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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan penilaian oleh guru
Geografi SMA Negeri di Kabupaten Kulonprogo. Penelitian ini merupakan penelitian
evaluasi. Populasi penelitian adalah guru Geografi pada seluruh SMA Negeri di
Kabupaten Kulonprogo kelas X, XI, dan XII. Sampel dipilih secara acak sederhana dan
diperoleh 11 orang sebagai subyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu angket dan observasi. Validasi instrumen
dilakukan dengan validasi logis.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan penilaian oleh guru geografi SMA
negeri di Kabupaten Kulonprogo dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
termasuk dalam kategori sangat baik dengan rerata = 58,55 (81,32%) dari skor
minimum yang mungkin diperoleh dalam kategori sangat baik yaitu >58,5).

Kata Kunci: evaluasi, geografi, penilaian.

Pendahuluan
Seiring perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan dan upaya implementasi

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya

pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional dan pasal 35 mengenai standar

nasional pendidikan, pemerintah berusaha merealisasikan pengelolaan pendidikan yang

semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Meskipun demikian

desentralisasi pengelolaan pendidikan ini masih mengacu pada standar nasional

pendidikan. Desentralisasi ini memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan

(sekolah) untuk menyusun kurikulum yang lebih fleksibel dengan berpatokan pada

Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan Pedoman Pelaksanaan

sebagaimana telah tertuang dalam Permendiknas Nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006.

1 Tulisan bersumber dari hasil penelitian dosen muda tahun 2007, dengan judul “Evaluasi Proses
Pembelajaran Geografi di SMA Negeri Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”

2 Ketua Peneliti, dosen Jurusan Pendidikan Geografi, FISE UNY
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Implementasi dari standar nasional tersebut didukung pula oleh peraturan menteri

pendidikan nasional nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian nasional yang

memberikan patokan dalam penilaian pembelajaran di sekolah. Permendiknas nomor

20 tahun 2007 memandatkan penilaian pihak sekolah dan guru memiliki kewenangan

membuat dan mengembangkan kurikulum dan penilaian pembelajaran.

Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 bab IV pasal 19 disebutkan bahwa

proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif,

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreatifitas dan kemandirian

sesuai dengan bakat dan minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Satuan pendidikan dan di dalamnya terutama para guru harus aktif dan kreatif dalam

menentukan langkah-langkah pembuatan dan pengembangan kurikulum tersebut.

Pendidik (guru) adalah tenaga profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39

ayat 2, UU RI No. 20 Tahun 2003. BSNP (2006: 16) menyatakan guru profesional

mampu mengembangkan kegiatan pembelajaran di bidangnya. Guru diharuskan

memiliki kemampuan membuat program pembelajaran yang lebih kontekstual dengan

kondisi setempat dan memiliki kemampuan penilaian dalam Proses Pembelajaran

termasuk pada mata pelajaran geografi.

Geografi merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada tingkat SMA

kelas X-XII. Pembelajaran geografi yang diharapkan pada kurikulum 2006 dituangkan

dalam kerangka dasar kurikulum berupa standar kompetensi dan kompetensi dasar

sesuai peraturan menteri pendidikan nasional nomor 22 tahun 2006. Kompetensi Dasar

Geografi di tingkat SMA meliputi; 1) Memahami pola spasial, lingkungan dan

kewilayahan serta proses yang berkaitan, 2) Menguasai keterampilan dasar dalam

memperoleh data dan informasi, mengkomunikasikan dan menerapkan pengetahuan

geografi, dan 3) Perilaku peduli terhadap lingkungan hidup dan memanfaatkan sumber

daya alam secara arif serta memiliki toleransi terhadap keragaman budaya masyarakat.

Ginsburg (1988) dalam Alfandi (2001:80) menyatakan definisi geografi perlu

memperhatikan adanya unsur-unsur penduduk, pola, tempat, dan proses. Hagget (1979:

601) mendefinisikan geografi: ...a science concerned with rational development, and

testing, of theories that explain and predict the spatial distribution and location of
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various characteristics on the surface of the earth. Sementara Chisholm (1975:14)

menyatakan bahwa geografi melingkupi tiga tema yang berhubungan:

Geography covers three related theme; 1) the recording and description of
phenomena at or near the surface of the earth (the literal meaning of the word
geography), 2) the study of relationship of phenomena in specified localities,
and 3) the examination of problems which have a spatial (terrestrial) dimension,
especially to identify the significance of space as a variable.

Beberapa definisi di atas menunjukkan karakteristik geografi mengalami

perkembangan kajian yang meluas antara lain; (1) bumi sebagai tempat tinggal, (2)

hubungan manusia dengan lingkungannya (interaksi), (3) dimensi ruang dan dimensi

historis, dan (4) pendekatan spasial (keruangan), ekologi (kelingkungan) dan regional

(kewilayahan).

Pembelajaran geografi dalam kurikulum 2006 diharapkan mempunyai situasi

yang berbeda dibandingkan penerapan kurikulum sebelumnya. Fenomena kebijakan

pemerintah tentang kurikulum pendidikan menjadi problematika baru bagi guru, baik

guru kelas maupun guru mata pelajaran di sekolah. Bukan hal yang mudah menentukan

sikap ideal dalam menghadapi kebijakan pemerintah mengenai kurikulum operasional

yang disebut KTSP yang dibuat oleh sekolah dengan acuan standar isi yang disesuaikan

potensi dan kebutuhan pendidikan. Dalam kurikulum baru ini, pihak sekolah memiliki

hak dan wewenang penuh untuk membuat dan mengembangkan kurikulum tersebut.

Dalam hal ini tentu para guru yang harus aktif dan kreatif dalam menentukan langkah-

langkah pembuatan dan pengembangan kurikulum tersebut. Dalam KTSP, guru yang

berhak sepenuhnya menentukan penilaian kepada anak didik, bukan pihak-pihak yang

tidak tahu tentang kualitas kemampuan anak didik (student's skill quality). Kurikulum

2006 dapat terimplementasikan dengan baik dalam pembelajaran geografi di tingkat

SMA dan pada level lainnya jika guru memiliki kompetensi yang tinggi. Guru

diharapkan memiliki kemampuan membuat program pembelajaran yang berbasis

kondisi setempat. Selain itu menguasai strategi pembelajaran dan memiliki kemampuan

menilai Proses dan hasil pembelajaran secara otentik.

Pencapaian tujuan pendidikan antara satu daerah dengan daerah lainnya

seringkali berbeda-beda sesuai dengan keadaan daerah bersangkutan. Beberapa

kabupaten yang ada di D.I. Yogyakarta saat ini berupaya untuk lebih meningkatkan

peran dunia pendidikan sebagai pondasi awal peningkatan kualitas SDM. Salah satu



3

kabupaten yang ada adalah Kulon progo. Dalam bidang pendidikan ini Kabupaten

Kulon Progo masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang menyangkut rendahnya

kualitas hasil belajar. Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut, antar lain

mutu guru, sarana dan prasarana yang belum memadai, manejemen pendidikan yang

belum efektif dan efisien dan peran masyarakat yang masih rendah.

Berdasarkan hasil survey ke beberapa guru geografi di Kulonprgo diketahui ada

permasalahan terkait dengan proses pembelajaran geografi. Beberapa guru masih

kesulitan dalam melakukan proses penilaian sesuai permendiknas nomor 20 tahun 2007

terhadap sekolah yang ada di daerah tersebut termasuk pada pembelajaran geografi di

tingkat SMA. Kesulitan lain yang yang dijumpai di lapangan terkait pembelajaran

geografi yaitu berupa proses penilaian terhadap peserta didik. Kurikulum 2006

memberikan beberapa alternatif penilaian hasil belajar peserta didik berupa unjuk kerja

(performance), penugasan (projek/project), hasil kerja (produk/product), tes tertulis

(paper & pen), portofolio (portfolio), dan penilaian Sikap. Berbagai teknik/cara

penilaian tersebut bagi guru di rasakan lebih sulit dilakukan dalam penilaian. Para guru

menyampaikan bahwa sistem penilaian dalam kurikulum 2006 lebih baik dalam

mengukur keadaan siswa senyatanya, tetapi pada sisi lain memberikan beban bagi guru

secara administratif.

Penilaian adalah suatu tindakan dalam memberikan keputusan berdasarkan

kriteria tertentu terhadap hasil dari suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan (hasil

belajar) yang telah dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan

menggunakan alat penilaian. Menurut Suharsimi Arikunto (2001: 3) menilai adalah

mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan hasil baik atau buruk. Berdasarkan

rumusan tersebut maka penilaian merupakan kegiatan yang terencana, terorganisir dan

berkesinambungan untuk memberikan pertimbangan atau harga atau nilai tentang proses

dan hasil belajar siswa berdasarkan kriteria tertentu untuk memperoleh suatu keputusan.

Depdiknas (2007: 230) memberikan definisi penilaian adalah proses sistematis meliputi

pengumpulan informasi (angka, deskripsi verbal), analisis, interpretasi informasi untuk

membuat keputusan. Ditambahkannya yang menjadi ciri-ciri penilaian di kelas adalah;

(1) belajar tuntas, (2) otentik, (3) berkesinambungan, (4) berdasarkan acuan kriteria

/patokan, (5) menggunakan berbagai cara & alat penilaian.
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Teknik penilaian pembelajaran Geografi SMA disesuaikan dengan ketentuan

dari peraturan menteri pendidikan nasional nomor 20 tahun 2007 berupa tes, observasi,

penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan

karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Teknik tes berupa tes

tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja. Teknik observasi atau pengamatan

dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran.

Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah

dan/atau proyek. Sementara itu, permendiknas nomor 20 tahun 2007 menjelaskan

tentang instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik. Instrumen tersebut

harus memenuhi persyaratan substansi yang merepresentasikan kompetensi yang dinilai,

konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang

digunakan, dan bahasa menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif

sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Instrumen penilaian yang digunakan

oleh satuan pendidikan ditambahkan bukti validitas empirik sedangkan instrumen

penilaian dalam UN lebih ditambahkan validitas empirik dan menghasilkan skor yang

dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun.

Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan

silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran

(RPP). Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas

dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. Kegiatan penilaian

oleh pendidik pada proses pembelajaran dalam KTSP mendasarkan pada ketentuan

peraturan menteri pendidikan nasional no 20 tahun 2007 yang meliputi 9 kegiatan

penilaian, yaitu:

(1) menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan
kriteria penilaian pada awal semester.

(2) mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dasar dan memilih teknik
penilaian pada awal semester.

(3) Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan
teknik penilaian yang dipilih.

(4) Melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.
(5) Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan

belajar peserta didik.
(6) Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai

balikan/komentar yang mendidik.
(7) Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran
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(8) Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada akhir setiap akhir semester kepada
pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik
disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.

(9) Melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru pendidikan agama dan hasil
penilaian kepribadian kepada guru pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi
untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan
kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

Adapun prinsip-prinsip penilaian sesuai permendiknas nomor 20 tahun 2007

meliputi:

(1) sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang
diukur

(2) objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak
dipengaruhi subjektivitas penilai.

(3) adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena
berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat
istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.

(4) terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak
terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.

(5) terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan
keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.

(6) menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup
semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang
sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.

(7) sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan
mengikuti langkah-langkah baku.

(8) beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi
yang ditetapkan.

(9) akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik,
prosedur, maupun hasilnya.

Pemberlakuan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 20 tahun 2007

tentang standar penilaian nasional bagi beberapa sekolah dan sebagian guru dirasakan

akan mengalami kendala dalam implementasinya. Mereka menyatakan standar penilaian

yang diatur oleh permendiknas nomor 20 tahun 2007 idealnya dapat dilakukan oleh

setiap satuan pendidikan dan guru mata pelajaran, tetapi ketentuan-ketentuan yang

tertuang dalam standar penilaian tersebut seperti prinsip, teknik, dan prosedur penilaian

dirasakan bagi sekolah masih sulit dilakukan. Beberapa guru geografi menyatakan

kesulitan itu bukan pada peraturannya tetapi lebih pada pelaksanaan penilaiannya.

Kebiasaan yang selama ini berlangsung penilaian dilakukan dengan tes tertulis baik

formatif maupun sumatif tanpa harus ada validasi soal dan teknik penilaian yang

beragam. Oleh sebab itu, implementasi dari permendiknas nomor 20 tahun 2007 ini
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memerlukan waktu dan masa transisi, merubah dari subyektifitas guru menjadi realistis

kemampuan siswa.

Berkaitan fenomena yang digambarkan di atas penulis tertarik melakukan

evaluasi terhadap proses pelaksanaan penilaian dalam pembelajaran Geografi SMA di

Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan evaluasi yang

dilakukan seperti dikemukakan Worthen dan Sanders (1981: 19): “Evaluation is the

determination of the worth of a thing. It includes obtaining information for use in

judging the worth of a program, product, procedure, or objective, or of the potential

utility of alternative approaches designed to attain specified objectives.”Evaluasi

merupakan penentuan nilai suatu hal, yang meliputi pengumpulan informasi yang

digunakan untuk memutuskan nilai keberhasilan suatu program, produk, prosedur,

tujuan, atau manfaat yang pada desain pendekatan alternatif untuk mempertahankan

tujuan yang khusus. Pendapat tersebut mengamanatkan adanya kriteria tertentu yang

digunakan untuk menentukan nilai (worth) serta adanya sesuatu yang dinilai. Tujuan

dari evaluasi ini sejalan dengan pendapat Weiss (1972: 4) bahwa tujuan dan kegunaan

evaluasi adalah sebagai berikut: (1) to measure, menunjukan pada penggunaan metode

penelitian. (2) to effects, menekankan pada hasil suatu program atau dampak program.

(3) Penggunaan kriteria untuk menilai apakah program berjalan dengan baik. (4)

Kontribusi terhadap pengambilan keputusan dan peningkatan perencanaan program di

masa mendatang menunjuk pada tujuan sosial (social purpose of evaluation). Dalam

mengevaluasi terdapat beberapa model evaluasi yang digunakan. Kaufman & Thomas

(1980: 141) “…it is useful, however only when there is a decisión to continue, modify,

or stop a program, or activity.” Model evaluasi sangat berguna dalam membantu

pengambilan data sebagai bahan pembuatan keputusan, evaluasi juga dapat digunakan

untuk pengambilan keputusan apakah dilanjutkan, berhenti, atau dilakukan modifikasi.

Ditambahkan Kaufman & Thomas (1980: 108) model evalusi yang bervariasi

digunakan dalam kontek dan lingkungan yang berbeda. Masing-masing model didesain

untuk menjawab pertanyaan. Beberapa model pendekatan/penelitian evaluasi yang

banyak digunakan antara lain; model Stake, Model CIPP, model kesenjangan

(Discrepancy Model of Evaluation), model Center for the study of evaluation (CSE

Model of Evaluation), model Scriven (Scriven’s Evaluation Model), model Perlawanan

(the adversary model of evaluation), dan model Integrated-Comprehensive Alignment.
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Cara Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian evaluasi dengan pendekatan

deskriptif melalui model evaluasi Stake yang akan membandingkan antara proses

pembelajaran yang terjadi di lapangan dengan proses pembelajaran seharusnya sebagai

kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan evaluasi model Stake menekankan

adanya pelaksanaan dua hal pokok yaitu melakukan penggambaran (description) dan

pertimbangan (judgments). Dua hal pokok ini diperoleh melalui gambaran tahapan

evaluasi yaitu 1) input (antecedent), 2) proses (transaction), dan 3) hasil (out comes).

Pada fase pendahuluan (Antecedent phase) dideskripsikan aktivitas guru terkait

pemahaman konsep pelaksanaan penilaian oleh guru yang sesuai peraturan menteri

pendidikan nasional nomor 20 tahun 2007. Fase penerapan (Transaction phase)

dideskripsikan pelaksanaan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru geografi

melalui observasi langsung dalam proses pembelajaran di kelas. Fase hasil program

(Outcome phase) dilakukan pengukuran hasil pelaksanaan program pembelajaran yang

diperoleh melalui data dari angket, observasi dan dokumentasi. Setelah fase-fase dilalui

pada bagian akhirnya peneliti membuat suatu pertimbangan (judgment) terkait dengan

pelaksanaan penilaian pembelajaran geografi SMA di Kabupaten Kulonprogo. Peneliti

mendasarkan kepada dua hal dalam keputusannya yaitu: 1) standar yang ideal (absolute

standard) yaitu menjelaskan pada proses pelaksanaan penilaian yang telah terealisasi

dan 2) standar relative (relative standard) yaitu mendasarkan pada suatu standar/kriteria

yang diinginkan sesuai dengan tuntutan permendiknas nomor 20 tahun 2007. Peneliti

akan menghubungkan kaitannya dengan kesesuaian (congruence) antara yang

diharapkan (intended) dengan yang diamati (observed).

Penelitian ini dilaksanakan pada seluruh SMA Negeri di Kabupaten

Kulonprogo. Waktu penelitian dilaksanakan tahun 2008. Populasi penelitian ini yaitu

guru geografi SMA Negeri di Kabupaten Kulonprogo kelas X, XI, dan XII, kemudian

diambil sampel dengan cara acak (simple random) sehingga pada setiap sekolah diambil

tiga orang guru. Adapun objek penelitian adalah pelaksanaan penilaian dalam Proses

Pembelajaran geografi.

Variabel penelitian ini pelaksanaan penilaian hasil belajar oleh guru geografi

SMA di Kabupaten Kulonprogo yang mendasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2007 yang meliputi 9 kegiatan penilaian. Teknik
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pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan observasi.

Teknik angket digunakan untuk mengumpulkan data pemahaman guru mengenai

konsep pelaksanaan penilaian oleh guru dalam pembelajaran sesuai dengan peraturan

menteri pendidikan nasional no 20 tahun 2007 yang meliputi 9 kegiatan penilaian.

Teknik angket menggunakan lembar kuesioner yang berisi 4 alternatif jawaban dimulai

dari kondisi terendah sampai kondisi tertinggi menggunakan skala Likert yaitu: selalu,

sering, jarang, dan tidak pernah. Observasi dilakukan setelah data angket diperoleh

untuk cek ulang terhadap data yang dikumpulkan. Observasi dilakukan pada saat

melakukan proses pembelajaran. Lembar observasi yang digunakan mengandung

sejumlah pernyataan yang berkaitan dengan kemampuan guru dalam pelaksanaan

penilaian yang dilengkapi dengan 4 kriteria pilihan jawaban dan diisi oleh observer

melalui metode rating scale.

Semua data yang dikumpulkan baik angket maupun observasi dianalisis dengan

menggunakan teknik analisis persentase kemudian dideskripsikan dan diambil

kesimpulan tentang masing–masing komponen atas dasar kriteria yang telah ditentukan.

Besarnya persentase memberi informasi tentang posisi masing–masing aspek terhadap

keseluruhan maupun bagian–bagian permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kuantitatif. Analisis

tersebut digunakan untuk mendeskripsikan dan menentukan tingkat kategorisasi proses

pelaksanaan penilaian pembelajaran geografi di SMA Negeri Kabupaten Kulonprogo.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses pelaksanaan penilaian Pembelajaran geografi di SMA Negeri Kabupaten

Kulonprogo memiliki skor antara 53 sampai 63 dengan rerata 58,55. Berpedoman pada

kategori analisis data yang telah dibuat rerata variabel pelaksanaan penilaian

pembelajaran terletak pada interval >58,5 termasuk dalam kategori sangat baik.

Distribusi frekuensi perolehan skor variabel pelaksanaan penilaian pembelajaran

disajikan pada tabel di bawah ini.
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Tabel 1
Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran

No. Interval Kategori Frekuensi Frekuensi Relatif (%)

1. > 58,5 Sangat Baik 6 54,54

2. 45 – 58,5 Baik 5 45,45

3. 31,5 – 44,99 Kurang Baik 0 0

4. < 31,5 Tidak Baik 0 0

Jumlah 11 100

Tabel 1 menggambarkan bahwa sebagian besar (54,54%) guru-guru geografi

SMA Negeri di Kabupaten Kulonprogo melaksanakan penilaian pembelajaran dalam

kategori baik yaitu sesuai ketentuan peraturan menteri pendidikan nasional no 20 tahun

2007 yang meliputi sembilan kegiatan.

Tabel 2
Rangkuman Hasil Perolehan Skor Setiap Indikator Pelaksanaan Penilaian

Pembelajaran

Indikator Frekuensi Relatif (%) Kategori
1. menginformasikan silabus 54,54 Baik

2. mengembangkan indikator pencapaian
kompetensi dasar

63,63 Sangat baik

3. Mengembangkan instrumen dan pedoman
penilaian.

54,54 Sangat baik

4. Melaksanakan tes, pengamatan, penugasan,
dan/atau bentuk lain.

63,63 Sangat baik

5. Mengolah hasil penilaian 63,63 Baik

6. Mengembalikan hasil penilaian kepada
peserta didik.

54,54 Sangat baik

7. Memanfaatkan hasil penilaian untuk
perbaikan pembelajaran

90,90 Baik

8. Melaporkan hasil penilaian kepada pimpinan
satuan pendidikan.

81,82 Sangat baik

9. Melaporkan hasil penilaian akhlak kepada
guru agama dan kepribadian kepada guru
pendidikan Kewarganegaraan.

54,54
Sangat baik

Deskripsi setiap indikator pada variabel ini ditunjukkan tabel 2, meliputi: (1)

menginformasikan silabus sebanyak 54,54% masuk dalam kategori baik. (2)

mengembangkan Indikator pencapaian kompetensi dasar dan memilih teknik penilaian

nampak bahwa 63,63% guru termasuk dalam kategori sangat baik. (3) mengembangkan
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Instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang

dipilih sebanyak 54,54% guru masuk dalam kategori sangat baik. (4) melaksanakan tes,

pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan, ditunjukkan sebesar

63,63% guru masuk dalam kategori sangat baik. (5) mengolah hasil penilaian untuk

mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik, diperoleh 63,63%

guru termasuk dalam kategori baik. (6) mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan

peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik didapat persentse 63,63% guru

termasuk dalam kategori sangat baik. (7) memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan

pembelajaran, digambarkan sebanyak 90,90% guru termasuk dalam kategori baik yang

ditunjukkan oleh persentase terbesar hasil perolehan skor. (8) melaporkan hasil

penilaian mata pelajaran pada akhir setiap akhir semester kepada pimpinan satuan

pendidikan diperoleh sebesar 81,82% guru termasuk dalam kategori baik. (9)

melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru pendidikan agama dan hasil penilaian

kepribadian kepada guru pendidikan kewarganegaraan diperoleh data 54,54% guru

termasuk kategori sangat baik yang ditunjukkan oleh persentase terbesar hasil perolehan

skor.

Deskripsi data dan pembahasan penelitian di atas telah menggambarkan bahwa

pelaksanaan Penilaian hasil belajar oleh guru geografi SMA Negeri di Kabupaten

Kulonprogo termasuk dalam kategori sangat baik dengan rerata = 58,53 dari skor

maksimum yang mungkin 61. Hasil ini menunjukkan bahwa guru geografi SMA Negeri

di Kabupaten Kulonprogo telah melakukan penilaian sesuai tahapan pelaksanaan

penilaian oleh guru dalam peraturan menteri pendidikan nasional nomor 20 tahun 2007.

Diskusi Hasil Penelitian

Berdasarkan deskripsi data dan pembahasan penelitian mengenai proses

pelaksanaan penilaian pembelajaran geografi di SMA Negeri di Kabupaten Kulonprogo

diperoleh perbedaan fenomena antara latar belakang dengan hasil penelitian. Latar

belakang penelitian mendeskripsikan variabel penelitian berada dalam kondisi kurang

baik. Hal ini ditunjukkan oleh data pra survey yang menghasilkan informasi bahwa para

guru masih kesulitan dan melaksanakan penilaian sesuai permendiknas nomor 20 tahun

2007. Hasil penelitian ini menunjukkan fenomena yang berbeda dengan latar belakang.
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Berdasarkan deskripsi data dan pembahasannya pada penelitian ini ditunjukkan bahwa

guru geografi SMA Negeri di Kabupaten Kulonprogo melaksanakan penilaian

dilakukan dengan sangat baik.

Beberapa perbedaan kondisi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 1).

Fenomena pada latar belakang yang diperoleh peneliti dilakukan melalui wawancara

kepada tiga guru geografi SMA Negeri di Kabupaten Kulonprogo, sedangkan

pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan melalui teknik angket dan observasi

kepada semua guru geografi di Kabupaten Kulonprogo. 2). Wawancara pada saat pra

survey tidak menggunakan lembar pertanyaan terstruktur, sedangkan pengumpulan data

pada penelitian ini menggunakan lembar pertanyaan yang divalidasi dan reliabel. 3)

Informasi pada latar belakang yang digeneralisir hanya mewakili sebagian kecil sekali

dari populasi sedangkan penelitian ini dilakukan hampir kepada seluruh populasi.

Berdasarkan gambaran ketiga kondisi tersebut diperoleh catatan yang

membedakan fenomena pada latar belakang dengan hasil penelitian, yaitu teknik

pengumpulan data dan sampel yang digunakan. Ketiga perbedaan yang diungkap pada

paragraf sebelumnya setidaknya telah membuka gambaran bahwa latar belakang

tersebut tidak menjadi patokan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan kondisi

yang ada saat itu. Sementara itu, hasil penelitian dapat dijadikan rujukan sebagai hasil

penelitian yang lebih mendekati kondisi senyatanya di lapangan. Fenomena yang terjadi

pada latar belakang penelitian ini dapat ditindak lanjuti dengan penelitian sejenis yang

lebih mendalam dengan melibatkan siswa dan kepala sekolah sebagai sumber informasi.

Sementara itu, kaitannya dengan hasil penelitian yang diperoleh dapat dibuat sebagai

media yang andal untuk konfirmasi terhadap perubahan nyata terhadap paradigma yang

berlaku saat ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat penelitian lain yang

sejenis.

Simpulan

Proses Pelaksanaan Penilaian hasil belajar geografi di SMA Negeri Kabupaten

Kulonprogo dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) termasuk dalam

kategori sangat baik. Artinya bahwa guru geografi SMA Negeri di Kabupaten

Kulonprogo telah melakukan penilaian sesuai ketentuan peraturan menteri pendidikan

nasional nomor 20 tahun 2007 yang meliputi sembilan kegiatan.
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