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Abstract
The 2013 curriculum 2016 revision emerges some new basic competencies, one of which is the debate learning.
SMA Negeri 1 Karanganyar is one of the high schools in Karanganyar Regency which is classified as excellent
school. The debate team in SMA Negeri 1 Karanganyar is the team which became the first winner of the
Karanganyar Regency debate contest in 2016 which was held by the Education, Youth and Sports Affairs Office
of Karanganyar Regency. The aforementioned reason is the background of the researcher interested in studying
about the learning of this high school in debate. This study aims to find out the authentic assessment in learning
debate in SMA Negeri 1 Karanganyar. This research is a qualitative descriptive focuses in case study because the
data obtained is in the form of description of words. This research used recording and writing noting from
observation result conducted in X grade SMA Negeri 1 Karanganyar. The results obtained from this study are the
discovery of several assessment techniques used in learning debate, namely: 1. Peer assessment techniques; 2.
Open questions assessment; 3. Observation assessment; and 4. Written assessment.
Keywords – Authentic Assessment, Debate Learning, Curriculum 2013

PENDAHULUAN
Dunia pendidikan kini menjadi sorotan utama dalam hal peningkatan kualitas kehidupan
bangsa Indonesia. Berbagai macam usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan di
Indonesia diterapkan, salah satunya dengan memperbarui kurikulum. Pada tahun 2016 lalu
perubahan pada kurikulum dilakukan, dengan menyempurnakan kurikulum sebelumnya.
Sejarah kurikulum yang diterapkan di Indonesia diawali pada tahun 1947 setelah dua tahun
merdeka yang diberi nama Rencana Pembelajaran 1947 (Hidayat, 2013:2). Kurikulum
tersebut meneruskan kurikulum yang telah diterapkan oleh Belanda pada saat masa
penjajahan. Kurikulum itu memiliki ciri khas untuk lebih menekankan pada pembentukan
karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain.
Proses selama 70 tahun telah dilalui, sehingga terbentuklah kurikulum 2013 revisi 2016.
Kurikulum baru ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya, hanya saja ada
beberapa materi dan proses penilaian yang berbeda. Salah satu kompetensi dasar pelajaran
Bahasa Indonesia yang baru diajarkan di tingkat menengah yakni pembelajaran debat.
Mengacu pada lampiran Permendikbud nomor 24 mengenai kompetensi inti dan kompetensi
dasar tertulis bahwa kurikulum baru ini ada empat kompetensi mengenai debat yakni: a) 3.12
Menghubungkan permasalahan/ isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan
simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat; b) 4.12 Mengonstruksi
permasalahan/isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat
secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat; c) 3.13 Menganalisis isi debat
(permasalahan/ isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, dan simpulan); dan d) 4.13
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Mengembangkan permasalahan/isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen
dalam berdebat (Permendikbud, 2016:2-3). Keempat kompetensi dasar ini merupakan materi
baru yang harus dipersiapkan oleh guru untuk memberikan pengajaran yang berkualitas.
Debat berasal dari bahasa Inggris debate, sama halnya dengan arti kata sawala dari bahasa
Kawi yang berarti berpegang teguh pada argumen dalam beradu pendapat untuk menjadi
pemenang. Debat diartikan sebagai sebuah proses argumen yang membahas mengenai sebuah
isu tertentu (Carnegie, 2015:111). Kegiatan debat merupakan sebuah kompetisi antara dua tim
yang memiliki pandangan berbeda pada suatu isu atau mosi tertentu, seperti pendapat
Lustigova (2011:2) sebagai berikut:
“Debate is a formal contest of argumentation between two teams or individuals. More than a
more verbal or performance skill, debate embodies the ideal of reasoned argument, tolerance
for divergent points of view, and rigorous selft-examination.”
Lustigova menganggap bahwa debat merupakan ajang mengungkapkan pendapat antara dua
belah pihak yang memiliki pandangan berbeda. Ditambahkan bahwa kegiatan ini lebih dari
sebuah kegiatan verbal, tetapi merupakan pengungkapan sebuah pendapat dengan didasari
oleh alasan-alasan kuat sesuai fakta, serta cara bertoleransi dalam melihat perbedaan sudut
pandang. Melalui pembelajaran debat ini diharapkan siswa mampu memahami dengan
sungguh-sungguh tujuan yang ingin dicapai, sehingga penilaian pada pembelajaran debat
harus otentik dan dapat memetakan kemampuan siswa.
Disebutkan dalam Permendikbud mengenai standar proses No. 22 (2016:1-13) penilaian
proses pembelajaran digunakan melalui pendekatan penilaian otentik (authentic assesment)
yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Penilaian dilakukan
bukan hanya pada penilaian hasil ujian saja tetapi pada tahap proses pembelajaran
berlangsung, penilaian juga dapat sekaligus dilakukan.
Hasil penilaian autentik digunakan guru untuk merencanakan program perbaikan (remedial)
pembelajaran, pengayaan (enrichment), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian
otentik digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan
Standar Penilaian Pendidikan (Permendikbud mengenai standar proses No. 22, 2016:1-13).
Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses
pembelajaran dengan menggunakan alat: lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman,
catatan anekdot, dan refleksi. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran
dan di akhir satuan pelajaran dengan menggunakan metode dan alat: tes lisan/perbuatan, dan
tes tulis. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil
pembelajaran (Permendikbud mengenai standar proses No. 22, 2016:1-13).
Evaluasi ini penting kaitannya dalam upaya perbaikan kemampuan siswa khususnya
mengenai pembelajaran debat. Proses penilaian yang dilakukan tentunya harus disesuaikan
dengan tujuan penilaian tersebut agar tepat sasaran. Penelitian ini akan menjawab mengenai
teknik penilaian autentik yang diterapkan pada pembelajaran debat di SMA Negeri 1
Karanganyar.

METODE PENELITIAN
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Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Karanganyar pada kelas X. Objek kajian penelitian
ini berupa sebuah peristiwa pembelajaran debat yang diambil melalui observasi oleh peneliti.
Teknik pengumpulan data pada penelitian menggunakan teknik rekam dan catat. Penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Disebut penelitian kualitatif
karena penelitian ini menghasilkan data yang berupa kata-kata dari sebuah peristiwa yang
dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2013:4). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana proses penilaian autentik yang dilakukukan guru dalam pembelajaran
debat di SMA Negeri 1 Karanganyar.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Penilaian Autentik pada Pembelajaran Debat SMA Negeri 1 Karanganyar
Evaluasi merupakan tahap akhir dalam proses pembelajaran. Penilaian proses ini
menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan
hasil belajar secara utuh (Permendikbud No.22, 2016: 13). Lebih lanjut dikatakan bahwa ada
dua evaluasi yang harus dilakukan guru yakni pertama evaluasi proses yang dilakukan saat
proses pembelajaran dengan alat lembar pengamatan, angket, rekaman, catatan anekdot, dan
refleksi. Sedangkan evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan di
akhir satuan pelajaran dengan menggunakan metode dan alat tes lisan atau perbuatan dan tes
tertulis.
Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik (authentic
assesment) yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh.
Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan
perolehan belajar peserta didik yang mampu menghasilkan dampak instruksional
(instructional effect) pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring (nurturant effect) pada
aspek sikap (Permendikbud, 2016:13).
Mengacu pada pendapat dari Majid (2012:187), ada empat prinsip dalam penilaian autentik,
yakni: 1) Proses penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran,
bukan bagian terpisah (a part of, not apart from intruction); 2) Penilaian mencerminkan
masalah dunia nyata (real world problems), bukan masalah dunia sekolah (school work kind
of problems); 3) Penilaian menggunakan berbagai ukuran, metode dan kriteria disesuaikan
dengan karakterisktik dan pengalaman belajar; dan 4) Penilaian bersifat holistik mencakup
semua aspek tujuan pembelajaran (kognitif, afektif, sensomotorik).
Berikut dijelaskan beberapa teknik penilaian yang diterapkan guru dalam pembelajaran debat.
Teknik Penilaian Sejawat
Teknik penilaian sejawat ini tidak jauh berbeda dengan teknik penilaian diri. Penilaian diri
merupakan penilaian yang bertujuan untuk menilai diri sendiri berkaitan dengan status,
proses, dan tingkat pencapaian kompetensi tertentu (Kemendikbud, 2013:235). Perbedaannya,
penilaian diri untuk menilai kemampuan diri sendiri sedangkan penilaian sejawat untuk
menilai kemampuan teman sejawatnya.
Penilaian sejawat dilakukan untuk melihat aspek keterampilan (performa) yang dimiliki
temannya. Langkah yang ditempuh guru dalam penilaian sejawat ini dilakukan dalam proses
metode pembelajaran debat. Tim penilai dipersiapkan sejumlah 12 siswa untuk menilai 6
orang siswa yang sedang melakukan lomba, sehingga setiap individu siswa akan dinilai oleh
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dua orang temannya. Indikator yang digunakan mengacu pada buku dengan judul “95 Strategi
Pengajaran”, guru memberikan indikator dan lembar penilaian kepada siswa yang berperan
sebagai penilai. Indikator penilaian sejawat yang diberikan guru adalah: 1. Pernyataan
pembuka yang jelas; 2. Tiga alasan tepat pendukung pendapat; 3. Tiga alasan yang masingmasing didukung dengan dua fakta; 4. Simpulan ringkas sebagai rangkuman argumen; 5.
Gaya bicara yang pas dan efektif (bahasa, kontak mata, nada, volume, dll); 6. Bahasa tubuh
(gestur, gerakan, cara berjalan); 7. Jawaban atas penentang mereka dengan argumen yang
terencana; 8. Pengetahuan yang menyeluruh; dan 9. Terorganisir dan siap debat.
Keunggulan dari penilaian sejawat ini dapat menyingkat waktu penilaian yang dilakukan oleh
guru. Guru hanya perlu mempersiapkan formulis penilaian sehingga mempermudah
rekapitulasi nilai yang diberikan guru. Selain itu, siswa dapat berperan lebih aktif dalam
mengikuti pelajaran dengan metode debat.
Penilaian dengan pertanyaan terbuka
Menurut O’Malley dan Pierce (1996:13) jenis penilaian dengan pertanyaan terbuka ini
diistilahkan sebagai constructed-response items. Model penilaian ini menguji kemampuan
peserta didik dalam merespon dan usaha memunculkan kembali materi ajar yang telah
disampaikan guru. Penilaian ini dilakukan untuk mengingat kembali materi yang telah
diajarkan beberapa waktu yang telah berlalu atau juga dapat untuk melihat seberapa jauh
siswa dalam memahami materi ajar.
Penilaian dengan melakukan pertanyaan terbuka ini bertujuan untuk memberikan nilai
tambahan bagi siswa yang memiliki keaktifan. Pertanyaan-pertanyaan terbuka ini dilontarkan
secara acak di dalam kelas sebagai pertanyaan rebutan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berupa
materi yang telah diajarkan, maupun sebagai pancingan awal mengenai sebuah persoalan.
Teknik penilaian ini selain mengetahui kemampuan siswa tentang pemahaman materi ajar,
juga dapat menjadi latihan siswa dalam meningkatkan keberanian dan percaya diri. Peran
guru disini sangat penting untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan tidak
tegang. Beberapa kali terlihat, guru melakukan usaha untuk mencairkan suasana dengan
“meremehkan” siswa. Guru mengungkapkan “Ayo jawab, salah rapopo, biasane salah wae
lho” (ayo dijawab, salah tidak apa-apa, biasanya juga salah kan). Ungkapan guru tersebut
seakan-akan meremehkan kemampuan siswa dalam menjawab dengan tepat. Tetapi, hal
tersebut menciptakan suasana yang bersahabat dan cair, sehingga siswa menjadi aktif dan
tidak malu mengungkapkan pendapatnya.
Penilaian pengamatan
Penilaian dengan teknik pengamatan ini dilakukan guru untuk mengetahui sikap siswa dalam
mengikuti pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran debat yang dilaksanakan di SMA
Negeri 1 Karanganyar terlihat bahwa guru melakukan pengamatan pada proses pembelajaran.
Penerapan metode perlombaan debat ini sangat terlihat siswa yang memiliki percaya diri dan
kemampuan komunikasi yang baik.
Fokus guru dalam menilai sikap pada pembelajaran debat ini adalah sikap komunikatif dan
percaya diri, tetapi dalam penelitian ini menemukan bahwa guru secara bebas
mengungkapkan sikap apa yang tampak pada diri siswa dengan berpedoman pada
Kementerian Pendidikan Nasional (2010, 9-10) yang merumuskan delapan belas nilai karakter
dalam pendidikan karakter bangsa, yakni nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja
keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan atau nasionalisme,
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cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli
lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Ke-18 nilai karakter tersebut menjadi
pedoman guru menilai sikap siswa, walaupun demikian, penilaian sikap dapat berkembang
sesuai karakter siswa yang diperlihatkan saat proses pembelajaran berlangsung. Dari
pengamatan tersebut guru dapat memberikan pengalaman belajar pada siswa untuk
mengembangkan pendidikan karakter lain yang belum tampak.
Penilaian tes tertulis
Penilaian tertulis terbagi menjadi dua yakni memilih jawaban dan mensuplai jawaban
(Kemendikbud, 2013:237). Penilaian memilih jawaban antara lain berupa pilihan ganda,
pilihan benar-salah, ya atau tidak, penjodohan, dan sebab-akibat, sedangkan penilaian tertulis
mensuplai jawaban berupa isian atau melengkapi, jawaban singkat atau pendek dan uraian.
Penilaian tertulis, bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa dalam memahami materi
yang telah disampaikan. Penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran debat ini dilaksanakan
pada saat materi ajar selesai disampaikan. Tes tersebut, berupa jawaban singkat karena
merupakan soal-soal pernyataan dengan perintah untuk mengklasifikasikannya.
Guru memberikan beberapa soal yang harus dikerjakan oleh siswa dengan cara
mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan yang ada. Soal soal tersebut didapatkan dari
sumber buku berjudul Applied Intelligence: Kecerdasan Terapan. Soal tersebut berjumlah 20
pernyataan. Sejumlah 12 pernyataan diperintahkan guru untuk mengklasifikasikan
berdasarkan tipe isu (faktual, penilaian, dan moral, sedangkan 8 soal selanjutnya merupakan
pernyataan yang berupa jenis-jenis karakteristik kausalitas (niscaya, tergantung, dan cukup).
SIMPULAN
Simpulan dari penelitian ini penilaian autentik merupakan penilaian yang sebenar-benarnya
dapat menggambarkan kemampuan siswa secara utuh melalui penilaian dengan beberapa
teknik. Kemampuan siswa dapat terlihat secara konsisten dengan nilai yang stabil dilihat dari
beberapa teknik berbeda yang telah digunakan. Penilaian autentik yang telah dilakukan guru
dalam pembelajaran debat berupa penilaian dengan menggunakan empat teknik berbeda,
yakni: 1. Teknik penilaian sejawat; 2. Teknik penilaian pengamatan; 3. Teknik penilaian
pertanyaan terbuka; dan 4. Teknik penilaian tes tertulis. Penilaian autentik yang dilakukan
pada kompetensi dasar lain akan berbeda dengan penilaian pada pembelajaran debat. Hal itu,
harus disesuaikan dengan tujuan guru.
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Lampiran 1: Instrumen Penilaian Sikap (Pengamatan Proses Pembelajaran)
INTRUMEN PENILAIAN SIKAP
Nama Satuan pendidikan
Tahun pelajaran
Kelas/Semester
Mata Pelajaran
NO

WAKTU

: SMA Negeri 1 Karanganyar
: 2017/2018
:X/2
: Bahasa Indonesia (Wajib)

NAMA

KEJADIAN/
PERILAKU

BUTIR
SIKAP

POS/

TINDAK LANJUT

NEG

1
2

Sumber: RPP Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Karanganyar

Lampiran 2: Lembar Observasi Siswa (Penilaian Sejawat)
Evaluasi Teman Debat
Dievaluasi Oleh
: ...
Nama Kelompok yang dievaluasi
: ...
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Pernyataan Pembuka yang jelas, yang disitu pendapat dinyatakan

1 2 3 4 5

Tiga alasan yang bagus untuk mendukung pendapat mereka

1 2 3 4 5

Tiga alasan yang masing-masing didukung dengan dua fakta

1 2 3 4 5

Kesimpulan ringkas yang merangkum argumen mereka

1 2 3 4 5

Gaya bicara yang pas dan efektif (mis. Bahasa, Kontak mata, nada, 1 2 3 4 5
volume, dll.)
Bahasa tubuh yang pas (mis. Gesture/isyarat tubuh, gerakan, cara 1 2 3 4 5
berjalan)
Jawaban atas penentang mereka dengan argumen yang terancana dengan 1 2 3 4 5
baik
Pengetahuan yang menyeluruh tentang mata pelajaran tertentu

1 2 3 4 5

Tampak terorganisir dan siap berdebat

1 2 3 4 5

Berikan nilai (jumlahkan semua angka yang Anda lingkari

/45

Lampiran 3: Soal Klasifikasi Pernyataan (Tes Tertulis)
LATIHAN 1
Setiap pernyataan di sini bisa menjadi suatu isu yang dapat memimpin seseorang membuat
keputusan. Analisislah setiap pernyataan dan identifikasikan tipe isu yang diekspresikannya
(faktual, penilaian ataukah moral).
1. Hanya 5% mahasiswa di kelas Dr. Baker yang mendapatkan nilai A, sedangkan
mahasiswa yang mendapatkan nilai A di kelas Dr. Wallace sebanyak 65%
2. Ryan menemukan kalau sahabatnya menyontek waktu ujian biologi.
3. Juliet terlihat lebih manis saat mengenakan blus yang dibelinya seharga $20 ketimbang
yang harganya $50.
4. Mark menghabiskan $500 di Amazon.com bulan lalu.
5. Tomas mendengar teman-teman gengnya menggunakan kata-kata tertentu untuk wanita
yang tidak membuatnya senang.
6. Luis baru tahu kalau hamburger yang dimakannya sebagai makan siang setiap hari
memiliki kandungan lemak 150 persen lebih dari yang dibutuhkannya setiap hari.
7. Para pemain di tim sepak bola SMU Doug tidak sebaik para pemain di akademinya.
8. Shanika suka Bill di sepanjang kencan pertama mereka sampai Bill memarahi palayan
yang lupa membawakan mereka minuman.
9. Roberto suka pelajaran sejarah ketimbang geometri.
10. Sara ditugaskan membaca lebih dari 200 halaman buku teks oleh guru kimianya minggu
lalu.
11. Marco mendapat nilai 87 di ujian pertengahan semester, tetapi hanya 64 di ujian akhir
semester.
12. Candace membenci hape barunya. (Sternberg, 2011:153)
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LATIHAN 2
Klasifikasikan jenis karakteristik kausalitas dari pernyataan-pernyataan berikut:
1. Membuka keran akan memulai jalannya air.
2. Menutup saluran air tetangga akan membuat mereka tidak punya air.
3. Tidak membuang sampah akan membuat rumah Anda bau.
4. Memulai pengapian akan menyebabkan mesin mobil berjalan.
5. Membasahi jaket Anda akan membuatnya lebih berat.
6. Meletakkan sebongkah es di gelas berisi cola di suhu ruangan akan membuat es meleleh.
7. Membaca buku tentang ikan paus akan mengajari Anda sesuatu tentang perilaku dan
sifat-sifat mereka.
8. Menurunkan suhu di rumah kaca selama musim dingin akan menyebabkan kematian
bunga anggrek. (Sternberg, 2011:158)
Sumber: Sternberg, Robert J., James C. Kaufman, dan Elena L. Grigorenko. 2011. Applied Intelligence:
Kecerdasan Terapan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
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