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ABSTRACT 

 Class room action research has purposes to found practical and comprehensive authentic 

assessment model in lectures abaut school’s curicullum of physics studies. Besides that, this 

research has another purposes, is founding the teaching model in school’s curicullum of physics 

studies lectures that can be use to impose the authentic assessment. 

 The class room action research subject is 54 students in study program  teaching of 

physics that taken the school’s curicullum of physics studies lectures in even semesters of 2004 / 

2005 academic yearly. There are 35 reguler students and 19 unreguler students. All of them are 

subject of class room action research. In the first cycle, lectures are given by speech and 

information’s discussions methods. The observation sheet of activities lecturer and student is use 

in that first cycle to evaluate the activities of lecturer and student. Lecturer’s activities appraises by 

the sufficient scores (7), but the student’s activities still be appraise low. Because only three 

reguler student  in study program  teaching of physics and an unreguler student that asked some 

asking questions actively. 

 First reflection gave us the result that in the second cycle we’d better to use free 

experiment method. We can also use the evaluation sheet of activities student to evaluate the 

student activities. The result is still unsatisfiying. The reason is the evaluation sheet of activities 

student has complicated indicator and there are some indicators blank. The average marks for 

reguler students is 2,87 and for unreguler students is 2,89. Second reflection to express that we’d 

better to use free experiment methods and modified the evaluation sheet of activities student which 

contents methodology aspect, conceptual, concept’s under stood, concept aplication, values and 

social dimension. Bisides the two methods above, we can also use written test, tasks, homework 

and other evaluation model. The result of evaluation in the third cycle is satisfaiying, with the 

average marks for reguler student 3,35 and unreguler student 3,49. 

 So we can conclude that: (1) practical and comprehensive authentic assessment model use 

(a) the evaluation sheet of activities student which contents methodology aspect, conceptual, 

concept’s under stood, concept aplication, values and social dimension, and (b) written test, 

homework, and black box examination, with (2) teaching model that supported authentic 

assessment’s imposed is teaching model that use skill’s procces approach and free experiment 

method. 

 
Key words : Authentic assessment, The observation sheet of activities lecturer and student, The 

evaluation sheet of activities student, The skill’s procces approach, and The free experiment 

method. 

 

ABSTRAK 

 
 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini bertujuan untuk menemukan model authentic 

assessment (penilaian autentik) yang praktis dan komprehensif dalam perkuliahan Kajian 

Kurikulum Fisika Sekolah (KKFS). Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan model 

pembelajaran dalam perkuliahan KKFS yang dapat digunakan untuk melaksanakan penilaian 

autentik. 

 Subjek PTK ini adalah mahasiswa program studi pendidikan fisika (Prodidik Fisika) yang 

menempuh mata kuliah KKFS pada semester genap tahun akademik 2004 / 2005. Subjek 
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penelitian ada 54 mahasiswa yang terdiri dari 35 mahasiswa reguler dan 19 mahasiswa non 

reguler. Pada siklus pertama perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi informasi. 

Dalam siklus pertama digunakan lembar observasi kegiatan dosen dan mahasiswa (LOKDM) 

untuk mengevaluasi kegiatan dosen dan mahasiswa. Kegiatan dosen dinilai cukup dengan nilai 7, 

namun kegiatan mahasiswa masih dirasa kurang karena hanya 3 mahasiswa prodidik Fisika reguler 

(PFR) dan seorang mahasiswa prodidik Fisika non reguler (PFNR) yang aktif bertanya. Hasil 

refleksi yang pertama menyatakan, bahwa pada siklus yang kedua sebaiknya perkuliahan 

dilaksanakan dengan metode eksperimen bebas dan menggunakan lembar penilaian kegiatan 

mahasiswa (LPKM) untuk mengevaluasi kegiatan mahasiswa. Hasil evaluasi dengan 

menggunakan LPKM kurang memuaskan, karena indikator dalam LPKM sangat rumit dan sangat 

banyak indikator yang tidak terisi nilainya. Nilai rata-rata untuk mahasiswa PFR 2,87 dan 

mahasiswa PFNR 2,89. Hasil refleksi kedua mengungkapkan, bahwa dalam siklus yang ketiga 

sebaiknya menggunakan metode eksperimen bebas (MEB) dan menggunakan LPKM yang sudah 

dimodifikasi yang berisi aspek metodologi, konseptualisasi, pemahaman konsep, aplikasi konsep, 

tata nilai, dan dimensi sosial, serta menggunakan tes tertulis, tugas, dan evaluasi bentuk lainnya. 

Hasil evaluasi pada siklus ketiga sudah memuaskan dengan nilai rata-rata untuk mahasiswa PFR 

3,35 dan PFNR 3,49.  

 Kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut: (1) model authentic assessment yang dapat 

digunakan secara praktis dan komprehensif dalam perkuliahan KKFS adalah penilaian yang 

menggunakan (a) LPKM yang berisi aspek metodologi, konseptualisasi, pemahaman konsep, 

aplikasi konsep, tata nilai, dan dimensi sosial, (b) tes tertulis, tugas, dan black box examination, (2) 

model pembelajaran yang dapat mendukung terlaksananya authentic assessment dalam 

perkuliahan KKFS adalah pembelajaran yang menggunakan pendekatan keterampilan proses 

(PKP) dan metode eksperimen bebas (MEB). 

 
Kata kunci.: Authentic assessment, LOKDM, LPKM, PKP, dan MEB. 

 

Pendahuluan 

 Authentic Assessment (Penilaian Autentik) merupakan proses 

pengumpulan data mengenai pemahaman yang bermakna dari mahasiswa, setelah 

mahasiswa tersebut melakukan tugas (Newman, FM dan Wehlage, G., 1993). 

Authentic Assessment mengandung tiga unsur utama, yaitu: (1) tidak hanya 

mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, tetapi lebih menekankan pada 

kemampuan nyata mahasiswa, (2) bersifat komprehensif, dalam arti menilai 

seluruh kemampuan mahasiswa melalui kegiatan pembelajaran, dan (3) 

menggunakan berbagai cara untuk menilai kemampuan mahasiswa (Marzano, RJ, 

dkk., 1993). Dengan demikian, authentic assessment merupakan penilaian apa 

adanya tentang seberapa baik mahasiswa dalam proses belajarnya dan hasil 

belajarnya. 

 Kegiatan-kegiatan yang lazim digunakan dalam authentic assessment 

antara lain: (1) mahasiswa diberi kesempatan untuk mendemonstrasikan 

pemahaman dan keterampilannya secara kontekstual dan variatif, (2) mahasiswa 
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melakukan kegiatannya secara terus menerus dan terstruktur menurut tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan, (3) dalam kegiatannya mahasiswa dapat 

menghasilkan karya nyata serta penampilan yang dapat diamati dan diukur, (4) 

mahasiswa dapat dipacu untuk melaksanakan penilaian yang dilakukan oleh 

dirinya sendiri, sehingga mahasiswa menyadari akan kelemahan dan 

kelebihannya, serta (5) kemampuan mahasiswa dapat diungkap berdasarkan pada 

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Marzano, RJ., dkk., 1993). Dengan 

demikian, sebaiknya authentic assessment didukung dengan pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan proses dan metode eksperimen. 

 Tugas-tugas yang dapat dikembangkan melalui authentic assessment 

antara lain: tugas-tugas sebaiknya (1) bermakna bagi mahasiswa, (2) senantiasa 

disertai dengan kriteria penilaian, dan (3) dapat dilakukan mahasiswa (Marsh CJ., 

1996). Dengan demikian, tugas-tugas yang dibebankan kepada mahasiswa 

sebaiknya dapat dikerjakan, bermanfaat, dan ada kriteria penilaiannya. 

 Kompetensi mahasiswa setelah menempuh mata kuliah KKFS antara lain: 

agar mahasiswa dikelak kemudian hari, setelah menjadi guru fisika di sekolah 

menengah atas (SMA) dan atau madrasah aliyah (MA), dapat membelajarkan 

murid-muridnya dengan baik dan benar. Sedangkan kompetensi dasar yang ingin 

dicapai antara lain: mahasiswa memiliki kemahiran dan pengalaman dalam 

mengaji, menerapkan, serta mengembangkan prinsip-prinsip kurikulum dan silabi 

mata pelajaran fisika dalam pembelajaran fisika (FMIPA UNY, 2003). Oleh sebab 

itu, setelah menempuh mata kuliah KKFS, mahasiswa diharapkan mempunyai 

pengalaman untuk dapat membelajarkan dan melakukan penilaian terhadap 

murid-muridnya di SMA dan atau MA. 

 Bahasan dalam mata kuliah KKFS antara lain: (1) struktur keilmuan fisika 

dan pendidikan fisika, (2) struktur silabi mata pelajaran fisika, (3) pengalaman 

akademis, kecakapan hidup, serta penelitian dalam pendidikan dan pembelajaran 

fisika, (4) pemahaman dan penerapan teori pembelajaran fisika, (5) desain, 

pembuatan, dan penggunaan alat peraga fisika, serta (6) perencanaan dan 

penerapan teori-teori penilaian dalam pembelajaran fisika (FMIPA UNY, 2003). 

Dengan bahasan ini diharapkan mahasiswa mempunyai pengalaman kognisi, 
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afeksi, dan keterampilan yang berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran 

fisika di SMA dan atau MA. 

 Mata pelajaran fisika merupakan salah satu mata pelajaran sains yang 

dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan berfikir analitis deduktif 

dengan menggunakan berbagai peristiwa alam dan penyelesaian masalah. 

Kegiatan ini dilaksanakan secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan 

matematika sebagai alat bantunya; dengan harapan pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap peserta didik dapat ditumbuhkembangkan (Puskur Balitbang 

Depdiknas, 2002). Oleh karena itu, pembelajaran fisika sebaiknya dilaksanakan 

dengan berbagai macam pendekatan dan metode mengajar, sehingga pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap peserta didik dapat ditumbuhkembangkan. 

 Fungsi dan tujuan mata pelajaran fisika di SMA dan atau MA antara lain: 

(1) menanamkan keyakinan terhadap keagungan Alloh Tuhan Yang Maha Kuasa 

berdasarkan keindahan yang terkandung dalam aturan alam ciptan-Nya, (2) 

memupuk sikap ilmiah, (3) memperoleh pengalaman dalam penerapan metode 

ilmiah melalui percobaan, (4) mengembangkan kemampuan berfikir analitis 

deduktif, (5) menguasai berbagai konsep dan prinsip fisika untuk 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap percaya diri, serta (6) 

membentuk sikap positif terhadap fisika (Puskur Balitbang Depdiknas, 2002). 

Dengan demikian, cara belajar peserta didik aktif dan authentic assessment 

sebaiknya dilaksanakan dalam pembelajaran fisika. 

 Pendekatan dan metode mengajar apapun yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran fisika, sudah semestinya mendudukkan peserta didik sebagai pusat 

pembelajaran. Seharusnya peserta didik secara aktif membangun pengetahuannya 

berdasarkan apa yang diketahuinya dan guru sebaiknya hanya menyediakan 

pengalaman belajar bagi peserta didik. Pengalaman belajar yang diperoleh peserta 

didik sebaiknya melalui serangkaian kegiatan untuk mengeksplorasi alam di 

sekitarnya (Puskur Balitbang Depdiknas, 2002). Dengan demikian, kebiasaan 

guru yang menyuapi peserta didik dengan berbagai informasi, harus diubah 

menjadi learning by doing, learning by process skill, learning to live together, 
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learning to be, dan learning to know (Djohar, 2002). Tegasnya, pembelajaran 

fisika seharusnya dilaksanakan dengan learning by experiences. 

 Penilaian dalam pembelajaran fisika sebaiknya merupakan penilaian 

berbasis kelas yang mengacu pada authentic assessment. Artinya apa ? Artinya 

ialah penilaian mengenai kemajuan belajar peserta didik diperoleh di sepanjang 

proses pembelajaran. Penilaian tidak hanya dilakukan pada akhir periode, tetapi 

dilaksanakan secara terintegrasi dengan pembelajaran fisika yang sedang 

berlangsung. Ini berarti, kemajuan belajar peserta didik dinilai dari proses 

pembelajarannya bukan semata-mata hasil belajar peserta didik.  

 Penilaian dalam perkuliahan KKFS semestinya mencakup ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik mahasiswa. Penilaian ini dapat digantikan dengan 

penilaian yang menggunakan lembar penilaian kegiatan mahasiswa (LPKM) yang 

berisi aspek metodologi, konseptualisasi, pemahaman konsep, aplikasi konsep, 

tata nilai, dan dimensi sosial.  

 Aspek metodologi terdiri dari sub aspek (1) pengamatan, (2) pengukuran, 

dan (3) penalaran. Konseptualisasi terdiri dari sub aspek (1) menggunakan bahasa 

simbolik matematik, (2) inferensi logis, (3) pemikiran kritis dan penalaran yang 

rasional, serta (4) menggunakan logika taat azas untuk menemukan produk ilmiah. 

Aspek pemahaman konsep terdiri dari sub aspek (1) memahami hukum sebab 

akibat, (2) hubungan korelasional antar besaran fisis, (3) arti model matematis, (4) 

informasi ilmiah, serta (5) memahami hubungan antar besaran fisis. Aspek 

aplikasi konsep terdiri dari sub aspek (1) menggunakan hukum sebab akibat, (2) 

bahasa simbolik matematik, serta (3) menggunakan produk ilmiah dalam 

kehidupan sehari-hari dan dalam teknologi. Aspek tatanilai terdiri dari sub aspek 

(1) jujur, (2) teliti, (3) hati-hati, (4) sabar, (5) tekun, (6) ingin tahu, serta (7) sadar 

bahwa keteraturan alam merupakan ciptaan Alloh Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Sedangkan aspek dimensi sosial terdiri dari sub aspek (1) kerjasama, (2) simpati 

dan empati,  (3) toleran, dan (4) manajemen konflik dalam bekerja dan berdiskusi 

(Ahmad Abu Hamid, 2004). Jika masih dirasa ada kekurangan dalam LPKM 

masih ditambah lagi dengan penilaian yang menggunakan tes, tugas, dan black 

box examination. 
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 Uraian yang telah dikemukakan, melukiskan betapa beratnya seorang 

dosen melakukan authentic assessment kepada mahasiswa yang diasuhnya dan 

betapa rumitnya menyediakan kondisi yang kondusif, agar mahasiswanya dapat 

belajar fisika dengan benar dan menyenangkan. Permasalahannya ialah: apakah 

ada model authentic assessment yang dapat digunakan secara praktis dan 

komprehensif serta model pembelajaran seperti apa yang dapat mendukung 

terlaksananya authentic assessment dalam perkuliahan KKFS ? 

 Ada dua tujuan utama dalam PTK ini, yaitu: (1) menemukan model 

authentic assessment yang dapat digunakan secara praktis dan komprehensif 

dalam perkuliahan KKFS dan (2) menemukan model pembelajaran yang dapat 

mendukung pelaksanaan authentic assessment dalam perkuliahan KKFS. Hasil 

PTK ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai fihak, antara lain: (1) dosen-dosen di 

jurdik fisika dapat memanfaatkan LPKM yang dipandang praktis dan 

komprehensif untuk melaksanakan authentic assessment serta dapat menggunakan 

model pembelajaran yang menggunakan PKP dan eksperimen bebas sebagai salah 

satu model pembelajarannya. (2) mahasiswa jurdik fisika dapat memperoleh 

pengalaman dalam melakukan pembelajaran fisika yang menggunakan PKP dan 

eksperimen bebas. 

 

Cara Penelitian 

Desain Penelitian 

 PTK yang dilaksanakan melibatkan mahasiswa, dalam arti, mahasiswa 

sebagai objek penelitian juga dilibatkan dalam diskusi hasil penelitian. PTK   

dilaksanakan hanya pada dua kelas, yaitu kelas reguler (kelas A) dan non reguler 

(kelas C); sehingga kesimpulan hanya berlaku pada situasi dan kondisi dua kelas 

ini. 

PTK yang dilaksanakan diawali dengan analisis situasi yang digunakan 

untuk mengetahui keadaan sesungguhnya yang dihadapi mahasiswa dalam 

perkuliahan KKFS sebelum tindakan dilakukan. Analisis situasi menyangkut 

mengenai pembelajaran dan penilaian yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan 

KKFS serta bagaimana mahasiswa harus menyikapinya. Data dari analisis situasi 
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didiskusikan dengan mahasiswa dan diharapkan dapat menghasilkan rencana 

tindakan pada siklus yang pertama. 

Tindakan pada siklus yang pertama diikuti dengan observasi dosen dan 

mahasiswa serta monitoring dan pencatatan data yang diperlukan. Data kemudian 

dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar diskusi dalam refleksi dalam 

siklus yang pertama. Dalam refleksi ditentukan pula rencana tindakan yang akan 

dilaksanakan, dalam arti, hasil diskusi digunakan sebagai dasar untuk menentukan 

tindakan berikutnya. Langkah semacam ini dilakukan pada siklus berikutnya, 

hingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan. 

 

Subjek Penelitian 

 PTK yang dilaksanakan dimulai pada tanggal 7 Februari 2005 sampai 

tanggal 4 Juni 2005. PTK ini dilakukan dalam tiga siklus. Masing-masing siklus 

terdiri dari beberapa kali tatap muka, sesuai dengan hasil refleksi yang dilakukan. 

Sebagai subjek penelitian adalah mahasiswa angkatan 2003, jurusan pendidikan 

fisika, program studi pendidikan fisika FMIPA UNY kelas A (reguler) dan kelas 

C (nonreguler) yang mengikuti kuliah KKFS.  

 Subjek penelitian ada 54 mahasiswa yang terdiri dari 35 mahasiswa kelas 

A dan 19 mahasiswa kelas C. Fihak-fihak yang terlibat langsung dalam penelitian 

adalah dosen mata kuliah KKFS dan mahasiswa yang menempuh kuliah KKFS. 

 

Cara Monitoring dan Teknik Pencatatan 

 Sesuai dengan desain PTK yang telah dijelaskan, maka tindakan-tindakan 

yang perlu dipantau (dimonitor), diobservasi, dan dicatat hasilnya ialah: (1) 

perilaku dosen dan mahasiswa pada saat pembelajaran mata kuliah KKFS 

berlangsung serta (2) perilaku dosen dan mahasiswa pada saat pelaksanaan 

authentic assessment.  

 Dalam penelitian ini ada instrumen: (1) LOKD (Lembar Observasi 

Kegiatan Dosen) yang digunakan untuk memantau, mencatat, serta menilai 

kegiatan dosen pada saat pembelajaran dan pada saat authentic assessment 

dilakukan, (2) LOKM  (Lembar Observasi Kegiatan Mahasiswa) yang digunakan 
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untuk memantau dan  mencatat kegiatan mahasiswa pada saat pembelajaran 

KKFS berlangsung di kelas. Dalam prakteknya, LOKD dan LOKM dijadikan satu 

lembar dan disebut sebagai LOKDM (Lembar Observasi Kegiatan Dosen dan 

Mahasiswa). (3) LPKM (Lembar Penilaian Kegiatan Mahasiswa) yang digunakan 

untuk mencatat dan menilai kegiatan mahasiswa pada saat pembelajaran KKFS 

berlangsung di laboratorium, (4) lembar tes yang digunakan untuk menilai 

kemampuan kognitif mahasiswa melalui ujian sisipan, (5) lembar tugas yang 

digunakan untuk menilai kinerja mahasiswa yang diselenggarakan diantara dua 

ujian sisipan, serta (6) lembar tes dan perangkat tes (berupa black box 

examination) yang digunakan untuk menilai ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik mahasiswa. Lembar tes dan perangkat tes ini digunakan pada saat 

ujian akhir mahasiswa. 

 Teknik pencatatan hasil tindakan dilaksanakan dengan empat macam cara, 

yaitu: (1) dengan memberi tanda chek (√) pada kolom-kolom yang tersedia dalam 

instrumen sesuai dengan aspek yang dipantau dan diobservasi. Teknik ini 

dilaksanakan pada saat menggunakan LOKDM. (2) memberikan angka 1 (perlu 

perhatian), angka 2 (kurang), angka 3 (sedang), angka 4 (baik), dan angka 5 (baik 

sekali) pada LPKM. (3) memberikan angka 0 (nol) sampai 100 (seratus) pada 

lembar jawaban tes (ujian sisipan) dan lembar tugas mahasiswa. (4) memberikan 

angka 1 (perlu perhatian), angka 2 (kurang), angka 3 (sedang), angka 4 (baik), dan 

angka 5 (baik sekali) pada kolom metodologi, konseptualisasi, pemahaman 

konsep, aplikasi konsep, tata nilai, dan pada kolom dimensi sosial pada saat 

mahasiswa bekerja dengan perangkat tes (berupa black box examination) pada 

ujian akhir. 

 

Teknik Analisis Data 

 Data penelitian yang terkumpul berupa data kualitatif dan data kuantitatif. 

Analisis data kualitatif dilakukan dengan pengecekan silang antara dosen dan 

mahasiswa. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan mendeskripsikan dalam 

bentuk rerata atau dengan cara lain yang memberikan kejelasan terhadap 

informasi yang diperoleh. Data yang terkumpul dalam penelitian ini semaksimal 
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mungkin digunakan untuk menjelaskan keberhasilan proses pembelajaran dan 

hasil belajar mahasiswa dalam perkuliahan KKFS.  

 Kriteria keberhasilan yang dipilih antara lain: (1) jika mahasiswa yang 

mengikuti kuliah KKFS telah mencapai nilai rata-rata di atas 55 dalam ujian 

sisipan dan tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa, maka dikatakan proses 

dan hasil belajar mahasiswa telah sukses, serta (2) jika mahasiswa yang mengikuti 

kuliah KKFS telah mencapai nilai rata-rata di antara 1,51 sampai 2,00 pada aspek 

metodologi, konseptualisasi, pemahaman konsep, aplikasi konsep, tata nilai, dan 

dimensi sosial dalam LPKM dan ujian akhir semester, maka dikatakan proses dan 

hasil belajar mahasiswa telah sukses. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Analisis Situasi 

Pada tahun akademik 2002 / 2003 dan 2003 / 2004, perkuliahan KKFS 

masih didominasi dosen. Dosen menggunakan metode ceramah, tugas, dan diskusi 

informasi. Penilaian (assessment) dititik beratkan pada penilaian kognitif saja, 

bukan pada proses belajar mahasiswa. Ini berarti, penilaian ditikberatkan pada 

penguasaan produk pembelajaran, bukan pada keterampilan, sikap, dan dimensi 

sosial mahasiswa pada saat pembelajaran. Fasilitas perkuliahan hanya sebuah 

ruang kelas yang dilengkapi dengan kapur, papan tulis, dan over heat projector 

(OHP).  

Pada awal penelitian, awal Februari 2005, ruang kelas ditambah dengan 

laboratorium (Lab) sederhana dengan ukuran (3,5 x 5,0) meter yang dilengkapi 

dengan fasilitas: (1) sepuluh kursi dan lima meja praktikum, (2) satu almari 

dengan ukuran (40 x 100 x 180) cm, (3) satu rak dengan ukuran (45 x 75 x 130) 

cm untuk menyimpan arsip, serta (4) satu rak dengan ukuran (57 x 75 x 130) cm 

untuk menyimpan alat dan perangkat percobaan mata kuliah KKFS. Alat dan 

perangkat percobaan berupa: (1) satu boks KIT Mekanika, (2) satu boks KIT 

Kalor dan Getaran, (3) satu boks KIT Optika, (4) satu boks KIT  Listrik dan 

Magnet, serta (5) dua buah catu daya, dua buah pembangkit sinyal, tiga buah 

pencoba ganda, dua buah mikrometer, dua buah jangka sorong, serta beberapa 
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tabung elenmeyer. Pada akhir penelitian, 4 Juni 2005, telah dibuat enam buah 

black box examination yang digunakan untuk ujian akhir semester. 

 Dengan adanya situasi dan kondisi awal seperti yang disajikan, mahasiswa 

bersama dengan dosen kemudian berdiskusi untuk menentukan tindakan apa yang 

akan dilaksanakan bersama. Hasil refleksi menyatakan, bahwa dosen sebaiknya 

memberikan konsep-konsep dasar materi serta pembelajaran fisika di SMA / MA. 

Materi perkuliahan ini disampaikan dengan metode ceramah dengan alat bantu 

pembelajaran OHP, kapur, dan papan tulis. Pada saat pembelajaran sebaiknya 

kegiatan dosen dan mahasiswa diamati serta dosen sebaiknya menggunakan 

authentic assessment dalam menilai mahasiswa. Hasil refleksi inilah yang 

digunakan sebagai dasar tindakan pada siklus yang pertama. 

Siklus Pertama 

 Siklus pertama terdiri dari empat tatap muka yang digunakan untuk 

memberikan konsep-konsep dasar materi pelajaran fisika di SMA / MA serta 

konsep-konsep dasar pembelajarannya. Materi perkuliahan ini disampaikan 

dengan metode ceramah dan diskusi informasi. Pada siklus pertama dilaksanakan 

authentic assessment dengan menggunakan LOKDM. Hasil LOKDM disajikan 

dalam tabel 1. 

 

Tabel 1: Hasil LOKDM 

No 
Proses 

Pembelajaran 
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa 

1 Pendahuluan 1. Memotivasi mahasiswa 

2. Memberikan penjelasan 

tentang tujuan pembelajaran 

1. Mendengarkan 

2. Memperhatikan 

3. Meminta penjelasan 

4. Bertanya 

5. Mencatat 

6. Bosan, kemudian meng-

gambar 

7. Kirim-kiriman surat 

8. Ceklak ceklik bolpoin 

9. Bisik-bisik 

10. Menguap dan ngantuk 

11. Resah 

2 Kegiatan inti 1. Menyampaikan materi ajar 

dengan metode ceramah 

2. Menggunakan OHP, kapur, dan 

papan tulis 

3. Bertanya kepada mahasiswa 

ten-tang materi yang diajarkan 

3 Penutup 1. Menyampaikan kesimpulan 

perkuliahan 

2. Memberikan penilaian 

  

Dari hasil evaluasi diri (self assessment) pada siklus pertama tampak 

bahwa dosen sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan 
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pembelajaran yang ditetapkan. Hal ini tampak pada nilai rata-rata pendahuluan, 

kegiatan inti, dan penutup sudah mencapai angka tujuh. 

 Jumlah mahasiswa kelas A (reguler) dan kelas C (non reguler) yang 

terlibat aktif dalam perkuliahan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat pada 

siklus pertama disajikan dalam tabel 2 berikut. 

 
Tabel 2: Kegiatan Mahasiswa pada Siklus Pertama 

 

No Kegiatan Mahasiswa Prodidik 

Fisika dalam Siklus Pertama 

Jumlah Mahasiswa 

Kelas A yang Terlibat 

Aktif  / Pasif dalam 

Perkuliahan yang ke 

Jumlah Mahasiswa 

Kelas C yang Terlibat 

Aktif / Pasif dalam 

Perkuliahan yang ke 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Mendengarkan 36 35 36 35 17 19 19 18 

2 Memperhatikan 36 35 36 35 17 19 19 18 

3 Meminta penjelasan 2 3 6 6 1 2 2 2 

4 Bertanya 2 3 2 2 1 2 2 2 

5 Kirim-kiriman surat atau lainnya 3 4 2 2 2 2 1 1 

6 Bisik-bisik 2 3 2 2 2 2 2 2 

7 Menguap dan kantuk 2 3 2 2 2 2 1 1 

8 Resah 2 3 2 2 2 2 1 1 

9 Mencatat 36 35 36 35 17 19 19 18 

 

 Tabel 2 menunjukkan, bahwa mahasiswa prodidik fisika kelas A yang 

meminta penjelasan jumlahnya naik, pada perkuliahan pertama dua mahasiswa 

dan pada perkuliahan keempat menjadi enam mahasiswa; sedangkan untuk kelas 

C juga meningkat, dari satu mahasiswa menjadi dua mahasiswa. Untuk 

mahasiswa kelas A yang bisik-bisik, menguap, kantuk, dan resah jumlahnya tetap 

(2 mahasiswa); namun untuk kelas C jumlahnya menurun, dari dua mahasiswa 

menjadi satu mahasiswa.  Dengan hasil pengamatan ini jelas bahwa dalam siklus 

pertama dosen dan mahasiswa sudah berupaya maksimal untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

 Hasil tes pada akhir siklus pertama untuk kelas A nilai terendah 10, nilai 

tertinggi 58, dan nilai rata-rata 29,66. Untuk kelas C, nilai terendah 0 (nol), nilai 

tertinggi 31, dan nilai rata-rata 11,05. Ini berarti, penguasaan konsep dasar fisika 

bagi mahasiswa prodidik fisika kelas A dan kelas C masih rendah. Jika digunakan 

kriteria keberhasilan, yaitu: mahasiswa yang mengikuti kuliah KKFS sebaiknya 

mencapai nilai tes, tugas, atau ujian di atas 55; maka nilai rata-rata untuk kelas A 
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dan kelas C belum memenuhi kriteria keberhasilan. Jadi, boleh dikatakan upaya 

maksimal yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran belum berhasil. 

 Hasil kegiatan pada siklus pertama disampaikan kepada mahasiswa 

sebagai bahan refleksi yang pertama. Dari diskusi antara dosen dan mahasiswa 

dalam refleksi pertama diperoleh kesepakatan: (1) pada siklus kedua dilaksanakan 

pembelajaran dengan PKP dan metode eksperimen, (2) metode eksperimen yang 

digunakan adalah eksperimen bebas, serta (3) makna eksperimen bebas adalah: (a) 

pada mahasiswa hanya disediakan alat dan bahan percobaan, (b) mahasiswa 

bekerja sendiri tanpa menggunakan LKM (Lembar Kegiatan Mahasiswa) untuk 

memperoleh konsep, prinsip, azas, atau hukum fisika, (c) mahasiswa menentukan 

sendiri judul, tujuan, dan langkah-langkah percobaan yang mereka lakukan, (d) 

mahasiswa bekerja sendiri dalam membuat tabel data, menganalisis data, menarik 

kesimpulan, memahami konsep yang diperoleh, dan menulis aplikasi konsep yang 

diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, serta (e) mahasiswa bekerja sendiri dalam 

membuat laporan percobaan yang berisi: judul percobaan, tujuan percobaan, 

langkah-langkah percobaan, analisis data, kesimpulan, dan aplikasi konsep yang 

diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, serta (4) dosen semestinya melaksanakan 

penilaian dengan model authentic assessment. 

 Metode eksperimen bebas dilakukan dengan harapan agar mahasiswa 

senang dalam bekerja untuk menemukan konsep dan senang dalam bekerja 

mengikuti kerja ilmiah. Kesenangan mahasiswa ini diharapkan dapat membentuk 

kebiasaan atau budaya ilmiah di kalangan mahasiswa. Dengan demikian, metode 

eksperimen bebas merupakan belajar secara bebas untuk menemukan konsep dari 

suatu percobaan, sehingga metode eksperimen bebas sama maknanya dengan 

inkuairi bebas. 

Siklus Kedua 

 Siklus kedua terdiri dari dua kali perkuliahan atau dua kali tatap muka 

yang berupa kegiatan eksperimen bebas. Materi percobaan adalah materi pelajaran 

fisika untuk SMA / MA. Dalam siklus kedua mahasiswa dikelompokkan menjadi 

28 kelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan dua mahasiswa. 
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Namun ada satu kelompok di kelas A dan di kelas C yang beranggotakan satu 

mahasiswa.  

 Percobaan yang dilaksanakan mahasiswa adalah: (1) pengukuran dan 

angka penting, (2) massa jenis benda, (3) berat jenis benda, (4) kelajuan dan 

kecepatan, (5) hukum Ohm, (6) hukum Kirchhoff, (7) fokus lensa, (8) tekanan 

hidrostatis, (9) kalor jenis zat, dan (10) gaya Archimedes. Dalam percobaan ini 

hanya disediakan alat dan bahan percobaan. Mahasiswa mempunyai kewajiban 

untuk menulis laporan percobaan yang berisi: judul percobaan, tujuan percobaan, 

langkah-langkah percobaan untuk memperoleh data, tabulasi data, analisis dan 

interpretasi data, kesimpulan yang diperoleh, serta aplikasi konsep yang diperoleh 

ke dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan dengan harapan agar (1) 

mahasiswa dapat menemukan sendiri konsep, prinsip, teori, hukum, atau azas-azas 

fisika, (2) kreativitas dan kemandirian mahasiswa tumbuh dan berkembang, serta 

(3) budaya ilmiah mahasiswa dapat tumbuh dan berkembang. 

 Percobaan dilaksanakan secara bergilir. Giliran I dan II dilakukan oleh 

mahasiswa kelas A yang berjumlah 35 mahasiswa dan giliran III dilakukan oleh 

mahasiswa kelas C yang berjumlah 19 mahasiswa. Percobaan dan pembuatan 

laporan percobaan dilaksanakan dalam dua jam tatap muka yang setara dengan 2 x 

50 menit. 

 Dalam kegiatan eksperimen bebas pada tatap muka yang pertama siklus 

yang kedua, dosen melakukan authentic assessment dengan menggunakan LPKM 

yang berisi penilaian mengenai keterampilan, sikap, dan dimensi sosial 

mahasiswa. Adapun rincian mengenai keterampilan, sikap, dan dimensi soial 

mahasiswa disajikan dalam tabel 3 berikut. 

 
Tabel 3: Rincian Aspek yang Dinilai dengan LPKM 

No Aspek Sub Aspek Komponen yang Dinilai 

A Keterampilan 

mahasiswa 

01. Melakukan pengamatan 1. Konsep yang diamati 

2. Cara mengamati 

02. Melakukan pengukuran 1. Persiapan alat ukur 

2. Penggunaan alat ukur 
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03. Melakukan percobaan 1. Merangkai alat percobaan 

2. Menggunakan alat percobaan 

3. Menggunakan bahan percobaan 

4. Membuat tabel data 

5. Ketepatan hasil pengamatan  

No Aspek Sub Aspek Komponen yang Dinilai 

B Kemampuan 

mahasiswa 

04. Menganalisis data 1. Ketepatan hasil perhitungan 

2. Ketelitian perhitungan 

05. Menginterpretasikan 

hasil 

1. Ketepatan dalam menginterpretasikan 

hasil percobaan 

2. Ketepatan argumentasi atau alasan 

06. Mengambil kesimpulan 1. Kesesuaian dengan materi percobaan 

2. Kesesuaian dengan tujuan percobaan 

3. Kesesuaian dengan langkah-langkah 

percobaan 

C Kemampuan 

mahasiswa 

07. Menerapkan hasil perco-

baan 

1. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari 

2. Penerapan dalam penyelesaian soal-

soal 

3. Penerapan dalam teknologi 

4. Penerapan dalam tugas 

D Kemampuan 

mahasiswa 

08. Mengomunikasikan hasil 1. Presentasi dalam diskusi kelas 

2. Laporan tertulis pada akhir percobaan 

E Sikap 

mahasiswa 

 01. Keaktifan 

02. Ketelitian 

03. Ketekunan 

04. Kejujuran 

05. Kesabaran 

F Dimensi 

sosial 

mahasiswa 

 01. Kerjasama dalam percobaan 

02. Interaksi dalam diskusi akhir 

percobaan 

03. Interaksi dalam pembelajaran 

 

Hasil authentic assessment dengan menggunakan LPKM pada perkuliahan 

pertama siklus kedua disajikan dalam tabel 4 berikut. 

 
Tabel 4: Hasil Authentic Assessment dengan Menggunakan LPKM 

Kelas 
Nilai Rata-Rata pada Aspek 

A B C D E F 

A (Reguler) 3,0 (70) 2,42 (60) 2,16 (60) 2,66 (65) 2,84 (65) 4,0 (75) 

C (Non reguler) 2,85 (65) 2,43 (60) 2,52 (65) 2,73 (65) 2,82 (65) 4,1 (80) 

 

Tabel 4 menunjukkan, bahwa nilai rata-rata pada aspek keterampilan 

melakukan pengamatan, pengukuran, dan melakukan percobaan (aspek A) untuk 

kelas A dan kelas C berturut-turut adalah: 3,0 (dengan rentang nilai 1 s.d 5) dan 

70 (dengan rentang nilai 0,00 s.d 100,0) serta 2, 85 dan 65. Demikian seterusnya. 

Nilai rata-rata aspek A, B, C, D, E, dan F sudah lebih dari 55. Oleh karena itu, 
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dapat dinyatakan bahwa pembelajaran sudah mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dalam prakteknya dosen sangat sibuk dengan pelaksanaan authentic 

assessment ini; karena dosen harus menilai 16 sub aspek dengan 30 komponen 

yang dinilai. Disamping itu, dosen juga sibuk dengan membimbing, menjawab 

pertanyaan, mengarahkan mahasiswa dalam percobaan, dan dalam menangani 

perangkat percobaan yang rusak.  

Hasil penilaian dengan menggunakan LPKM dan keberatan dosen ini 

dikemukakan dalam diskusi atau refleksi dengan mahasiswa. Sebagai hasil 

refleksi pada akhir pertemuan yang pertama dalam siklus kedua antara dosen dan 

mahasiswa ialah: dosen dan mahasiswa sepakat jika LPKM disederhanakan dan 

mahasiswa masih menggunakan metode eksperimen bebas. LPKM yang 

disederhanakan memuat enam aspek, yaitu: metodologi (M), konseptualisasi (K), 

pemahaman konsep (PK), aplikasi konsep (AK), tata nilai (TN), dan dimensi 

sosial (DS). Kesepakatan ini menjadi dasar tindakan pada perkuliahan kedua dan 

ketiga dalam siklus kedua. 

Pada perkuliahan kedua dan ketiga dalam siklus kedua, dosen masih 

menggunakan PKP dan metode eksperimen bebas. Dalam authentic assessment, 

dosen sudah menggunakan LPKM yang disederhanakan. Hasil penilaian dengan 

menggunakan LPKM yang disederhanakan disajikan dalam tabel 5 berikut. 

 

Tabel 5: Hasil Penilaian dengan Menggunakan LPKM  yang Telah Disederhanakan 

Kelas M K PK AK TN DS 

A 3,4 (70) 2,3 (60) 2,68 (65) 1,89 (58) 4,94 (85) 5,0 (85) 

C 4,0 (75) 2,21 (60) 2,84 (65) 2,49 (60) 4,5 (80) 5,0 (85) 

 

Tabel 5 menunjukkan, bahwa nilai rata-rata yang dicapai mahasiswa kelas A dan 

kelas C sudah di atas nilai 55. Dengan demikian perkuliahan dapat dinyatakan 

berhasil. Tugas dosen dalam penilaian menjadi ringan. Namun, tugas dosen masih 

dirasa berat; karena masih membimbing mahasiswa, menjawab pertanyaan,  
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mengarahkan kegiatan eksperimen yang dilaksanakan mahasiswa, memperbaiki 

peralatan yang rusak, dan menilai mahasiswa.  

 Hasil perkuliahan yang kedua dan ketiga dalam siklus kedua ini juga 

didiskusikan dengan mahasiswa. Dalam diskusi mahasiswa menyatakan, pada 

perkuliahan dalam siklus kedua mahasiswa masih gamang dalam membuat 

laporan dan melaksanakan percobaan. Mahasiswa bertanya, mengapa tidak 

disediakan lembar kegiatan mahasiswa (LKM) atau petunjuk praktikum ? Oleh 

sebab itu, setelah diskusi selesai, dosen mengarahkan bagaimana caranya 

membuat laporan percobaan, melakukan percobaan, dan mengapa tidak 

disediakan LKM. LKM tidak disediakan dengan harapan agar mahasiswa mampu 

mengembangkan kreativitas dan kemandiriannya dalam melaksanakan percobaan. 

Setelah pengarahan ini mahasiswa merasa puas dan akan melaksanakan percobaan 

dengan eksperimen bebas. 

 Pada akhir siklus kedua telah dilaksanakan ujian sisipan pertama yang 

menguji kemampuan kognitif mahasiswa yang berkenaan dengan materi 

percobaan yang telah dilakukan. Hasil ujian sisipan pertama untuk kelas A adalah: 

nilai terendah adalah 0,0, nilai tertinggi 60, dan nilai rerata 31,34 serta untuk kelas 

C nilai terendah adalah 3,0, nilai tertinggi 36, dan nilai rerata 15,53. Hasil ini 

sangat jauh dari kriteria keberhasilan perkuliahan yang telah ditetapkan.  

Hasil ujian sisipan pertama ini juga didiskusikan dengan mahasiswa. Hasil 

diskusi dalam refleksi kedua ini adalah: adanya kesepakatan bahwa mahasiswa 

akan belajar lebih baik lagi tentang pemahaman konsep yang diperoleh dalam 

percobaan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Siklus Ketiga 

 Siklus yang ketiga terdiri dari dua tatap muka atau dua perkuliahan. Dalam 

siklus yang ketiga mahasiswa melakukan eksperimen bebas setelah menerima 

pengarahan dari dosen pengampu mata kuliah KKFS. Pengarahan dosen kepada 

mahasiswa menekankan pada aspek-aspek: (1) mahasiswa dalam melaksanakan 

eksperimen harus memperoleh konsep, prinsip, teori, hukum, atau azas fisika; 

bukan membuktikannya, dan (2) laporan harus berisi: (a) judul percobaan, (b) 
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tujuan percobaan, (c) langkah-langkah percobaan untuk memperoleh data, (d) 

tabulasi data, (e) analisis dan interpretasi data untuk memperoleh kesimpulan, (f) 

menulis kesimpulan yang diperoleh, (g) menuliskan aplikasi konsep atau 

kesimpulan yang diperoleh, serta (3) laporan harus selesai pada saat percobaan 

selesai. 

 Pada siklus yang ketiga dosen melakukan authentic assessment dengan 

menggunakan LPKM yang disederhanakan. Nilai rata-rata dalam perkuliahan 

pertama dan kedua pada siklus ketiga disajikan dalam tabel 6 berikut. 

 
Tabel 6: Nilai Rata-Rata Hasil Authentic Assessment dalam Siklus Ketiga 

Kelas M K PK AK TN DS 

A 3,9 (75) 2,81 (65) 3,17 (70) 2,7 (65) 4,86 (85) 4,47 (80) 

C 3,37 (75) 2,61 (65) 3,05 (70) 2,26 (65) 5,0 (85) 5,0 (85) 

 

Hasil authentic assessment yang disajikan dalam tabel 6 telah memenuhi kriteria 

yang telah ditetapkan, yaitu: nilai rata-rata kelas sudah lebih besar dari nilai 55. 

Namun dosen pengampu masih khawatir, apakah nilai kognitif mahasiswa juga 

telah memenuhi kriteria keberhasilan ? Oleh sebab itu, pada akhir siklus ketiga 

dilakukan ujian sisipan II.  

 Hasil ujian sisipan II menunjukkan, (1) untuk kelas A nilai terendah adalah 

60, nilai tertinggi 85, dan nilai rata-rata kelas 70. (2) untuk kelas C nilai 

terendahnya adalah 60, nilai tertinggi 85, dan nilai rata-rata kelas 72,89. Dengan 

demikian, nilai rata-rata kelas A dan C telah memenuhi kriteria keberhasilan yang 

telah ditetapkan. 

 Pada akhir siklus ketiga dilaksanakan ujian akhir semester dengan 

menggunakan black box examination. Sebenarnya, black box examination berisi 

tiga buah hambatan, sebuah kapasitor, sebuah dioda, dan sepuluh terminal listrik 

yang ditutup rapat, seperti gambar 1. Alat ini dilengkapi dengan detektor 

rangkaian yang terdiri dari LED, batu batere, dan kabel penghubung seperti 

gambar 2 berikut. 
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Dalam ujian, mahasiswa disuruh menerka kompoenen apa yang ada dalam 

black box dengan menggunakan detektor rangkaian. LED akan menyala atau tidak 

menyala, jika terminal A dan B dihubungkan pada komponen. Misalnya: terminal 

A dihubungkan dengan terminal 5 dan terminal B dihubungkan dengan terminal 6, 

maka LED akan menyala; begitu pula sebaliknya. Dengan ini mahasiswa dapat 

menyimpulkan, bahwa komponen yang ada diantara terminal 5 dan 6 adalah 

hambatan, dengan alasan dibolak balik sama, yaitu LED tetap menyala. Demikian 

seterusnya. 

 Setelah mahasiswa mengetahui komponen apa yang ada dalam black box, 

kemudian mahasiswa disuruh untuk merangkai empat komponen yang ada dalam 

black box dengan menggunakan tiga kabel penghubung, sedemikian rupa 

sehingga LED dalam rangkaian detektor dapat menyala. Rangkaian yang 

dimaksud banyak ragamnya, sehingga jawaban mahasiswa juga bervariasi; namun 

variasi ini dibatasi dengan adanya tiga kabel penghubung sebagai alat bantunya. 

Adapun salah satu bentuk rangkaian yang benar disajikan dalam gambar 3 berikut. 

Dengan ujian ini mahasiswa dituntut untuk bekerja secara mandiri tanpa 

bantuan dari teman-temannya. Mahasiswa juga dituntut untuk mencoba dan 

menerka, sehingga memperoleh alternatif jawaban yang paling benar.  Ada 

mahasiswa yang mencoba sekenanya tanpa landasan teori yang mereka ketahui. 

Ada mahasiswa yang cermat, teliti, dan hati-hati dalam menerka dan mencoba; 
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karena dia bekerja berdasarkan pada dasar teori yang ada dan mereka kuasai. 

Mahasiswa demikian yang kebanyakan sukses dalam menerka komponen apa 

yang ada dalam black box  dan yang dapat merangkai sampai LED dapat menyala 

dengan bantuan tiga buah kabel penghubung (KP). Dengan demikian, semestinya 

kreativitas dan kemandirian mahasiswa dapat ditumbuhkembangkan dengan 

model black box examination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hasil ujian akhir yang menggunakan model black box examination 

disajikan dalam tabel 7 berikut. 

 
Tabel 7. Nilai Rata-Rata Hasil Ujian dengan Menggunakan Model Black Box Examination  

Kelas M K PK AK TN DS NRK NARK 

A 2,29 3,29 2,69 2,46 3,83 4,0 3,09 68,72 

C 1,63 1,84 2,0 0,32 1,89 2,68 1,73 53,95 

Catatan: NRK = nilai rata-rata kelas dan NARK = nilai angka.rata-rata kelas 

  

Tabel 7 menunjukkan, bahwa untuk kelas C nilai rata-rata kelas pada 

aspek aplikasi konsep (AK) sangat rendah, yaitu 0,32. Hal ini disebabkan karena 

mahasiswa belum dapat menemukan komponen apa yang ada dalam black box, 

sehingga aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari juga tidak ada yang dapat 
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Gambar 3: Salah Satu Bentuk Rangkaian yang Benar 
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menjawab. Dengan rendahnya nilai rata-rata kelas pada aspek aplikasi konsep, 

maka nilai rata-rata kelas (NRK) juga rendah, yaitu 1,73. Demikian pula nilai 

angka rata-rata kelas (NARK) juga rendah, yaitu 53,95. Karena kriteria nilai rata-

rata kelas harus lebih besar dari 55, maka boleh dinyatakan pembelajaran belum 

berhasil; karena hasil ujian akhirnya rendah jika dibandingkan dengan kriteria 

yang telah ditetapkan. Namun karena hasil ujian akhir bukan satu-satunya nilai 

yang menentukan kelulusan, maka harus dicari nilai rata-rata kelas untuk 

keseluruhan nilai yang diperoleh mahasiswa. 

 Nilai akhir yang dicapai oleh kelas A dan kelas C dapat diinformasikan 

sebagai berikut. Untuk kelas A, nilai terendah adalah 68, nilai tertinggi 81, dan 

nilai rata-rata kelas adalah 75,29. Untuk kelas C, nilai terendah adalah 59, nilai 

tertinggi 75, dan nilai rata-rata kelas adalah 61,26. Jika dilihat nilai akhir untuk 

kelas A dan kelas C, nilai rata-rata kelasnya sudah lebih besar dari 55. Dengan 

demikian, secara keseluruhan, perkuliahan KKFS sudah berhasil. Penilaian 

dengan menggunakan LPKM yang disederhanakan telah dapat digunakan sebagai 

model authentic assessment yang praktis dan komprehensif. Ujian akhir yang 

menggunakan model black box examination diduga dapat menumbuhkembangkan 

kemandirian dan kreativitas mahasiswa. 

 Hasil akhir dalam siklus yang ketiga ini didiskusikan dalam refleksi ketiga 

dengan mahasiswa. Hasil refleksi ketiga adalah: mahasiswa dan dosen pengampu 

mata kuliah KKFS sepakat, bahwa (1) perkuliahan dengan metode eksperimen 

bebas (MEB) dapat terus dilakukan, (2) LPKM yang dapat digunakan untuk 

menilai aspek metodologi, konseptualisasi, pemahaman konsep, aplikasi konsep, 

tata nilai, dan dimensi sosial mahasiswa dapat digunakan sebagai model authentic 

assessment yang praktis dan komprehensif dalam perkuliahan, (3) model black 

box examination dapat digunakan sebagai salah satu penerapan authentic 

assessment, (4) authentic assessment sudah semestinya menggunakan tes 

tradisional (tugas dan ujian sisipan) yang mengungkap ranah kognitif mahasiswa, 

(5) alangkah baiknya jika perkuliahan KKFS berikutnya selalu menggunakan 

metode eksperimen bebas yang dapat mendukung terlaksananya authentic 

assessment, serta (6) alangkah baiknya jika ada penelitian yang mengkaitkan 
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antara model black box examination dengan kemandirian dan kreativitas 

mahasiswa.  

 

Simpulan 

1. Lembar penilaian kegiatan mahasiswa (LPKM) yang dapat digunakan 

untuk menilai aspek metodologi, konseptualisasi, pemahaman konsep, 

aplikasi konsep, tata nilai, dan dimensi sosial mahasiswa merupakan 

instrumen authentic assessment yang dapat digunakan secara praktis dan 

komprehensif dalam perkuliahan KKFS, 

2. authentic assessment dapat dilaksanakan dengan menggunakan instrumen 

penilaian berikut: (a) LPKM, (b) tes atau tugas yang dapat mengungkap 

kemampuan dalam ranah kognitif, dan (c)  black box examination sebagai 

salah satu model instrumen ujian akhir yang dapat digunakan untuk 

menilai aspek metodologi, konseptualisasi, pemahaman konsep, aplikasi 

konsep, tata nilai, dan dimensi sosial mahasiswa, serta dapat digunakan 

untuk menumbuh kembangkan kemandirian dan kreativitas mahasiswa,  

3. Model perkuliahan yang menggunakan pendekatan keterampilan proses 

(PKP) dan metode eksperimen bebas (MEB) dapat digunakan sebagai 

ajang pelaksanaan authentic assessment dalam perkuliahan KKFS. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

1. Perkuliahan KKFS sebaiknya menggunakan PKP dan MEB agar authentic 

assessment dapat dilaksanakan dengan berbagai macam penilaian, 

2. Sebaiknya dilaksanakan suatu penelitian yang mengkaitkan antara model 

black box examination dengan kemandirian dan kreativitas mahasiswa. 
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