuhan
Penuntun Praktikum Botani
Phanerogamae
Konsep Dasar IPA SD
Morfologi Tumbuhan
Modul PLPG Guru Kelas SD
Atlas Anatomi Tumbuhan

Tahun

Jumlah
Halaman

Penerbit

2008

214

Prisma press

2009

72

FKIP Unpas

2010
2011
2011
2012

18882
166
82
156

Prisma press
Prisma press
Rayon 34 Unpas
FKIP Unpas

H. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, asosiasi atau
institusi
Institusi Pemberi
Penghargaan

No

Jenis Penghargaan

1
2
3

Tim Penilai Buku Non Teks Pelajaran
Tim Penilai Buku Non Teks Pelajaran
Tim Pemantau Independen Ujian Nasional SMP
Dan SMA
Surveyor Standar Nasional Pendidikan
Surveyor Standar Nasional Pendidikan
Assesor PLPG Rayon UNPAS
Tim Pemantau Independen Ujian Nasional SMP
Dan SMA

4
5
6
7

Tahun

Pusbuk Depdiknas
Pusbuk Depdiknas
Depdiknas
BNSP
BNSP
Rayon 34 UNPAS
Depdiknas

2008
2009
2009
2009
2010
2011
2012

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah Bersaing
Bandung,10 April 2013

Drs.YUSUF IBRAHIM, M.Pd., M.P.
NIPY : 1510062
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2
3
4
5
6
7
8
9
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NIP/NIK/Identitas lainnya
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12
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Cita Tresnawati, S.Pd.,M.Pd.
Perempuan
III-B/ Assisten Ahli
NIP YPT Pasundan 1511053
9904009311
Bandung, 14 Februari 1978
cita_tresnawati@yahoo.com
022.2008424 / 081320724446
Jl. Taman sari no 6-8 Bandung
02224205317
S-1= orang; S-2= orang; S-3=
orang
Biologi Sel
Perencanaan Pengajaran
Kapita Selekta Biologi SMA I
Kurikulum dan Pembelajaran
Praktikum Struktur Hewan
Praktikum Zoologi Vertebrata
Praktikum Fisiologi Hewan

B. Riwayat Pendidikan
Nama Perguruan Tinggi
Bidang Ilmu
Tahun Masuk – Lulus
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi

Nama
Pembimbing/Promotor

S-1

S-2

Universitas
Pasundan
Bandung
Pendidikan
Biologi
1996-2000
Pengaruh
Berbagai Substrat
Pembibitan Jamur
Tiram Putih
(Pleurotus
ostreatus)
Terhadap
Pertumbuhan
Miselium Jamur
1. Dra. Mira
Widyantini,
M.Kes.
2. Dra.Lilis
Suhaerah,
M.Kes.

Universitas Pendidikan
Indonesia

S-3

Pendidikan IPA
Sekolah Lanjutan
2007-2009
Implementasi Model
Pembelajaran Inkuiri
Pada Konsep Sistem
Pernapasan Untuk
Meningkatkan
Kemampuan
Konseptual, Prosedural
dan Sikap Ilmiah
Siswa SMU
3. Prof. Dr.Fansisca
Thapilaow
4. Dr. Ana Ratna
Wulan
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C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)
No.

Tahun Judul Penelitian

1

2009

2

2010

3

2006

4

2007

5

2008

6

2008

7

2009

8

2011

9

2012

Implementasi Model Pembelajaran Inkuiri
Pada Konsep Sistem Pernapasan Untuk
Meningkatkan Kemampuan Konseptual,
Prosedural dan Sikap Ilmiah Siswa SMU.
Thesis Tahun 2009
Implementasi Strategi Metakognisi dengan
Mengetahui
Prior Knowledge dalam
Mengembangkan hand-out Perkuliahan
dan Menilai Kemampuan Mahasiswa
Memahami Materi Sintesis Protein.
Pengembangan Kreativitas Mahasiswa
dengan Pemanfaatan Lingkungan sebagai
Sumber Belajar pada Mata Kuliah Zoologi
Vertebrata.
Relevansi
Pengetahuan
Mahasiswa
terhadap Wawasan Lingkungan di
Program Studi Pendidikan Biologi FKIP
Unpas Bandung.
Pemanfaatan Laboratorium sebagai Media
Pembelajaran
dalam
Rangka
Meningkatkan Proses Belajar Mengajar di
Program Studi Biologi FKIP Unpas
Bandung.
Pengembangan
Instrumen
Penilaian
Praktikum mata kuliah Zoologi Vertebrata
untuk Meningkatkan Hasil Belajar
Mahasiswa di Program Studi Pendidikan
Biologi Universitas Pasundan Bandung.
Analisis Keterampilan Proses Sains pada
Mahasiswa Biologi
FKIP Unpas
Bandung.
Studi
Kemampuan
Menganalisis
Fenomena Inovasi Dalam Pembelajaran
Biologi Pada Mahasiswa Semester VII
Pendidikan Biologi Fkip Unpas Bandung.
Menilai
Proses
Inkuiri
Dengan
Performance Assessment Pada Praktikum
Pengujian Urin Praktikum Fisiologi
Hewan.

Pendanaan
Sumber* Jml (juta
Rp)
Sendiri

-

Lemlit
Universitas
Pasundan

2

Lemlit
Universitas
Pasundan

2

Lemlit
Universitas
Pasundan

2

Lemlit
Universitas
Pasundan

2

Lemlit
Universitas
Pasundan

2

Lemlit
Universitas
Pasundan
Lemlit
Universitas
Pasundan

2

Lemlit
Universitas
Pasundan

2

2

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No.

Tahun

1

2008

Judul Pengabdian Kepada
Masyarakat

Pendanaan
Sumber* Jml (juta Rp)

Pembuatan bibit nata dan natadecoco
dikelurahanLlembang Bandung

LPM
Universitas
Pasundan

2.000.000
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2

3

4

5

6

2009

2010

2011

2012

2013
berjalan

Sosialisasi Pembuatan Bioplastik pada
Guru-guru dan Siswa SMP dan SMU YPI
Bandung. Tahun 2009
Bio-sosialisasi Pemanfaatan Lahan Sempit
dengan Sistem Vertikultur kepada Ibu-ibu
PKK di Kecamatan Sukajadi Kelurahan
Sukawarna Kabupaten Bandung.
Pengabdian Masyarakat dengan menjadi
pembimbing
KPB
(Kuliah
Praktek
Bermasyarakat) di Desa Jatisari Kecamatan
Bojong Picung Ciranjang Cianjur
Pengabdian Masyarakat dengan menjadi
pembimbing
KPB
(Kuliah
Praktek
Bermasyarakat) di Desa Sagala Herang
Kaler Kabupaten Subang
Membekali Keterampilan Sistem Bertaman
Terarium Yang Terintegrasi Pada Mata
Pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup

LPM
Universitas
Pasundan

2.000.000

LPM
Universitas
Pasundan

2.000.000

Fakultas
Universitas
Pasundan

-

Fakultas
Universitas
Pasundan

-

LPM
Universitas
Pasundan

2.000.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No.

1

2

3

Judul Artikel Ilmiah
Implementasi
Model
Pembelajaran
Inkuiri Pada Konsep Sistem Pernapasan
Untuk
Meningkatkan
Kemampuan
Konseptual, Prosedural dan Sikap Ilmiah
Siswa SMU. Thesis Tahun 2009
Implementasi
Strategi
Metakognisi
dengan Mengetahui Prior Knowledge
dalam
Mengembangkan
hand-out
Perkuliahan dan Menilai Kemampuan
Mahasiswa Memahami Materi Sintesis
Protein.
Studi
Kemampuan
Menganalisis
Fenomena Inovasi Dalam Pembelajaran
Biologi Pada Mahasiswa Semester VII
Pendidikan Biologi Fkip Unpas Bandung
(2011)

Nama Jurnal

Volume/
Nomor/Tahun

Biosfer

Vol. III/No. 2/
Juli 2011

Biofer

Vol. IV/No.1/
Januari 2012

Biosfer

Vol. V/No. 2/
Juli 2012

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah Bersaing.
Bandung,10 April 2013
Peneliti,

CITA TRESNAWATI, S.Pd., M.Pd.
NIPY 1511053
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A. Identitas Diri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nama Lengkap (dengan gelar)
Jenis Kelamin
Jabatan Fungsional
NIP/NIK/Identitas lainnya
NIDN
Tempat dan Tanggal Lahir
E-mail
Nomor Telepon/HP
Alamat Kantor
Nomor Telepon/Faks Kantor
Lulusan yang Telah Dihasilkan

12

Mata Kuliah yang Diampu

NIA NURDIANI, M. Si.
Perempuan
Asisten Ahli Madya
NIPYPT Pasundan 151 103 44
9900008739
Bandung, 28 Maret 1961
niapriarti@yahoo.com
081809807942
Jl. Sumatera No. 41, Bandung
Telp. 022-4200730 Fax. 022-4203002
S-1= orang; S-2= orang; S-3=
orang
1. Biokimia
2. PKK
3. Embriologi
4. Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia

B. Riwayat Pendidikan
Nama Perguruan Tinggi
Bidang Ilmu
Tahun Masuk – Lulus
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi

Nama Pembimbing/Promotor

S-1

S-2

Institut
Pertanian Bogor
Kedokteran
Hewan
1979 - 1984
Produksi Semen
Beku di Balai
Inseminasi
Buatan
Lembang

Institut Pertanian
Bogor
Biologi

S-3

1989 – 1994
Hubungan Pola
Hormonal dan
Beberapa Nilai
Hematologis dengan
Pola Tingkahlaku
Reproduksi Ayam
Hutan Hijau (Gallus
varius) di dalam
Kandang Pemeliharaan
Prof. Dr. Mozes 1. Prof. Dr. Reviany
R. Toelihere,
Widjajakusuma,
M.Sc.
M.Sc.
2. Prof. Dr. Sri Hartini
Syikar, M.Sc.
3. Prof.Dr. Ali Kodra,
M.Sc.
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C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)
No.

1

2

Tahun

2012

2012

3

2013

4

2014

5

2014

6

2014

Judul Penelitian
Perubahan Kemampuan Berpikir Logis
Mahasiswa Calon Guru Biologi Peserta
Kuliah Embriologi Melalui Praktek
Pembuatan Model Media Berbahan Clay
Peningkatan dan Pembinaan
Keprofesionalan Guru Bersertifikat
Pendidik Melalui Lesson Study Pada Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah, Yayasan
Pendidikan Pasundan (Tahun Pertama)
Peningkatan dan Pembinaan
Keprofesionalan Guru Bersertifikat
Pendidik Melalui Lesson Study Pada Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah, Yayasan
Pendidikan Pasundan (Tahun Kedua)
Peningkatan dan Pembinaan
Keprofesionalan Guru Bersertifikat
Pendidik Melalui Lesson Study Pada Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah, Yayasan
Pendidikan Pasundan (Tahun Ketiga)
Upaya Peningkatan Kualitas Lulusan
Pendidikan Calon Guru Biologi Melalui
Pengembangan Model Asesmen Otentik
Yang Menilai Keterampilan Pemecahan
Masalah Dalam Kegiatan Praktek Lapang
Terpadu (Tahun Pertama)
Pengembangan Model Pelatihan Penulisan
Karya Ilmiah Dalam Upaya Pembinaan
Profesionalisme Guru Berkelanjutan
(Tahun Pertama)

Pendanaan
Jml
Sumber*
(juta Rp)
Pribadi

DP2M Dikti

40

DP2M Dikti

45

DP2M Dikti

45

DP2M Dikti

50

DP2M Dikti
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A. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
Pendanaan
Judul Pengabdian Kepada
No. Tahun
Jml
Masyarakat
Sumber*
(juta Rp)
1

2010

2

2010

3

2010

4

2011

5

2012

Bududaya Ayam Kampung (Gallus
domestikus) Secara Intensif di Kecamatan
Cimalaka, Sumedang
Bimbingan Kuliah Praktik Bermasyarakat
Mahasiswa FKIP Unpas di Kabupaten
Sumedang
Pendidikan dan Latihan Profesionalisme
Guru
Pendidikan dan Latihan Profesionalisme
Guru
Pendidikan dan Latihan Profesionalisme
Guru

FKIP Unpas

2

FKIP Unpas
FKIP Unpas
FKIP Unpas
FKIP Unpas
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6

2013

7

2013

8

2014

Pendidikan dan Latihan Profesionalisme
Guru
Bimbingan Kuliah Praktik Bermasyarakat
Mahasiswa FKIP Unpas di Kabupaten
Purwakarta
Pendidikan dan Latihan Profesionalisme
Guru

FKIP Unpas
FKIP Unpas
FKIP Unpas

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir
No

Judul Artikel Ilmiah

Volume/Nomor/Tahun

Nama Jurnal

1

Peningkatan dan Pembinaan
Keprofesionalan Guru Bersertifikat
Pendidik Melalui Lesson Study
Pada Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah, Yayasan Pendidikan
Tinggi Pasundan

Vol. 18/No. 1/2013

Jurnal
Pengajaran
MIPA

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sesuai
kebutuhan.

Bandung,10 April 2013
Pengusul,

NIA NURDIANI, M.Si.
NIPY: 15110344
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54

55

56

57
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SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI / PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

: Dr. Cartono, S.Pd., M.Pd., M.P.

NIDN

: 0407076801

Pangkat / Golongan

: Pembina / IV-A

Jabatan Fungsional

: Lektor Kepala

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LULUSAN PENDIDIKAN CALON
GURU BIOLOGI MELALUI PENGEMBANGAN MODEL ASESMEN
OTENTIK YANG MENILAI KETERAMPILAN PEMECAHAN MASALAH
DALAM KEGIATAN PRAKTEK LAPANG TERPADU
yang diusulkan dalam skema Penelitian Hibah Bersaing untuk tahun anggaran 20142016 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka
saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Bandung, 10 April 2013
Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Pasundan

Dr. H. Aan Burhanudin, S.H., M.H.
M.T.
NIP. 195408061984031003

Yang menyatakan,

Dr. Cartono, S.Pd., M.Pd.,
NIPY : 1510062
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DOKUMEN PENELITIAN HIBAH BERSAING
Upaya Peningkatan Kualitas Lulusan Pendidikan Calon Guru Biologi Melalui
Pengembangan Model Asesmen Otentik Yang Menilai Keterampilan
Pemecahan Masalah Dalam Kegiatan Praktek Lapang Terpadu

PEDOMAN WAWANCARA
KEBUTUHAN AKAN MODEL DAN INSTRUMEN ASESMEN OTENTIK
UNTUK PENILAIAN DALAM KEGIATAN PRAKTIK LAPANG TERPADU

Nama / Nomor Responden *) : ................................................................................
Jabatan

No
.
1

2

3

4

5

6
7

8
9

: Dosen Pembimbing

Pertanyaan

Ya

Jawaban
Tidak
Tidak
Penjelasan
Tahu

Apa tujuan pelaksanaan praktik
lapang bagi mahasiswa calon
guru biologi?
Bagaimana keterkaitan konsep
dengan materi /subtansi di
lapangan
Adakah pedoman/penuntun
kerja yang menjadi acuan
mahasiswa dalam pelaksanaan
praktik lapangan?
Jenis penilaian apa yang
selama ini dipergunakan untuk
menilai pembelajaran
mahasiswa dalam kegiatan
praktik lapang?
Apa bentuk tagihan yang
dipergunakan sebagai dasar
penilaian hasil belajar
mahasiswa dalam kegiatan
praktik lapang selama ini
Bagaimana menentukan
kriteria penilaian tagihan hasil
kegiatan praktik lapang ini?
Bagaimana sistem
penilaiannya?
Adakah penilaian aspek
keterampilan selama
mahasiswa melakukan kegiatan
praktik lapang?
Adakah penilaian aspek sikap
60

10

11

12

13

14

15

selama dan setelah pelaksanaan
praktik lapang?
Bagaimana menilai
pengetahuan mahasiswa
sebagai hasil belajar dalam
kegiatan praktik lapang?
Kemampuan dasar apa yang
diharapkan dapat tercapai pada
kegiatan praktek lapangan ini?
Bagaimana ketercapaian
kemampuan dasar mahasiswa
yang diharapkan dalam
kegiatan praktik lapang selama
ini?
Bagaimana cara mengatasi
ketidaktercapaian kemampuan
mahasiswa yang diharapkan
dari kegiatan praktik lapang,
serta bagaimana hasilnya?
Keterbatasan apa yang tidak
memungkinkan
dilaksanakannya penilaian
otentik dalam kegiatan praktik
lapang selama ini ini?
Apa saran-saran yang diajukan
untuk meningkatkan kualitas
kegiatan dan hasil belajar
mahasiswa dalam kegiatan
praktik lapang?
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DOKUMEN PENELITIAN HIBAH BERSAING
Upaya Peningkatan Kualitas Lulusan Pendidikan Calon Guru Biologi Melalui
Pengembangan Model Asesmen Otentik Yang Menilai Keterampilan
Pemecahan Masalah Dalam Kegiatan Praktek Lapang Terpadu

PEDOMAN WAWANCARA
KEBUTUHAN AKAN MODEL DAN INSTRUMEN ASESMEN OTENTIK
UNTUK PENILAIAN DALAM KEGIATAN PRAKTIK LAPANG TERPADU

Nama / Nomor Responden *) : ................................................................................
Jabatan

No
.
1

2

3

4

5

6

7

: Mahasiswa Peserta Praktik Lapang

Pertanyaan

Ya

Jawaban
Tidak
Tidak
Penjelasan
Tahu

Tahukah anda penilaian apa
yang dilakukan dosen terhadap
hasil belajar mahasiswa peserta
praktik lapang?
Sistem penilaian bagaimana
yang anda harapkan dalam
kegiatan praktik lapang?
Aspek-aspek hasil belajar aapa
yang anda harapkan untuk
mendapat penilaian?
Mengapa anda menginginkan
penilaian semua aspek hasil
belajar?
Apakah kondisi spesimen yang
diamati di lapangan sesuai
dengan teori
Kesulitan yang anda hadapi
pada kegiatan saat praktek
lapang terpadu
Apa saran anda untuk
memperbaiki dan
meningkatkan hasil belajar
mahasiswa dalam kegiatan
praktik lapang?
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PEDOMAN
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AUTENTIK

Tim Penyusun :
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Cita tresnawati.M.Pd
Nia nurdiani,M.Si
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
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DAFTAR ISI

Kata pengantar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Panduan model instrumen otentik
Instrumen Penilaian Ranah Kognitif
Instrumen Ranah Keterampilan
Unjuk Kerja (Keteramplan Proses Sains)
Portofolio
Instrumen Ranah Sikap (Ilmiah)
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INSTRUMEN PENILAIAN AUTENTIK

Nama mahasiswa

:

Nrp

:

1. RANAH PENGETAHUAN (KOGNITIF)

No
1

2

Indikator

Tingkat
Kognitif

Kemampuan
mengidentifikasi
masalah

C2 –
Faktual

Kemampuan
merumuskan
masalah

C3–
konseptual

\Kemampuan
merancang solusi

C6–
metakognitif

3

4
5

6

Kemampuan
C6
–
menyusun hipotesis metakognitif
Kemampuan
mengumpulkan
informasi

C4 –
Faktual

Kemampuan
mengasosiasi
Informasi

C5 –
Faktual

Kemampuan
membuat
kesimpulan

C4
metakognitif

7

Soal
Setelah melaksanakan kegiatan kuliah
lapang
terpadu
coba
identifikasi
permasalahan apa yang urgen untuk di
carikan solusi ?
Berdasarkan identifikasi permasalahan yang
terdapat di lapangan Rumuskan masalah
yang akan diteliti dan di carikan solusi oleh
mu ?
Berdasarkan permasalahan yang terdapat di
lapangan berikan alternatif solusi yang tepat
dan akurat ? jelaskan dengan rancangan
sementara
Susunlah
hipotesis
berdasarkan
permasalahan yang kelompokmu hadapi ?
Berdasarkan hasil survei kuliah lapangan
yang dilakukan informasi apa yang dapat
memberikan solusi terhadap permasalahan
yang terjadi di lapangan ?
Informasi apa yang akurat apa yang dapat
digunakan untuk mrmrcahkan masalah yang
terjadi di lingkungan pada praktek lapang
terpadu ?
Susunlah kesimpulan berdarakan data-data
serta eksperimen yang dilakaukan guna
memecahkan permasalahan yang terjadi di
lingkungan pada kegiatan praktek lapang
terpadu ?
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2. RANAH KETERAMPILAN
B.1 Unjuk Kerja (Keteramplan Proses Sains)
Nama mahasiswa :
NRP
:
No

Jenis
Keterampilan

1.

Indikator

4

3

2

Menggunakan beberapa alat indera

Mengamati
(Observasi)

Memperhatikan ciri khusus objek dan
lingkungan yang diamati
Mengidentifikasi perbedaan dan
persamaam objek yang diamati
Menentukan urutan kejadian

2
Merumuskan
pertanyaan
penelitian

3
Menentukan
variabel

4

Menggunakan alat bantu untuk
mempertajam/ membantu alat indera
Merumuskan pertanyan yang hanya bisa
ditemukan jawabannya melalui
pengamatan
Merumuskan pertanyaan yang
mengarahkan pada kegiatan pengamatan
Menemukan sendiri jawaban pertanyaan
melalui pengamatan
Menentukan variabel bebas dan variabel
terikat
Mengidentifikasi variabel-variabel yang
bisa mempengaruhi variabel
Terikat
Menentukan variabel yang harus
dikendalikan
Memberikan alternatif penjelasan yang
konsisten dengan bukti yang ada

Merumuskan
hipotesis

5
Menentukan
cara dan
langkah kerja
penyelidikan

Memberikan alternatif penjelasan yang
konsisten dengan bukti yang ada
Menerapkan pengathuan yang telah
dimiliki sebelumnya
Menyadari bahwa mungkin saja ada
beberapa penjelasan yang sama-sama
masuk akal
Menentukan alat dan bahan yang sesuai
untuk melakukan penyelidikan
Menentukan langkah-langkah yang logis
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1

Menentukan cara yang tepat untuk
melakukan percobaan
Merancang alat yang sesuai dengan tujuan
penyelidikan
Menggunakan informasi dari sebelumnya
ataupun sekarang untuk membuat
Prediksi

6

Memprediksi

Mendasarkan prediksi pada pola yang ada
Membedakan prediksi dari
tebakan/ramalan

7
Menafsirkan
hasil
pengamatan
dan menarik
kseimpulan
8

Berkomunikasi

Menggabung berbagai informasi yang
terpisah menjadi sebuah pernyataan
yang bermakna
Menemukan pola atau keteraturan dari
informasi yang berserakan
Mengidentifikasi hubungan antar variabel
yang ada
Bicara, mendengar, dan menulis untuk
menyortir informasi dan memperjelas
Makna
Membuat catatan hasil pengamatan secara
sistematis
Menggunakan tabel, grafik, dan bentuk
sajian lain secara akurat
Memilih bentuk penyajian yang tepat

B.2 Portofolio
Nama mahasiswa :
Nrp
:
No

Jenis Produk

1

Aspek Penilaian

4

3

2

1

Identifikasi masalah
Proposal
Praktik
Lapang

Rumusan masalah
Rancangan solusi masalah
Hipotesis

2

Catatan
Proses

Catatan hasil pengamatan
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Pelaksanaan
Praktik
Lapang

3

Perubahan catatan hasil
pengamatan ke dalam bentuk
tabel
Perubah catatan hasil
pengamatan ke dalam bentuk
grafik
- Kesesuaian sistematika
dengan ketentuan
- Bahasa
- Estetika
Isi laporan
- Judul

Laporan Hasil
Praktik
Lapang

- Masalah
- Hipotesis/Pertanyaan
penyelidikan
- Metode
- Analisis data
- Temuan dan diskusi
- Kesimpulan

4

Koleksi
Spesimen
(Terarium,
Herbarium,
Awetan
Spesimen
Basah,
Awetan
Spesimen
Kering)

Ketepatan prosedural
Kesesuaian konsep

Estetika
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4.

RANAH SIKAP (SIKAP ILMIAH MAHASISWA)
Nama Mahasiswa
Nrp

No

Aspek Sikap

1
Rasa ingin tahu

2
Inventif

3

Berpikir kritis

:
:
Indikator

4

3

2

Menggunakan berbagai indera untuk
mengeksplorasi organisme dan materi
Bertanya tentang objek dan peristiwa
Menunjukkan ketertarikan terhadap
suatu objek, peristiwa atau fenomena
Mengusulkan cara kerja yang tidak biasa
tetapi tepat dan aman
Mampu memberikan saran untuk
eksperimen yang baru
Mendeskripsikan kesimpulan secara
detail dari hasil pengamatan
Menggunakan fakta atau bukti untuk
mengambil kesimpulan
Mencari hal yang berbeda
Dapat mengubah ide/gagasan
berdasarkan bukt
Menantang validitas suatu pernyataan
Berdiskusi dengan asisten tentang
percobaan
Terus meneliti materi

4

Teguh pendirian

5
Menyadari adanya
keterbatasan
6

Menghargai bukti

Mencari sumber penguat untukhasil
yang dipikir berbeda dengan
hipotesisnya
Menyelesaikan kegiatannya meskipun
teman sekelasnya telahselesai lebih
dulu
Melihat keterbatasan generalisasi dan
teori
Menggeneralisasi hanya berdasarkan
data yang tersedia
Mencari bukti (dengan pendekatan
empiris) untuk mendukung pernyataan
yang kontradiktif
Membangun interpretasi yang sesuai
dengan bukti
Mengumpulkan bukti sebanyak
mungkin
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1

7
Jujur

8

Melaporkan semua bukti, bahkan bila
bukti ini bertentangan dengan hipotesis
atau harapan
Menghargaihasilkerja orang lain
Memperhatikan semua proses dan
kesimpulan
Memperhatikan semua bukti yang ada

Objectivitas
Memperhatikan dan mengevaluasi
pernyataan yang disampaikan oleh
pihak lain
Menyadari bahwa semua hipotesis,
generalisasi, dan teori bersifat tentative

9
Mau mengubah
opini

10

Berpikiran terbuka
dan bekerjasama

Mengevaluasi bukti yang
bertolakbelakang dengan prediksi
Mengubah hipotesis bila diperlukan
untuk mengakomodasi bukti empiris
Memperhatikan beberapa pilihan yang
mungkin saat memecahkan masalah
Memperhatikan dan mengevaluasi
ide/gagasan yang disampaikan orang
lain
Menghargai pendapat/temuan orang
lain
Menerima saran dari teman
Berpartisipasi aktif dalam kelompok

11
Sikap bertanya

Mencari ketidak-konsistenan
Bertanya yang berkaitan dengan apa,
mengapa, kapan, dimana, siapa dan
bagaimana

Rubrik :
Skor 4 : selalu melakukan (sesuai pernyataan)
Skor 3 : sering melakukan dan kadang-kadang tidak melakukan
Skor 2 : kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan
Skor 1 : tidak pernah melakukan
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Form Pengisian Luaran Usulan
Tahun pelaksanaan : 2014
Nama Ketua
Perguruan
Tinggi
Judul
Penelitian

: Dr. Cartono, M.Pd., M.T.
: Universitas Pasundan Bandung
Upaya Peningkatan Kualitas Lulusan Pendidikan Calon Guru
Biologi Melalui Pengembangan Model Asesmen Otentik Yang
:
Menilai Keterampilan Pemecahan Masalah Dalam Kegiatan
Praktek Lapang Terpadu

No Jenis Luaran

Pilih
Luaran

Teknologi Tepat Guna (TTG)
2

Rekayasa Sosial

3

Karya Seni

4

Desain

5

Purwarupa (Prototype)

6

Model

7

Artikel dimuat xdxg uokjp di Jurnal Nasional ber ISSN tidak
terakreditasi

8

Artikel dimuat di Jurnal Internasional

9

Artikel dimuat di Jurnal Nasional terakreditasi

10 Makalah disampaikan dalam Pertemuan Nasional
11 Makalah disampaikan dalam Pertemuan Internasional
12 Paten
13 Merek Dagang
14 Hak Cipta
15 Perlindungan Varietas Tanaman
16 Desain Produk Industri
17 Rahasia Dagang
18 Indikasi Geografis
19 Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu
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20 Paten Sederhana
21 Buku Ajar
22 Buku Teks
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Catatan Harian (Log Book)

Kegiatan Hibah

: Pendidikan

Judul Kegiatan

Upaya Peningkatan Kualitas Lulusan Pendidikan Calon
Guru Biologi Melalui Pengembangan Model Asesmen
:
Otentik Yang Menilai Keterampilan Pemecahan Masalah
Dalam Kegiatan Praktek Lapang Terpadu

Tanggal

Uraian Kegiatan

29 – 5 –
2014
29 – 5 –
2014

Honorarium ketua
peneliti
Honorarium
anggota I

29 – 5 –
2014

Honorarium
anggota II

29 – 5 –
2014

Honorarium asisten

29 – 5 –
2014

Honorarium
petugas lapangan

Prese
ntase
Capai
an %

Jenis

Pembelanjaan

20

Honor output
kegiatan

20

Honor output
kegiatan

20

Honor output
kegiatan

20

Honor output
kegiatan

20

Honor output
kegiatan

Insentif ketua
peneliti
Insentif
anggota
peneliti
Insentif
anggota
peneliti
Insentif
anggota
peneliti
Insentif
anggota
peneliti
Rental mobil,
konsumsi, dll

Jumlah

Rp. 2.000.000
Rp. 1.500.000

Rp. 1.500.000

Rp. 500.000

Rp.500.000

29 – 5 – Survei lokasi kuliah
2014
lapangan ke
pangandaran 3 orang
peneliti
29 – 5 – kuliah lapangan ke
2014
pangandaran 3 orang
peneliti
28-5Pelaksanaan
2014
kegiatan

50

Belanja
perjalanan

50

Belanja
perjalanan

Penginapan

Rp.1. 200.000

Belanja bahan

Rp. 2.500.000

29 – 5 – Belanja
2014

50

Dokumentasi,
kamera dan
handy-cam
ATK, surat
menyurat dan
photo copy
Alat dan bahan
pratikum
Transfortasi

Rental mobil,
supir dan
bensin

Rp. 1.500.000

29 – 5 –
2014
29 – 5 –
2014
10 – 6 2014

Pelaksanaan
kegiatan praktek
Survei lokasi ke
ranca upas 3morang
peneliti
Pelaksanaan praktek
lapang ke ranca upas
3 orang penelti

Belanja bahan

Belanja lainnya
Belanja
perjalanan
Belanja
perjalanan

Rp. 2.500.000

Rp. 500.000

Rp. 3.000.000
Rp. 2.500.000
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10 – 6 2014

Pelaksanaan
Kegiatan praktek
lapangan
Pelaksanan kegiatan
Pelaksanan kegiatan

Belanja banrang

Alat dan
bahan
praktikum
Pph
Ppn

Rp. 4.000.000

Jumlah
saldo

Rp.25.100.000
Rp. 6.653.700

Pencairan dana
30%
Pajak anggaran
Pajak anggaran

Jumlah

Rp.15.000.000

Pph
ppn
jumlah
Saldo total

Rp. 225.000
Rp 450.000
Rp.14.350.000
Rp.21.003.700

Insentif pakar

Rp. 1.500.000

Insentif pakar

Rp. 1.000.000

transfortasi

Rp. 2.500.000

Alat dan bahan
praktikum,
perbanyakan
LKS,
Perbanyakan
Instrumen,
Rental mobil
dan konsumsi
Dokumentasi,
kamera dan
handy-cam
Transfortasi,
konsumsi,
pengandaan
instrumen
ATK, surat
menyurat dan
photo copy
Insentif ketua
peneliti
Insentif
anggota
peneliti
Insentif
anggota
peneliti
Insentif

Rp. 5.000.000

Pajak anggaran
Pajak anggaran

Pemasukan

10-8 2014
19-8 2014
25-82014
4-92014

Jugment pakar I

100

Jugment pakar II

100

Survei lokasi untuk
ujicoba instrumen
Pelaksanaan
kegiatan

100
100

Honor output
kegiatan
Honor output
kegiatan
Belanja
perjananan
Belanja lainnya

4-92014

Pelaksanaan
kegiatan kulap I ke
pangandaran
Pelaksanaan
kegiatan kulap II ke
ranca upas

100

Belanja bahan

100

Belanja bahan

Belanja

50

Belanja bahan

10-92014

4-92014
4-92014
4-92014

Honorarium ketua
peneliti
Honorarium
anggota I

10

Honor output
kegiatan

10

Honor output
kegiatan

4-92014

Honorarium
anggota II

10

Honor output
kegiatan

4-10-

Honorarium

10

Honor output

Rp. 525.000
Rp. 1.575.000

Rp. 1.500.000

Rp. 3.000.000

Rp. 500.000

Rp. 1.500.000
Rp. 1.000.000

Rp. 1.000.000
Rp. 1.000.000
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2014

anggota II

4-102014

Honorarium asisten

kegiatan

10
10

Honor output
kegiatan

10-102014

Honorarium laboran

15-112014

Belanja

50

Belanja lainnya

16-112014

Publikasi

100

Belanja lainnya

Honor output
kegiatan

anggota
peneliti
Insentif
anggota
peneliti
Insentif
anggota
peneliti
Pengandaan,
penjilidan dan
perbanyakan
laporan
Biaya
publikasi
Jumlah total
saldo

Rp.

500.000

Rp.

500.000

Rp. 1.000.000

Rp. 600.000
Rp.21.000.000
0

Keterangan Jenis Pengeluaran :
Kode
Jenis
521213 HONOR OUTPUT KEGIATAN
BELANJA BARANG NON
521219
OPERASIONAL LAINNYA
522151 BELANJA BAHAN
524119

BELANJA PERJALANAN
LAINNYA

Keterangan
Honorarium pelaksana
Penginapan/hotel
ATK, bahan habis pakai, surat menyurat, photo copy,
penggandaan, dokumentasi, dan pelaporan
Perjalanan/transportasi
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1

DAFTAR ISI

Kata pengantar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Panduan model instrumen otentik
Instrumen Penilaian Ranah Kognitif
Instrumen Ranah Keterampilan
Unjuk Kerja (Keteramplan Proses Sains)
Portofolio
Instrumen Ranah Sikap (Ilmiah)

2

INSTRUMEN PENILAIAN AUTENTIK

Nama mahasiswa

:

Nrp

:

1. RANAH PENGETAHUAN (KOGNITIF)

No
1

2

3

4
5

6

7

Indikator

Tingkat
Kognitif

Kemampuan
mengidentifikasi
masalah
Kemampuan
merumuskan
masalah

C2 –
Faktual

\Kemampuan
merancang solusi

C6–
metakognitif

Kemampuan
menyusun hipotesis

C6
–
metakognitif

Kemampuan
mengumpulkan
informasi

C4 –
Faktual

Kemampuan
mengasosiasi
Informasi

C5 –
Faktual

Kemampuan
membuat
kesimpulan

C4
metakognitif

C3–
konseptual

Soal
Setelah melaksanakan kegiatan kuliah lapang
terpadu coba identifikasi permasalahan apa yang
urgen untuk di carikan solusi ?
Berdasarkan identifikasi permasalahan yang
terdapat di lapangan Rumuskan masalah yang
akan diteliti dan di carikan solusi oleh mu ?
Berdasarkan permasalahan yang terdapat di
lapangan berikan alternatif solusi yang tepat dan
akurat ? jelaskan dengan rancangan sementara
Susunlah hipotesis berdasarkan permasalahan
yang kelompokmu hadapi ?
Berdasarkan hasil survei kuliah lapangan yang
dilakukan informasi apa yang dapat memberikan
solusi terhadap permasalahan yang terjadi di
lapangan ?
Informasi apa yang akurat apa yang dapat
digunakan untuk mrmrcahkan masalah yang
terjadi di lingkungan pada praktek lapang terpadu
?
Susunlah kesimpulan berdarakan data-data serta
eksperimen yang dilakaukan guna memecahkan
permasalahan yang terjadi di lingkungan pada
kegiatan praktek lapang terpadu ?

3

2. RANAH KETERAMPILAN
B.1 Unjuk Kerja (Keteramplan Proses Sains)
Nama mahasiswa :
NRP
:
No

Jenis
Keterampilan

1.

Indikator
Menggunakan beberapa alat indera

Mengamati
(Observasi)

Memperhatikan ciri khusus objek dan
lingkungan yang diamati
Mengidentifikasi perbedaan dan
persamaam objek yang diamati
Menentukan urutan kejadian

2
Merumuskan
pertanyaan
penelitian

3
Menentukan
variabel

4

Menggunakan alat bantu untuk
mempertajam/ membantu alat indera
Merumuskan pertanyan yang hanya bisa
ditemukan jawabannya melalui
pengamatan
Merumuskan pertanyaan yang
mengarahkan pada kegiatan pengamatan
Menemukan sendiri jawaban pertanyaan
melalui pengamatan
Menentukan variabel bebas dan variabel
terikat
Mengidentifikasi variabel-variabel yang
bisa mempengaruhi variabel
Terikat
Menentukan variabel yang harus
dikendalikan
Memberikan alternatif penjelasan yang
konsisten dengan bukti yang ada

Merumuskan
hipotesis

Memberikan alternatif penjelasan yang
konsisten dengan bukti yang ada
Menerapkan pengathuan yang telah
dimiliki sebelumnya
Menyadari bahwa mungkin saja ada
beberapa penjelasan yang sama-sama
masuk akal

4

4

3

2

1

5

Menentukan alat dan bahan yang sesuai
untuk melakukan penyelidikan
Menentukan
cara dan
langkah kerja
penyelidikan

Menentukan langkah-langkah yang logis

Menentukan cara yang tepat untuk
melakukan percobaan
Merancang alat yang sesuai dengan tujuan
penyelidikan
Menggunakan informasi dari sebelumnya
ataupun sekarang untuk membuat
Prediksi

6

Memprediksi

Mendasarkan prediksi pada pola yang ada
Membedakan prediksi dari
tebakan/ramalan

7
Menafsirkan
hasil
pengamatan
dan menarik
kseimpulan
8

Berkomunikasi

Menggabung berbagai informasi yang
terpisah menjadi sebuah pernyataan
yang bermakna
Menemukan pola atau keteraturan dari
informasi yang berserakan
Mengidentifikasi hubungan antar variabel
yang ada
Bicara, mendengar, dan menulis untuk
menyortir informasi dan memperjelas
Makna
Membuat catatan hasil pengamatan secara
sistematis
Menggunakan tabel, grafik, dan bentuk
sajian lain secara akurat
Memilih bentuk penyajian yang tepat

5

B.2 Portofolio
Nama mahasiswa :
Nrp
:
No

Jenis Produk

1

Aspek Penilaian
Identifikasi masalah

Proposal
Praktik
Lapang

Rumusan masalah
Rancangan solusi masalah
Hipotesis

2

Catatan hasil pengamatan
Catatan
Proses
Pelaksanaan
Praktik
Lapang

3

Perubahan catatan hasil
pengamatan ke dalam bentuk
tabel
Perubah catatan hasil pengamatan
ke dalam bentuk grafik
- Kesesuaian sistematika dengan
ketentuan
- Bahasa
- Estetika
Isi laporan
- Judul

Laporan Hasil
Praktik
Lapang

- Masalah
- Hipotesis/Pertanyaan
penyelidikan
- Metode
- Analisis data
- Temuan dan diskusi
- Kesimpulan

6

4

3

2

1

4

Koleksi
Spesimen
(Terarium,
Herbarium,
Awetan
Spesimen
Basah,
Awetan
Spesimen
Kering)

Ketepatan prosedural
Kesesuaian konsep

Estetika

7

4.

RANAH SIKAP (SIKAP ILMIAH MAHASISWA)
Nama Mahasiswa
Nrp

No

Aspek Sikap

1
Rasa ingin tahu

2
Inventif

3

Berpikir kritis

:
:
Indikator
Menggunakan berbagai indera untuk
mengeksplorasi organisme dan materi
Bertanya tentang objek dan peristiwa
Menunjukkan ketertarikan terhadap
suatu objek, peristiwa atau fenomena
Mengusulkan cara kerja yang tidak biasa
tetapi tepat dan aman
Mampu memberikan saran untuk
eksperimen yang baru
Mendeskripsikan kesimpulan secara
detail dari hasil pengamatan
Menggunakan fakta atau bukti untuk
mengambil kesimpulan
Mencari hal yang berbeda
Dapat mengubah ide/gagasan
berdasarkan bukt
Menantang validitas suatu pernyataan
Berdiskusi dengan asisten tentang
percobaan
Terus meneliti materi

4

Teguh pendirian

5
Menyadari adanya
keterbatasan
6
Menghargai bukti

Mencari sumber penguat untukhasil
yang dipikir berbeda dengan
hipotesisnya
Menyelesaikan kegiatannya meskipun
teman sekelasnya telahselesai lebih
dulu
Melihat keterbatasan generalisasi dan
teori
Menggeneralisasi hanya berdasarkan
data yang tersedia
Mencari bukti (dengan pendekatan
empiris) untuk mendukung pernyataan
yang kontradiktif

8

4

3

2

1

7
Jujur

8

Membangun interpretasi yang sesuai
dengan bukti
Mengumpulkan bukti sebanyak
mungkin
Melaporkan semua bukti, bahkan bila
bukti ini bertentangan dengan hipotesis
atau harapan
Menghargaihasilkerja orang lain
Memperhatikan semua proses dan
kesimpulan
Memperhatikan semua bukti yang ada

objectivitas
Memperhatikan dan mengevaluasi
pernyataan yang disampaikan oleh
pihak lain
Menyadari bahwa semua hipotesis,
generalisasi, dan teori bersifat tentative

9
Mau mengubah
opini

10

Berpikiran terbuka
dan bekerjasama

Mengevaluasi bukti yang
bertolakbelakang dengan prediksi
Mengubah hipotesis bila diperlukan
untuk mengakomodasi bukti empiris
Memperhatikan beberapa pilihan yang
mungkin saat memecahkan masalah
Memperhatikan dan mengevaluasi
ide/gagasan yang disampaikan orang
lain
Menghargai pendapat/temuan orang
lain
Menerima saran dari teman
Berpartisipasi aktif dalam kelompok

11
Sikap bertanya

Mencari ketidak-konsistenan
Bertanya yang berkaitan dengan apa,
mengapa, kapan, dimana, siapa dan
bagaimana

Rubrik :
Skor 4 : selalu melakukan (sesuai pernyataan)
Skor 3 : sering melakukan dan kadang-kadang tidak melakukan
Skor 2 : kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan
Skor 1 : tidak pernah melakukan

9

