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Sebelum diterapkannya Kurikulum 2004, pelaksanaan asesmen dalam 
pembelajaran bahasa masih menekankan pada aspek kebahasaan, seperti struktur dan 
kosa kata, sehingga siswa lebih menguasai tentang bahasa daripada mahir berbahasa. 
Selama ini, penilaian yang dilakukan masih didominasi oleh hasil tes tulis, baik itu 
tes harian (formatif) maupun tes bersama (sumatif). Objek yang dinilai dalam 
asesmen adalah proses dan hasil belajar siswa. Asesmen hasil belajar merupakan 
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar-mengajar. Penilaian dan 
kegiatan pembelajaran diarahkan pada penguasaan kompetensi yang diharapkan. 

Salah satu bentuk alternatif penilaian yang sedang dikembangkan saat ini 
adalah asesmen otentik. Asesmen otentik merupakan prosedur untuk mengukur 
keterampilan siswa. Keterampilan yang diukur tersebut disertai dengan penerapan 
dan asesmen terhadap produk atau kinerja siswa. Diterapkannya asesmen otentik 
diharapkan dapat melengkapi alat penilaian tes tertulis (paper and pencil test) yang 
selama ini dipergunakan oleh guru bahasa untuk mengukur kemampuan siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asesmen otentik yang 
dilakukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMPN 1 Wlingi. Penelitian ini 
membahas tentang (1) sasaran dalam asesmen otentik, (2) bentuk asesmen otentik 
yang digunakan, (3) cara yang dilakukan dalam penerapan asesmen otentik, (4) tindak 
lanjut hasil penilaian dalam penerapan asesmen otentik, dan (5) kendala yang 
dihadapi guru dalam pelaksanaan asesmen otentik. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penulis masuk ke 
dalam dunia konseptual subjek yang ditelitinya. Jenis penelitian ini adalah studi 
kasus. Dipilihnya rancangan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa (1) penelitian 
ini dilakukan pada latar alamiah, (2) penelitian ini menggunakan manusia sebagai 
instrumen utama, (3) penelitian ini lebih memperhatikan proses daripada hasil.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) sasaran asesmen otentik dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia di SMPN 1 Wlingi terdiri dari asesmen proses dan 
hasil. Asesmen proses dilakukan dengan melihat aspek kognitif siswa, dan asesmen 
hasil (2) bentuk asesmen otentik yang digunakan dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia di SMPN 1 Wlingi ada empat, yaitu asesmen performansi (unjuk kerja), 
asesmen produk, asesmen portofolio, dan asesmen tes. Pelaksanaan asesmen tersebut 
terintegrasi dalam proses kegiatan belajar mengajar. (3) cara yang dilakukan dalam 
penerapan asesmen otentik pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMPN 1 Wlingi 
dilakukan dengan tiga tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan analisis. 
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Tahap perencanaan diawali dengan mempersiapkan aspek-aspek yang akan dinilai 
dalam pembelajaran. Aspek yang akan dinilai tampak pada rencana pembelajaran dan 
silabus. Tahap pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat untuk 
menilai performansi (unjuk kerja) siswa yang berupa kompetensi berbalas pantun, 
mendengarkan, mengomentari, dan merefleksikan pembacaan puisi, membaca cepat 
200 kata permenit, dan menceritakan pengalaman menarik. Penilaian produk yang 
dilakukan guru meliputi kompetensi menulis pengalaman menarik, mengembangkan 
ide pokok bacaan, dan menyunting. Tahap analisis dilakukan dengan menganalisi 
soal terlebih dahulu, kemudian mengolah nilai menjadi nilai akhir. (4) tindak lanjut 
asesmen otentik, yaitu nilai yang diperoleh siswa di rapor digunakan sebagai bahan 
pertimbangan bagi guru untuk perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Selain itu, 
nilai siswa digunakan sebagai laporan kepada orang tua dan guru BP. (5) kendala 
yang dihadapi dalam pelaksanaan asesmen otentik ada tiga, yaitu kurangnya 
pengalaman yang dimiliki guru sebagai pelaksana penilaian, dibutuhkan banyak 
waktu dan tenaga untuk mengadministrasikan nilai siswa secara menyeluruh, dan 
adanya subjektivitas dalam melakukan penilaian.   

Berdasarkan hasil penelitian, disampaikan beberapa saran yang diperkirakan 
dapat meningkatkan pelaksanaan asesmen otentik. Saran yang diajukan tersebut 
adalah Bagi guru, instansi pendidikan, dan peneliti. Guru disarankan (1) membuat 
perencanaan penilaian dengan teliti, terutama untuk menentukan aspek yang dinilai, 
sehingga penilaian yang dilakukan tepat mengukur kemampuan siswa (2) 
menggunakan alat asesmen yang lebih bervariasi, tidak hanya berasal dari buku 
pegangan, (3) berdiskusi dengan MGMP sekolah untuk memperbaiki dan menyusun 
rubrik, (4) memperbaiki penggunaan portofolio sebagai penilaian, terutama dalam 
format dan kriteria penilaian yang dibuat. Bagi instansi pendidikan agar lebih 
mensosialisasikan asesmen otentik sebagai salah satu prosedur dalam Kurikulum 
Berbasis Kompetensi dan memantau pelaksanaan di lapangan. Bagi peneliti 
selanjutnya disarankan untuk meneliti tentang pengaruh penilaian dengan hasil 
belajar siswa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis berpendapat 
bahwa terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara penilaian dan peningkatan 
belajar siswa.  


