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SARI 

Maghfiroh, Ulfa, 2015, Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran Mata Pelajaran 

PPKn Kelas VII  SMP Negeri 1 Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan Berdasarkan 

Kurikulum 2013. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu 

Sosial, Universitas Negeri Semarang, Drs. At. Sugeng Priyanto, M.Si. Andi 

Suhardiyanto, S.Pd, M.Si, 107 halaman. 

 

Kata kunci: Penilaian pembelajaran, Mata Pelajaran PPKn, Kurikulum 

2013. 

Kurikulum merupakan komponen yang berperan penting dalam  menentukan 

kualitas potensi diri peserta didik. Kurikulum 2013 menekankan pada karakter 

peserta didik dan kompetensi yang dimiliki setelah lulus dalam menghadapi 

globalisasi. Kurikulum  2013 menerapkan 3 penilaian yaitu penilaian sikap, 

penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Perbedaan penilaian 

kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya menarik peneliti untuk 

melaksanakan penelitian mengenai pelaksanaan penilaian pembelajaran mata 

pelajaran PPKn di SMP Negeri 1 Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan berdasarkan 

kurikulum 2013. Tujuan penelitian ini: (1) mengetahui pelaksanaan penilaian 

pembelajaran PPKn kelas VII SMP Negeri 1 Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan 

berdasarkan kurikulum 2013; (2) mengetahui hambatan yang di peroleh dalam 

pelaksanaan penilaian  pembelajaran PPKn kelas VII SMP Negeri 1 Lasem dan 

SMP Negeri 1 Sedan  berdasarkan kurikulum 2013. 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian 

di SMP Negeri 1 Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara dan observasi. Triangulasi 

adalah teknik yang digunakan untuk menguji objektivitas dan keabsahan data 

dalam penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif 

dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) pelaksanaan penilaian 

pembelajaran PPKn di SMP Negeri 1 Lasem dan di  SMP Negeri 1 Sedan belum 

terlaksana sesuai dengan ketentuan dalam Kurikulum 2013, karena pemahaman 

guru dalam penilaian kurikulum 2013 masih minim; (2)  aspek penilaian yang 

belum terlaksana dengan baik adalah penilaian sikap dan penilaian portofolio; (3)  

hambatan yang ditemui adalah penilaian berdasarkan kurikulum belum dipahami 

guru secara utuh serta guru belum terampil dalam membuat rubrik penilaian dan 

mengolah hasil penilaian. 

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut: bagi guru, dalam membuat 

perencanaan penilaian dilengkapi dengan teknik dan instrumen penilaian yang 

akan digunakan. Pelaksanaan penilaian mencakup seluruh aspek penilaian dalam 

kurikulum 2013 dan laporan hasil penilaian ditulis berdasarkan pelaksanaan 

penilaian. Guru perlu mendapatkan pelatihan agar pelaksanaan kurikulum 2013 di 

sekolah dapat terlaksana baik sesuai dengan ketentuan dalam Kurikulum 2013. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Proses pendidikan adalah suatu proses pengembangan potensi peserta 

didik sehingga mereka mampu menjadi pewaris dan pengembang budaya 

bangsa.  Melalui pendidikan berbagai nilai dan keunggulan budaya di masa 

lampau diperkenalkan, dikaji, dan dikembangkan menjadi budaya dirinya, 

masyarakat, dan  bangsa yang sesuai dengan zaman dimana peserta didik 

tersebut hidup dan mengembangkan diri. Penyelenggaraan pendidikan 

diharapkan dapat mewujudkan perkembangan  potensi diri peserta didik sebagai 

generasi penerus bangsa. Dalam pendidikan diperlukan perkembangan untuk 

mengikuti perubahan zaman yang semakin maju. Dari beberapa komponen 

dalam pendidikan, kurikulum merupakan komponen  yang berperan penting 

dalam  menentukan kualitas potensi diri peserta didik.  

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang mulai dilaksanakan 

pada tahun ajaran 2013/2014. Kurikulum 2013 ini  mengarahkan  peserta didik 

menjadi manusia yang berkualitas, beriman, berilmu, kreatif, mandiri serta 

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pada awal 

pelaksanaanya Kurikulum 2013 hanya diterapkan pada kelas I dan IV (SD/MI), 

kelas VII,(SMP/MTs) dan kelas X (SMA/MA dan SMK/MAK) di beberapa 

sekolah terpilih yang dijadikan sampel penerapan Kurikulum 2013. Sekolah 

yang dipilih sebagai sampel untuk implementasi Kurikulum 2013 adalah 

sekolah-sekolah yang memiliki kualitas baik. Di Kabupaten Rembang ada 
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beberapa SMP yang dijadikan sebagai sekolah sampel penerapan  Kurikulum  

2013  dua  diantaranya yaitu SMP Negeri 1 Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan. 

Kedua sekolah ini merupakan sekolah RSBI, dengan kualitas sekolah sampel 

yang baik, implementasi Kurikulum 2013 dapat dilaksanakan sesuai harapan.  

Awal implementasi Kurikulum 2013 ini dilaksanakan  dengan 

memberikan pelatihan guru, kepala sekolah, dan pengawas. Pemberian  

pelatihan  kepada guru, kepala sekolah, dan  pengawas diwilayah-wilayah 

sekolah terkait dengan tujuan agar implementasi Kurikulum 2013 berjalan  

sesuai dengan  harapan  karena dilaksanakan oleh tenaga pendidik yang terlatih. 

Strategi implementasi Kurikulum 2013 dilaksanakan secara bertahap dengan 

perencanaan, Juli 2014: untuk SD/MI  kelas (I, II, IV, V) untuk SMP/MTs kelas 

(VII dan VIII) sedangkan untuk SMA/MA/SMK/MAK kelas (X, XI). Juli 2015: 

seluruh kelas dan seluruh sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK 

telah melaksanakan sepenuhnya Kurikulum 2013 (Kemendikbud, 2013). 

  Kurikulum 2006 merupakan  penyempurnaan dari Kurikulum 2004. 

Kurikulum 2006 adalah kurikulum yang dikembangkan oleh dan dilaksanakan 

pada tiap-tiap satuan pendidikan.  Muatan di dalam Kurikulum 2006 dibagi 

menjadi  beberapa tingkatan yaitu muatan kurikulum pada tingkat nasional, 

muatan kurikulum pada tingkat daerah, dan muatan kekhasan satuan pendidikan. 

Tujuan Kurikulum 2006 memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan 

melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan 

mendorong sekolah untuk mengambil keputusan secara partisipatif dalam 

pengembangan kurikulum. Kurikulum 2006 menuntut guru, kepala sekolah, 
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pengawas, dan  jajaran terkait untuk mengembangkan kurikulum sesuai kondisi 

sekolah. Implementasi Kurikulum 2006 akan bermuara pada pelaksanaan 

pembelajaran sebagai muara dari standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar 

(KD). Penilaian dalam Kurikulum 2006 mencakup penilaian kognitif, afektif 

dan psikomotorik. Tes yang hanya mengukur kompetensi pengetahuan yang 

berdasarkan pada hasil, menjadi cara penilaian yang dominan dalam Kurikulum 

2006. 

   Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan 

standar” (standard-based education),  dan teori kurikulum berbasis kompetensi 

(competency-based curriculum). Kurikulum 2013 yang digunakan adalah 

pendekatan ilmiah (scientific approach). Pendekatan ilmiah dipergunakan 

sebagai jembatan untuk mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan 

siswa dalam  proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah. Kurikulum 2013 

adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi  yang lebih menekankan pada karakter 

siswa dan kompetensi yang dimiliki siswa setelah lulus dalam menghadapi 

globalisasi. Kurikulum 2013 menerapkan 3 penilaian yang meliputi penilaian 

sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. 

 Pelaksanaan Kurikulum 2006 sudah dilaksanakan hampir enam setengah 

tahun terhitung dari awal pelaksanaan Kurikulum 2006 sampai pergantian ke 

Kurikulum 2013. Pelaksanaan Kurikulum 2006 di SMP Negeri 1 Lasem dan 

SMP Negeri 1 Sedan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada di 

dalam kurikulum 2006. Salah satu bukti keberhasilan pelaksanaan kurikulum 

2006, yaitu siswa dapat memahami materi pembelajaran dengan ditunjukannya 
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nilai yang diperoleh di atas KKM, seluruh peserta didiknya naik kelas serta 

setiap tahunnya SMP Negeri 1 Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan dapat 

meluluskan seluruh  peserta didiknya dalam Ujian Nasional.  

 Kurikulum 2006 adalah kurikulum yang menerapkan prinsip kewenangan 

(otonomi) kepada lembaga pendidikan untuk mengembangkan sekolah sesuai 

dengan karakteristik sekolah masing-masing. Untuk itu SMP Negeri 1 Lasem 

dan SMP Negeri 1 Sedan dapat mengembangkan sesuai dengan potensi yang 

dimiliki sekolah. Pengembangan pendidikan dilaksanakan dan disesuaikan 

berdasarkan lingkungan serta kondisi sosial dari peserta didik SMP Negeri 1 

Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan. 

 Awal tahun  pelajaran 2013/2014 pemerintah mengeluarkan kebijakan 

baru mengenai perubahan kurikulum yaitu Kurikulum 2013. Pada tahun ajaran 

2013/2014 ada beberapa sekolah yang ditunjuk menerapkan Kurikulum 2013 

dua diantaranya yaitu SMP Negeri 1 Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan. Sekolah-

sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah sampel (piloting) penerapan Kurikulum 

2013 terdapat pada lampiran 2.  

 Awal pelaksanaan implementasi Kurikulum 2013 mengalami banyak 

kendala, dari  tenaga pendidik yang kurang siap, penyesuaian siswa terhadap 

pergantian kurikulum baru yang cukup membutuhkan waktu, belum adanya 

buku guru dan buku siswa yang sesuai dengan Kurikulum 2013, serta aspek 

penilaian Kurikulum 2013 banyak dan cukup rumit. 

 Kurikulum 2013 di SMP Negeri 1 Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan dalam 

pelaksanaanya masih mengalami kendala karena penyesuaian terhadap 
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perubahan kurikulum baru. Namun seiring berjalannya waktu kesulitan-

kesulitan awal mulai sedikit dapat diatasi, setelah buku guru dan buku siswa 

didistribusikan ke sekolah-sekolah sampel dan guru-guru kelas VII  

mendapatkan pengarahan dari pemerintah mengenai pelaksanaan Kurikulum 

2013, kegiatan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013 dapat dilaksanakan 

cukup baik.  

 Kurikulum 2013 di SMP Negeri 1 Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan 

pelaksanaanya sudah berjalan selama 3 semester. Dalam implementasi 

Kurikulum 2013 yang banyak menemui kendala yaitu pada aspek penilaian.        

Penilaian pada Kurikulum 2013 meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, 

dan penilaian keterampilan. Penilaian berdasarkan Kurikulum 2013 di SMP 

Negeri 1 Lasem terlaksana cukup baik, meskipun masih beradaptasi dan 

memperbaiki sistem penilaian. Kendala penilaian yang dihadapi adalah 

pelaksanaan penilaian pada kompetensi inti 1 sikap spiritual dan kompetensi inti 

2 sikap sosial. Selain kompetensi sikap ini memiliki aspek penilaian yang 

banyak, penilaian sikap juga merupakan kompetensi baru yang harus dinilai 

guru. Berbeda dengan kompetensi inti pengetahuan dan keterampilan yang 

dijadikan objek penilaian sejak kurikulum terdahulu, jadi dalam pelaksanaan 

penilaian kompetensi inti pengetahuan dan keterampilan guru hanya 

menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Kurikulum 2013.  

 Pelaksanaan penilaian di SMP Negeri 1 Sedan, masih ditemui beberapa 

kendala. Berdasarkan keterangan dari guru kelas VII mata pelajaran PPKn, dari 

keempat kompetensi yang cukup rumit adalah penilaian sikap spiritual. 
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Pelaksanaan penilaian sikap spiritual ini biasanya dilaksanakan guru 

menggunakan teknik observasi, observasi menuntut guru (penilai) memahami 

sikap peserta didik, jumlah peserta didik yang banyak inilah yang menyulitkan 

guru dalam memahami dan menilai sikap spiritual masing-masing dari peserta 

didik.  

 Jadi pelaksanaan penilaian di SMP Negeri 1 Lasem dan SMP Negeri 1 

Sedan secara global masih menemui kendala dalam pelaksanaan penilaian sikap. 

Penilaian  Kurikulum 2013 mengharuskan guru terampil dalam mengolah hasil 

penilaian, karena penilaian kurikulum 2013 menggunakan skala nilai 1-4 dan A-

D. Kendala  yang dihadapi dalam pelaksanaan penilaian ini dikarenakan masih 

dalam proses penyesuaian dari Kurikulum 2006 ke Kurikulum 2013. Perbedaan 

penilaian pada setiap kurikulum serta kendala-kendala yang ditemui dalam 

pelaksanaan penilaian Kurikulum 2013 inilah yang menarik peneliti untuk 

melaksanakan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PENILAIAN 

PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN PPKn KELAS VII SMP 

NEGERI 1 LASEM DAN SMP NEGERI 1 SEDAN BERDASARKAN 

KURIKULUM  2013” 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pelaksanaan penilaian pembelajaran mata pelajaran PPKn 

kelas VII SMP Negeri 1 Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan berdasarkan 

kurikulum 2013? 

2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang diperoleh dalam pelaksanaan 

pembelajaran mata pelajaran  PPKn kelas VII SMP Negeri 1 Lasem dan 

SMP Negeri 1 Sedan berdasarkan kurikulum 2013? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk  mengetahui bagaimanakah  pelaksanaan penilaian pembelajaran 

Mata pelajaran PPKn kelas VII SMP Negeri 1 Lasem dan SMP Negeri 1 

Sedan berdasarkan kurikulum 2013. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa sajakah yang di peroleh dalam 

pelaksanaan penilaian pembelajaran mata pelajaran PPKn kelas VII SMP 

Negeri 1 Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan  berdasarkan kurikulum 2013. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoretis 

 Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pendidik dalam 

pengembangan implementasi kurikulum 2013 sehingga kurikulum baru ini dapat 

dilaksanakan dengan baik sesuai yang diharapkan pemerintah dan tujuan dari 

pendidikan nasional dapat terwujud. Serta mengukur sejauh mana kurikulum 2013 

dapat telaksana. 
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2. Praktis  

a. Bagi Penulis 

Memberikan pengetahuan mengenai suatu aspek terpenting dalam 

pendidikan yaitu pelaksanaan  kurikulum 2013 sebagai kurikulum terbaru yang 

berbasis kompetensi dapat terwujud sesuai dengan tujuan.  

b. Bagi Sekolah 

 Sebagai sumbang saran dan masukan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 

serta sebagai tolak ukur ketercapaian pelaksanaan kurikulum 2013 bagi sekolah 

sekolah sampel yang ditunjuk menggunakan kurikulum 2013.  

c. Bagi Guru 

 Menambah ilmu pengetahuan guru mengenai pelaksanaan penilaian 

kurikulum 2013. 

E. Penegasan Istilah 

1. Penilaian  Pembelajaran 

 Penilaian pembelajaran adalah usaha yang dijadikan sebagai indikator  

untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam mengikuti suatu 

kegiatan pembelajaran. Penilaian pembelajaran juga merupakan bentuk apresiasi 

yang diberikan kepada peserta didik yang berupa nilai (angka/huruf) yang 

diperoleh atas usaha yang dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Penilaian 

pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penilaian 

proses dan penilaian hasil yang disesuaikan dengan ketentuan dalam kurikulum 

2013. 
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2. Mata Pelajaran PPKn 

 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran 

yang berprinsip pada nilai-nilai pancasila, dengan tujuan mengembangkan 

peserta didik menjadi insan yang cinta kepada negara serta bangga terhadap 

bangsanya sendiri. Selain itu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

memiliki titik fokus menjadikan warga negara Indonesia cerdas, terampil, 

berkarakter sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.  Mata pelajaran PPKn 

dalam penlitian ini adalah mata pelajaran yang dijadikan fokus dalam 

pelaksanaan penilaian pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. 

3. Kurikulum 2013 

    Kurikulum 2013 adalah kumpulan dari rencana dan pengaturan yang 

berisikan tujuan, isi, dan pelajaran yang berfungsi sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Tujuan kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia  agar  

memiliki  kemampuan  hidup sebagai  pribadi  dan warga negara yang beriman, 

produktif,  kreatif,  inovatif,  dan afektif  serta mampu berkontribusi pada 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 

Kurikulum 2013 yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kurikulum yang 

dijadikan landasan dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran di SMP  Negeri 1 

Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Landasan Teoretik 

1. Penilaian Pembelajaran 

a. Pengertian Penilaian Pembelajaran 

Penilaian pembelajaran adalah proses dalam pembelajaran yang dilakukan 

secara sistematis, digunakan untuk mengungkapkan kemajuan siswa secara 

individu untuk menentukan menentukan pencapaian hasil belajar dalam rangka 

pencapaian kurikulum (Fajar, 2009:218) 

Assessment involves the the multiple steps of collecting data on a 

child’s development and learning, determining its significance in light 

of the program goals and objectives, incorporating the information 

into planning for individuals and programas, and communicating the 

findings to parants involved parties (asesmen terdiri atas tahap 

pengumpulan data tentang perkembangan dan belajar peserta didik, 

menentukan kebermaknanaan tujuan program, memadukan informasi 

ke dalam perencanaan program, dan mengkomunikasikan temuan 

kepada orang tua dan pihak pihak yang berkepentingan Hills dalam 

Rifa’i (2011:252). 

 Penilaian tidak hanya sekedar mencari jawaban terhadap pertanyaan tentang apa, 

tetapi lebih diarahkan kepada menjawab pertanyaan bagaimana atau seberapa jauh suatu 

proses atau hasil yang diperoleh seseorang atau suatu program. Secara sederhana 

penilaian dapat digambarkan sebagai suatu proses dimana kita mempertimbangkan 

sesuatu barang atau gejala dengan mempergunakan patokan (baik-tidak baik, memadai-

tidak memadai, memenuhi syarat-tidak memenuhi syarat dan seterusnya) tertentu. 

Dengan kata lain mengadakan value judgment. Pertimbangan mencakup pertimbangan 

yang berbentuk informasi kuantitatif  serta pertimbangan non kuantitatif. Pertimbangan 

ini bisa dicapai melalui pengalaman yang subjektif, serta dengan cara yang lebih 
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sistematis, termasuk dengan menggunakan prosedur ilmiah. Penilaian merupakan 

komponen yang  penting dalam kegiatan pembelajaran. Mardapi dalam Widoyoko 

(2011:29) kualitas pembelajaran dapat dilihat dari sistem hasil penilaiannya. Sistem 

penilaian yang baik akan mendorong pendidik untuk menentukan strategi mengajar 

yang baik dan memotivasi peserta didik. Dalam penilaian pendidikan patokan yang 

dipergunakan seharusnya bersumber pada tujuan yang akan dicapai, baik tujuan jangka 

panjang maupun penjabarannya menjadi konsep operasional dalam bentuk tujuan 

jangka pendek. 

b. Ciri-ciri Penilaian Pembelajaran 

 Widoyoko (2014:10) mengemukakan bahwa kegiatan penilaian dalam 

pembelajaran memiliki empat ciri yaitu : (1) penilaian dilaksanakan secara tidak 

langsung, (2) menggunakan ukuran kuantitatif, artinya menggunakan simbol 

bilangan sebagai hasil pertama penilaian, (3) bersifat relatif, artinya hasil 

penilaian untuk objek yang sama dari waktu ke waktu dapat mengalami 

perubahan karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhinya, (4) dalam 

penilaian sering terjadi kesalahan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 

alat ukur, subjek yang menilai, objek yang dinilai, situasi pada saat penilaian. 

Arikunto (2012:20) mengemukakan ada lima ciri-ciri dalam penilaian 

pendidikan yaitu: (1) penilaian dilaksanakan secara tidak langsung, (2) 

penggunaan ukuran kuantitatif, (3) penilaian pendidikan menggunakan unit-unit 

atau satuan-satuan  yang tetap, (4) penilaian bersifat relatif yaitu tidak sama dari 

waktu ke waktu, (5) dalam penilaian sering terjadi kesalahan yang disebabkan 

oleh alat ukurnya, subjek yang melakukan penilaian, subjek penilaian serta 

situasi saat penilaian berlangsung. 
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c. Prinsip-Prinsip Penilaian Pembelajaran 

Prinsip penilaian menurut Widoyoko (2014:15) penilaian hasil belajar 

peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada 

prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) sahih atau valid yaitu penilaian didasarkan 

pada data yang mencerminkan kemampuan yang di ukur, (2) objektif, berarti 

penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas 

penilai, (3) adil penilaian tidak menguntungkan dan merugikan peserta didik, (4) 

terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu 

dengan kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan, (5) transparan/terbuka, 

berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan 

dapat diakses oleh semua pihak, (6) menyeluruh dan berkesinambungan 

penilaian dilaksanakan dengan mencakup seluruh aspek penilaian, (7) sistematis 

penilaian dilaksanakan terencana dan bertahab, (8) ekonomis, berarti penilaian 

yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan  pelaporannya, (9) 

akuntabel,  berarti  penilaian  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada pihak 

internal   sekolah   maupun   eksternal   untuk   aspek   teknik, prosedur, dan 

hasilnya, (10) edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru.  

 Prinsip khusus dalam penilaian hasil belajar oleh pendidik  yang terdapat 

didalam Permendikbud nomor 104 tahun 2014 berisikan prinsip-prinsip 

penilaian autentik sebagai berikut : (1) materi penilaian dikembangkan dari 

kurikulum, (2) bersifat lintas muatan atau mata pelajaran, (3) berkaitan dengan 

kemampuan peserta didik, (4) berbasis kinerja peserta didik, (5) memotivasi 

belajar peserta didik, (6) menekankan pada kegiatan dan pengalaman belajar 
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peserta didik, (7) memberi kebebasan peserta didik untuk mengkonstruksi 

responnya, (8) menekankan keterpaduan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, 

(9) mengembangkan kemampuan berpikir divergen, (10) menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari pembelajaran, (11) menghendaki balikan yang segera dan 

terus menerus, (12) menekankan konteks yang mencerminkan dunia nyata, (13) 

terkait dengan dunia kerja, (14) menggunakan data yang diperoleh langsung dari 

dunia nyata, (16) menggunakan berbagai cara dan instrumen. 

d. Aspek Penilaian Pembelajaran 

Dalam penilaian pembelajaran terdapat tiga aspek yaitu meliputi: 

1) Aspek Kognitif (Kemampuan) 

  Kemampuan peserta didik yang akan mengikuti program pendidikan 

tertentu harus dibedakan sesuai dengan bidangnya masing-masing, 

misalnya kemampuan  peserta didik sebagai taruna Akademi Angkatan 

Laut tentu harus dibedakan dengan kemampuan calon peserta didik yang 

akan mengikuti program pendidikan pada sebuah Universitas. Adapun alat 

yang biasa digunakan dalam rangka mengevaluasi kemampuan peserta 

didik itu adalah tes kemampuan (attitude tes). 

2) Aspek Psikomotor (Kepribadian) 

 Kepribadian adalah sesuatu yang terdapat pada diri seseorang, yang 

menampakkan bentuknya dari tingkah lakunya. Sebalum mengikuti 

program pendidikan tertentu, para calon peserta didik perlu terlebih dahulu 

dievaluasi kepribadiannya masing-masing, sebab baik burukya kepribadian 

mereka secara psikologis akan dapat mempengaruhi keberhasilan mereka 
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dalam mengikuti program tertentu. Evaluasi yang dilakukan untuk 

mengetahui atau mengungkap kepribadian seseoarng adalah dengan jalan 

menggunakan tes kepribadian (personality test). 

3) Aspek Afektif (Sikap) 

 Sikap pada dasarnya adalah merupakan bagian dari tingkah laku 

manusia, sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memencar 

keluar. Namun karena sikap ini merupakan sesuatu yang paling menonjol 

dan sangat dibutuhkan dalam pergaulan, maka diperoleh informasi 

mengenai sikap seseorang adalah penting sekali. Karena itu maka aspek 

sikap tersebut perlu dinilai atau dievaluasi terlebih dahulu bagi para calon 

peserta didik sebelum mengikuti program pendidikan tertentu (Hamalik, 

2005:161). 

e. Karakteristik Penilaian Pembelajaran 

1) Belajar tuntas. 

 Belajar tuntas adalah peserta didik dapat belajar apapun, hanya waktu 

yang dibutuhkan berbeda, sesuai dengan kemampuan belajar peserta didik. 

Untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan (KI-3 dan KI-4), peserta 

didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya, sebelum 

menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang baik. 

2) Autentik. 

 Penilaian autentik harus mencerminkan dunia nyata. Penilaian 

autentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui peserta didik, tetapi 

lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. 
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3) Berkesinambungan. 

 Mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil 

belajar peserta didik, memantau proses, kemajuan, dan perbaikan terus 

menerus dalam bentuk penilaian proses, dan berbagai jenis ulangan secara 

berkelanjutan. 

4) Berdasarkan acuan kriteria. 

 Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan dengan kelompoknya, 

tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang telah ditetapkan, misalnya 

ketuntasan minimal, yang telah ditetapkan masing-masing satuan 

pendidikan. 

5) Menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. 

 Teknik penilaian yang dipilih dapat berupa tes terulis, lisan, produk, 

portofolio, unjuk kerja, projek, pengamatan, dan penilaian diri (Widoyoko, 

2014:14). 

f. Fungsi Penilaian Pembelajaran 

Terdapat beberapa fungsi penilaian dalam sistem pendidikan diantaranya  

adalah: (1) penilaian berfungsi selektif yaitu cara untuk menyeleksi atau 

penilaian terhadap siswanya, (2) penilaian berfungsi diagnostik yaitu 

penilaian guna mengetahui kelebihan dan kekurangan serta dapat diketahui 

sebab-sebab kelemahan dan akan mudah diatasi, (3) penilaian berfungsi 

penempatan yaitu penilaian yang digunakan untuk menempatkan siswa 

sesuai dengan kemampuan serta bakat dan minatnya, (4) penilaian 
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berfungsi sebagai pengukur keberhasilan yaitu penilaian digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana program berhasil diterapkan (Arikunto, 2009:10).  

g. Jenis-jenis Penilaian Pembelajaran 

1) Penilaian formatif dan sumatif 

a) Penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Contoh penilaian formatif adalah penilaian 

diagnostik yaitu untuk mengatur kemampuan dan keterampilan peserta 

didik serta untuk mengidentifikasi program belajar apakah sudah 

sesuai ataukah belum. 

b) Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan diakhir 

pembelajaran guna membuat keputusan kenaikan kelas peserta didik.  

2) Penilaian subjektif dan objektif 

a) Penilaian objektif adalah bentuk pertanyaan yang hanya memiliki 

jawaban salah atau benar. 

b) Penilaian subjektif adalah bentuk pertanyaan yang membutuhkan 

jawaban yang luas dan berbentuk uraian. 

3) Penilaian acuan patokan dan acuan normatif 

a) Penilaian acuan patokan adalah penilaian yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan peserta didik berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

b) Penilaian acuan normatif adalah penilaian yang telah distandarkan 

pada sekelompok individu yang kinerjanya dinilai dalam hubunganya 

dengan kinerja individu lain. 
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4) Penilaian formal dan informal 

a) Penilaian formal adalah penilaian yang diwujudkan dalam bentuk 

dokumen tertulis, seperti tes tertulis. Penilaian formal diberi skor 

dalam bentuk angka ataupun rangking.  

b) Penilaian informal adalah penilaian yang dilaksanakan dengan cara 

terbuka dan tidak bertujuan memberikan rangking (Rifa’I, 2011:255). 

h. Strategi Penilaian Pembelajaran 

1) Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, pemerintah dan/atau 

lembaga mandiri. 

2) Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian autentik, 

penilaian diri, penilaian projek, ulangan harian, ulangan tengah semester, 

ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat 

kompetensi, ujian sekolah, dan ujian nasional. (1) penilaian autentik 

dilakukan oleh guru secara berkelanjutan, (2) penilaian diri dilakukan oleh 

peserta didik untuk tiap kali sebelum ulangan harian, (3) penilaian projek 

dilakukan oleh pendidik untuk tiap akhir bab atau tema pelajaran, (4) 

ulangan harian dilakukan oleh pendidik terintegrasi dengan proses 

pembelajaran dalam bentuk ulangan atau penugasan, (5) ulangan tengah 

semester dan ulangan akhir semester, dilakukan oleh pendidik di bawah 

koordinasi satuan pendidikan, (6) ujian tingkat kompetensi dilakukan oleh 

satuan pendidikan pada akhir kelas II (tingkat 1), kelas IV (tingkat 2), 

kelas VIII (tingkat 4),dan kelas XI (tingkat 5), dengan menggunakan kisi-
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kisi yang disusun oleh Pemerintah. Ujian tingkat kompetensi pada akhir 

kelas VI (tingkat 3), kelas IX (tingkat 4A), dan kelas XII (tingkat 6) 

dilakukan melalui UN, (7) ujian Mutu Tingkat Kompetensi dilakukan 

dengan metode survey oleh Pemerintah pada akhir kelas II (tingkat 1), 

kelas IV (tingkat 2), kelas VIII (tingkat 4), dan kelas XI (tingkat 5), (8) 

ujian sekolah dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, (9) ujian Nasional dilakukan oleh Pemerintah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

3) Perencanaan ulangan harian dan pemberian projek oleh pendidik sesuai 

dengan silabus dan dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). 

4) Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan dengan langkah-langkah: (1) 

menyusun kisi-kisi ujian, (2) mengembangkan (menulis, menelaah, dan 

merevisi) instrument, (3) melaksanakan ujian, (4) mengolah (menyekor 

dan menilai) dan menentukan kelulusan peserta   didik, (5) melaporkan 

dan memanfaatkan hasil penilaian. 

5) Ujian nasional dilaksanakan sesuai langkah-langkah yang diatur dalam 

Prosedur Operasi Standar (POS). 

6) Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum 

diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai 

KKM harus mengikuti pembelajaran remedial. 
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7) Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan dilaporkan dalam 

bentuk nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi kepada orangtua dan 

pemerintah (Lampiran Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013). 

i. Penilaian Dalam Kurikulum 2013 

Penilaian di dalam Kurikulum 2013 meliputi 4 kompetensi inti (KI) : 

1) KI-1: kompetensi inti sikap spiritual. Teknik penilaian yang digunakan untuk 

penilaian sikap spiritual adalah: 

a) Observasi digunakan mengamati secara langsung keadaan peserta didik 

agar memperoleh gambaran sikap spiritual peserta didik yang lebih luas. 

 Prinsip-prinsip dalam observasi: (1) dilakukan dengan jelas dan terencana 

yang mencakup indikator/aspek yang diamati, (2) menentukan aspek yang 

diamati, (4) menggunakan pedoman observasi berupa daftar cek atau skala 

penilaian, (5) pencatatan dilakukan selekas mungkin, (6) kesimpulan 

dibuat setelah observasi selesai dilaksanakan. 

b) Penilaian diri memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menilai 

pekerjaan dan kemampuan mereka sesuai dengan pengalaman dan yang 

dirasakan. Penilaian diri membutuhkan adanya instrument yang biasanya 

berupa angket. Kriteria penilaian diri adalah: (1) diumuskan secara 

sederhana, jelas dan tidak bermakna ganda, (2) bahasa yang lugas dan 

dapat dipahami siswa, (3) menggunakan format yang sederhana dan 

mudah dipahami siswa, (4) menunjukan kemampuan siswa dalam situasi 

nyata/sebenarnya, (5) bermakna, mengarahkan siswa untuk memahami 

kemampuannya, (6) memuat indikator yang menunjukan kemampuan yang 



20 
 

 

akan diukur, (7) memetakan  kemampuan siswa dari yang terendah sampai 

tertinggi. 

 Langkah-langkah penilaian diri: (1) menentukan kompetensi atau aspek yang 

akan dinilai, (2) menentukan kriteria penilaian yang digunakan, (3) merumuskan 

format penilaian, berupa pensekoran daftar tanda cek, atau skala penilaian, (4) 

meminta siswa melakukan penilaian diri, (5) guru mengkaji sampel hasil 

penilaian siswa secara acak, (6) menyampaikan umpan balik kepada siswa 

berdasarkan hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil. 

c) Penilaian antar teman adalah penilaian dengan cara meminta peserta didik 

untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan peserta didik lain dalam 

berbagai hal. Penilaian antar teman biasanya membutuhkan instrumen 

penilaian yang berupa angket. Sistem penilaian antar teman dapat 

dilakukan dengan cara: (1) masing-masing siswa diminta saling menilai 

temannya, (2) membentuk sebuah tim yang terdiri dari beberapa siswa 

yang bertanggung jawab menilai keterampilan seluruh siswa dalam kelas 

tersebut, (3) masing-masing siswa diminta menilai tiga atau empat 

temannya. 

 Kriteria  yang diperhatikan dalam menyusun instrument penilaian antar teman 

adalah: (1) sesuai dengan kompetensi dan indikator yang akan diukur, (2) indikator 

dapat dilakukan melalui pengamatan siswa, (3) kriteria penilaian dirumuskan secara 

sederhana, jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang bermakna ganda, (4) 

menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami siswa, (5) menggunakan format 

yang sederhana dan mudah digunakan siswa, (6) indikator menunjukan sikap siswa 

dalam situasi yang nyata dan sebenarnya dan dapat diukur, (7) instrumen dapat 
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mengukur target kemampuan yang akan diukur, (8) memuat indikator kunci atau 

esensial yang menunjukan penguasaan suatu kompetensi, (9) mampu memetakan sikap 

siswa dari yang terendah sampai yang tertinggi. 

d) Penilaian jurnal adalah penilaian yang didasarkan pada catatan guru di 

dalam dan di luar kelas yang berisi hasil pengamatan tentang kekuatan dan 

kelemahan siswa yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. 

Kriteria penilaian jurnal: (1) mengukur  capaian kompetensi sikap yang 

penting, (2) sesuai dengan kompetensi dasar dan indicator, (3) 

menggunakan format yang sederhana dan mudah diisi/digunakan, (4) dapat 

dibuat rekapitulasi tampilan sikap siswa secara kronologis, (5) 

memungkinkan untuk dilakukan pencatatan yang sistematis, jelas dan 

komunikatif, (6) format pencatatan memudahkan siswa dalam pemaknaan 

terhadap tampilan sikap siswa, (7) menuntun guru untuk mengidentifikasi 

kelemahan dan kekuatan siswa. 

2) KI-2: kompetensi inti sikap sosial. Teknik penilaian yang digunakan untuk 

penilaian sikap sosial adalah: 

a) Observasi digunakan mengamati secara langsung keadaan peserta didik 

agar memperoleh gambaran sikap spiritual peserta didik yang lebih luas. 

Prinsip-prinsip dalam observasi: (1) dilakukan dengan jelas dan terencana 

yang mencakup indikator/aspek yang diamati, (2) menentukan aspek yang 

diamati, (3) menggunakan pedoman observasi berupa daftar cek atau skala 

penilaian, (4) pencatatan dilakukan selekas mungkin, (5) kesimpulan 

dibuat setelah observasi selesai dilaksanakan. 
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b) Penilaian diri memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menilai 

pekerjaan dan kemampuan mereka sesuai dengan pengalaman dan yang 

dirasakan. 

Kriteria penilaian diri adalah: (1) diumuskan secara sederhana, jelas dan 

tidak bermakna ganda, (2) bahasa yang lugas dan dapat dipahami siswa, 

(3) menggunakan format yang sederhana dan mudah dipahami siswa, (4) 

menunjukan kemampuan siswa dalam situasi nyata/sebenarnya, (5) 

bermakna, mengarahkan siswa untuk memahami kemampuannya, (6) 

memuat indikator yang menunjukan kemampuan yang akan diukur, (7) 

mematakan kemampuan siswa dari yang terendah sampai tertinggi. 

Langkah-langkah penilaian diri: (1) menentukan kompetensi atau aspek yang 

akan dinilai, (2) menentukan kriteria penilaian yang digunakan, (3) merumuskan 

format penilaian, berupa pensekoran daftar tanda cek, atau skala penilaian, (4) 

meminta siswa melakukan penilaian diri, (5) guru mengkaji sampel hasil 

penilaian siswa secara acak, (6) menyampaikan umpan balik kepada siswa 

berdasarkan hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang 

c) penilaian antar teman penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk 

mengemukakan kelebihan dan kekurangan peserta didik lain dalam 

berbagai hal. 

Sistem penilaian antar teman dapat dilakukan dengan cara: (1) masing-

masing siswa diminta saling menilai temannya, (2) membentuk sebuah tim 

yang terdiri dari beberapa siswa yang bertanggung jawab menilai 

keterampilan seluruh siswa dalam kelas tersebut, (3) masing-masing siswa 

diminta menilai tiga atau empat temannya. 
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Kriteria  yang diperhatikan dalam menyusun instrumen penilaian antar teman 

adalah: (1) sesuai dengan kompetensi dan indikator yang akan diukur, (2) 

indikator dapat dilakukan melalui pengamatan siswa, (3) kriteria penilaian 

dirumuskan secara sederhana, jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang 

bermakna ganda, (4) menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami 

siswa, (5) menggunakan format yang sederhana dan mudah digunakan siswa, (6) 

indikator menunjukan sikap siswa dalam situasi yang nyata dan sebenarnya dan 

dapat diukur, (7) instrumen dapat mengukur target kemampuan yang akan diukur, 

(8) memuat indikator kunci atau esensial yang menunjukan penguasaan suatu 

kompetensi, (9) mampu mematakan sikap siswa dari yang terendah sampai yang 

tertinggi. 

d) Penilaian jurnal adalah penilaian yang didasarkan pada catatan guru di 

dalam dan di luar kelas yang berisi hasil pengamatan tentang kekuatan dan 

kelemahan siswa yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. 

Kriteria penilaian jurnal: (1) mengukur  capaian kompetensi sikap yang 

penting, (2) sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator, (3) 

menggunakan format yang sederhana dan mudah diisi/digunakan, (4) dapat 

dibuat rekapitulasi tampilan sikap siswa secara kronologis, (5) 

memungkinkan untuk dilakukan pencatatan yang sistematis, jelas dan 

komunikatif, (6) format pencatatan memudahkan siswa dalam pemaknaan 

terhadap tampilan sikap siswa, (7) Menuntun guru untuk mengidentifikasi 

kelemahan dan kekuatan siswa. 

3) KI-3: kompetensi inti pengetahuan. Teknik penilaian yang digunakan 

untuk penilaian pengetahuan adalah: 
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a) Tes adalah penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta 

didik. Tes dibagi menjadi tes secara lisan dan tes secara tulisan. 

(1) Lisan adalah bentuk tes yang pelaksanaannya dilakukan secara 

langsung dengan cara berbicara atau wawancara tatap muka secara 

langsung antara penguji dan yang diuji. 

Prinsip-prinsip penilaian lisan: (1) tes lisan dibagi menjadi dua jenis 

yaitu tes lisan bebas dan tes lisan berpedoman. Tes lisan bebas yaitu 

guru tidak mempersiapkan daftar pertanyaan secara tertulis, sedangkan 

tes lisan berpedoman adalah guru menggunakan pedoman tertulis 

mengenai apa yang akan ditanyakan, (2) dapat digunakan untuk 

mengukur kemampuan berbahasa, (3) hasil tes langsung dapat 

diketahui siswa. 

(2) Tulisan adalah bentuk tes yang dalam pelaksanaanya menggunakan 

kertas dan tulisan sebagai alat bantu, baik untuk soal maupun jawaban 

tes. Terdapat dua kategori tes tertulis yaitu: Tes objektif adalah bentuk 

tes yang bersifat dan hanya dipengaruhi oleh objek jawaban atau 

respon yang diberikan oleh peserta tes. Serta tes subjektif adalah 

pensekorannya dipengaruhi oleh pemberi skor. 

b) penilaian kerja adalah penilaian yang digunakan untuk mengamati 

kegiatan peserta didik dalam melaksanakan sesuatu. 

Langkah-langkah untuk membuat penilaian kerja adalah: (1) 

mengidentifikasi langkah penting yang diperlukan atau yang akan 

mempengaruhi hasil akhir yang baik, (2) menuliskan kemampuan perilaku 
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spesifik yang penting untuk menyelesaikan dan menghasilkan output yang 

terbaik, (3) memuat kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur, (4) 

mendefinisikan dengan jelas kriteria kemampuan yang diukur berdasarkan 

kemampuan siswa yang dapat diamati, (5) mengurutkan kriteria 

kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang dapat diamati, (6) 

periksa dan bandingkan dengan kriteria kemampuan yang dibuat 

sebelumnya oleh orang lain. 

Empat hal yang harus diperhatikan dalam menyusun standar penilaian 

kinerja adalah: (1) validitas adalah keabsahan standar yang sesuai dengan 

kompetensi yang dinilai, (2) kesepakatan yaitu standar penilaian 

disepakati/disetujui oleh semua siswa yang akan mendapat penilaian, (3) 

realisitas berarti standar penilaian bersifat realistis, dapat dicapai sesuai 

dengan kemampuan siswa, (4) objektivitas yaitu standar penilaian bersifat 

objektif, yaitu mampu mencerminkan keadaan yang sebenarnya tanpa 

menambah atau mengurangi kenyataan dan sulit untuk dipengaruhi oleh 

subjektivitas. 

c) Penilaian projek adalah penilaian yang harus diselesaikan dalam periode 

atau waktu tertentu diluar kegiatan pembelajaran dikelas. 

 Perencanaan penilaain projek meliputi : (1) kemampuan pengolahan yaitu 

kemampuan siswa dalam memilih topik, mencari informasi dan mengelola 

waktu penilaian serta penulisan laporan, (2) relevansi yaitu kesesuaian 

dengan mata pelajaran, dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, 

pemahaman dan keterampilan dalam pembelajaran, (3) keaslian yaitu 
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projek yang dilakukan siswa harus merupakan hasil karyanya, dengan 

mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan 

terhadap projek siswa. 

4) KI-4: kompetensi inti keterampilan. Teknik penilaian yang digunakan 

untuk penilaian pengetahuan adalah:  

a) penilaian kerja adalah penilaian yang digunakan untuk mengamati 

kegiatan peserta didik dalam melaksanakan sesuatu. 

Langkah-langkah untuk membuat penilaian kerja adalah: (1) 

mengidentifikasi langkah penting yang diperlukan atau yang akan 

mempengaruhi hasil akhir yang baik, (2) menuliskan kemampuan perilaku 

spesifik yang penting untuk menyelesaikan dan menghasilkan output yang 

terbaik, (3) memuat kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur, (4) 

mendefinisikan dengan jelas kriteria kemampuan yang diukur berdasarkan 

kemampuan siswa yang dapat diamati, (5) mengurutkan kriteria 

kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang dapat diamati, (6) 

periksa dan bandingkan dengan kriteria kemampuan yang dibuat 

sebelumnya oleh orang lain. 

Empat hal yang harus diperhatikan dalam menyusun standar penilaian 

kinerja adalah: (1) validitas adalah keabsahan standar yang sesuai dengan 

kompetensi yang dinilai, (2) kesepakatan yaitu standar penilaian 

disepakati/disetujui oleh semua siswa yang akan mendapat penilaian, (3) 

realisitas berarti standar penilaian bersifat realistis, dapat dicapai sesuai 

dengan kemampuan siswa, (4) objektivitas yaitu standar penilaian bersifat 
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objektif, yaitu mampu mencerminkan keadaan yang sebenarnya tanpa 

menambah atau mengurangi kenyataan dan sulit untuk dipengaruhi oleh 

subjektivitas. 

b) Portofolio adalah penilaian untuk kumpulan seluruh karya peseta didik 

dalam bidang tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. 

Prinsip dasar penilaian portofolio: (1) prinsip penilaian proses dan hasil. 

Proses belajar yaitu catatan anekdot mengenai sikap siswa dalam belajar, 

antusias atau tidak mengikuti pelajaran, (2) prinsip  penilaian berkala dan 

berkesinambungan. Menilai berkala misalnya setiap selesai satu satuan 

mata pelajaran ata satu kompetensi dasarkan ulangan. Sedangkan penilaian 

berkelanjutan yaitu kontuinitas penilaian, baik penilaian hasil maupun 

penilaian proses tidak boleh ada yang terputus. Tugas terstrukturpun harus 

diberikan secara berkelanjutan, (3) prinsip penilaian yang adil yaitu 

dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan individual, karena dua hal 

tersebut berkaitan dengan masalah keadilan. 

 Pedoman penilaian portofolio: (1) karya siswa adalah benar-benar karya siswa 

itu sendiri, (2) saling percaya antara guru dan siswa, (3) kerahasiaan bersama 

antara guru dan siswa, (4) Milik bersama antara siswa dan guru, (5) kepuasan 

yaitu hasil kerja portofolio berisi bukti dan keterangan yang memberikan 

dorongan siswa untuk lebih meningkat diri, (5) kesesuaian adalah hasil kerja yang 

di kumpulkan sesuai dengan kompetensi, (6) penilaian proses dan hasil 

merupakan proses belajar yang dinilai dan diperoleh dari catatan guru yang 

tentang kinerja dan karya siswa, (7) penilaian dan pembelajaran yaitu sebagai 
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diagnostik yang sangat berarti bagi guru untuk melihat kelebihan dan kekurangan 

siswa. 

c) Penilaian projek adalah penilaian yang harus diselesaikan dalam periode 

atau waktu tertentu diluar kegiatan pembelajaran dikelas. 

Perencanaan penilaain projek meliputi : (1) kemampuan pengolahan yaitu 

kemampuan siswa dalam memilih topik, mencari informasi dan mengelola 

waktu penilaian serta penulisan laporan, (2) relevansi yaitu kesesuaian 

dengan mata pelajaran, dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, 

pemahaman dan keterampilan dalam pembelajaran, (3) keaslian yaitu 

projek yang dilakukan siswa harus merupakan hasil karyanya, dengan 

mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan 

terhadap projek siswa. 

d) Penilaian produk adalah penilaian terhadap kemampuan siswa membuat 

produk-produk tertentu. 

Aspek-aspek penilaian produk: (1) tahap persiapan, meliputi: penilaian 

kemampuan siswa dan merencanakan, menggali, dan mengembangkan 

gagasan, dan mendesain produk, (2) tahap pembuatan produk (proses), 

meliputi : penilaian kemampuan siswa dalam menyeleksi dan 

menggunakan bahan, alat dan teknik, (3) tahap penilaian produk, meliputi: 

penilaian produk yang dihasilkan siswa sesuai kriteria yang ditetapkan. 

Instrumen Penilaian. 

 

Gambar 1 
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Sumber : S Eko putro Widoyoko  (2014:90) 

Instrumen penilaian ada dua macam yaitu teknik penilaian tes dan teknik penilaian non 

tes. 

1) Instrumen penilaian non tes adalah alat penilaian yang digunakan untuk 

mengukur hasil belajar yang berkenaan dengan keterampilan dan sikap. 

Instrumen  non tes meliputi: 

a) Observasi adalah teknik penilaian yang digunakan untuk melihat dan 

mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar memperoleh gambaran 

yang lebih luas dari objek pengamatan. 

Prinsip-prinsip dalam observasi: (1) dilakukan dengan jelas dan terencana 

yang mencakup indikator/aspek yang diamati, (2) menentukan aspek yang 

diamati, (3) menggunakan pedoman observasi berupa daftar cek atau skala 

penilaian, (4) pencatatan dilakukan selekas mungkin, (5) kesimpulan dibuat 

setelah observasi selesai dilaksanakan. 

Penilaian  

Non Tes meliputi : observasi, 

chek list, rating scale, angket, 

rubrik. 

Tes 

Tulisan 

Lisan 

Uraian  

Objektif  terdiri dari: 

pilihan ganda, benar salah, 

memasangkan. 
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b) Daftar cek (chek list) untuk menyatakan ada atau tidaknya suatu unsur, 

komponen, karakteristik atau kejadian dalam suatu peristiwa, tugas atau 

satuan yang kompleks. 

Prinsip-prinsip daftar cek/chek list: (1) chek list terdiri dari dua komponen 

yaitu komponen yang akan diamati dan tanda yang menyatakan ada atau 

tidaknya komponen tersebut selama observasi dilakukan, (2) pemberian skor 

untuk pernyataan positif, YA=2, TIDAK=1. Untuk pernyataan negatif, 

YA=1, TIDAK=2, (3)  jumlah skor tertinggi ideal = jumlah pernyataan x 2. 

Format rubrik penilaian chek list terdapat pada lampiran 1.1, (4) rating scale 

adalah instrumen penilaian yang menggunakan prosedur terstruktur untuk 

memperoleh informasi yang diobservasi yang menyatakan hubungan tertentu 

dalam hubungannya dengan yang lain (Asmawi zaenul dan Noehi Nasution 

dalam Widoyoko, 2014:148) 

Prinsip-prinsip rating scale: (1) berisikan pernuataan kualitas suatu yang 

akan diukur beserta pasangannya yang berbentuk cara menilai yang 

menunjukan peringkat kualitas yang dimiliki oleh suatu yang diukur 

tersebut, (2) terdiri dari dua bagian bagian pertama terdiri dari pernyataan 

tentang kualitas keberadaan sesuatu. Bagian yang kedua petunjuk penilaian 

tentang pernyataan tersebut, (3) ada empat tipe rating scale yaitu: numerical 

rating scale, descriptive graphic rating scale, rangking method rating scale, 

paired comparison rating scale. Yang sering digunakan adalah tipe 

numerical rating scale  karena dianggap paling sederhana, (4) skor rating 

scale yaitu 5= sangat baik, 4=baik, 3=cukup, 2=tidak baik, 1=sangat tidak 
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baik, (5) skor rating scale adalah jumlah pernyataan X jumlah pilihan. 

Contoh rubrik penilaian terdapat pada lampiran 1.2. 

c) Angket adalah bentuk instrumen penilaian yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat penyataan atau pertanyaan terulis kepada siswa untuk 

diberikan respon sesuai dengan keadaan siswa. Isi angket berisi tentang 

penilaian diri sendiri, pengetahuan, keyakinann maupun sikap pribadi siswa. 

Langkah-langkah menyusun angket: (1) menetapkan variabel yang akan 

dinilai penyusunan instrumen penilaian yaitu menentukan variabel yang 

akan diukur, sikap, minat, motivasi. Perbedaan variabel yang diukur 

menyebabkan perbedaan isi angket, (2) merumuskan definisi konseptual 

digunakan untuk kepentingan pengembangan instrumen penilaian, penilai 

merumuskan definisi konseptual berdasarkan beragam teori dari berbagai 

sumber atau referensi. Definisi konseptual memindahkan informasi teori ke 

dalam pikiran penilaian dalam bentuk bangunan konsep, (3) menyusun 

definisi oprasional yaitu definiisi yang didasarkan pada definisi konseptual 

yang merupakan pernyataan mengenai variabel, cara pengukuran, dan alat 

yang digunakan untuk melakukan pengukuran, (4) menyusun kisi-kisi 

angket yaitu indikator dan rancangan butir instrumen disusun dalam bentuk 

tabel disebut dengan kisi-kisi instrumen. Sebuah tabel menunjukan 

hubungan antara variabel, indikator dan rancangan butir-butir instrumen, (5) 

menyusun butir-butir angket yaitu kisi-kisi instrumen disusun dan dijabarkan 

menjadi butir-butir instrumen baik dalam bentuk pertanyaan maupun 

pernyataan.  
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Bentuk angket adalah skala sikap dan laporan pribadi. Skala sikap adalah 

skala untuk menilaian sikap dalam kegiatan pembelajaran. Bentuk-bentuk 

skala sikap adalah skala likert, skala thurston, skala guttman, semantic 

diffrential. Dari keempat macam skala sikap yang sering digunakan adalah 

skala Likert. 

Prinsip-prinsip skala likert adalah: (1) pada skala likert ada tiga pilihan 

skala, yaitu skala tiga, skala empat dan skala lima. Skala disusun dalam 

bentuk suatu pernyataan dan diikuti oleh pilihan respon yang menunjukan 

tingkatan. Pilihan respon yaitu SS= sangat setuju, S=setuju, KS=kurang 

setuju, TS=tidak setuju, STS=sangat tidak setuju, (2) skoring pilihan 

jawaban pada skala likert tergantung pada sifat pernyataan. Pernyataan 

bersifat positif SS=5, S=4, KS=3, TS=2, STS=1. Untuk pernyataan bersifat 

negatif SS=1, S=2, KS=3, TS=4, STS=5,  (3) jumlah pilihan jawaban 

minimal 3 yaitu, setuju S, kurang setuju KS, dan tidak setuju TS. Untuk 

pilihan jawaban 4 yaitu, sangat setuju SS, setuju S, kurang setuju KS, tidak 

setuju TS. Sedangkan pilihan jawaban 5 yaitu, sangat setuju SS, setuju S, 

kurang setuju KS, tidak setuju TS, sangat tidak setuju STS,  (4) klasifikasi 

hasil penilaian adalah  Sangat Baik (SB) skor akhir >3,25-4,00; Baik (B) 

skor akhir >2,50-3,25; Cukup (C) skor akhir > 1,75-2,50; Kurang (K) skor 

akhir 1,00-1,75. Contoh rubrik skala sikap berada di lampiran 1.3. 

d) Rubrik pedoman pemberian skor  dalam penilaian yang bersifat subjektif. 

Rubrik terdiri dari daftar kriteria yang diwujudkan dalam aspek yang akan 
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dinilai disertai mutu setiap kriteria mulai dari tingkat yang paling sempurna 

sampai tingkat yang paling buruk disertai skor setiap gradasi mutu tersebut. 

Komponen rubrik terdiri dari : (1) aspek penilaian yang dijadikan dasar 

dalam menilai hasil kerja, (2) deskripsi mutu yang menunjukan tingkatan 

mutu dari setiap dimensi kerja yang paling sempurna sampai yang paling 

buruk, (3) skor untuk setiap gradasi, (4) skala yang digunakan untuk menilai 

dimensi kerja mulai skala 3, 4, 5. 

Langkah-langkah menyusun rubrik : (1) menetukan konsep, keterampilan, 

dan kinerja yang dinilai, (2) merumuskan dan menentukan urutan konsep 

dan keterampilan yang akan dinilai kedalam rumusan yang menggambarkan 

kinerja siswa, (3) menentukan tugas yang akan dinilai, (4) menentukan skala 

yang akan digunakan, (5) mendiskripsikan kinerja dari yang diharapkan 

sampai yang tidak diharapkan, (6) melakukan uji coba, (7) melakukan revisi 

berdasarkan uji coba. Format rubrik terdapat pada lampiran 1.4. 

2) Teknik penilaian tes adalah suatu alat untuk melakukan pengukuran yaitu 

untuk mengumpulkan  informasi karakteristik suatu objek. Tes dibagi 

menjadi 2 yaitu: 

a) Lisan adalah bentuk tes yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung 

dengan cara berbicara atau wawancara tatap muka secara langsung antara 

penguji dan yang diuji. 

Prinsip-prinsip penilaian lisan: (1) tes lisan dibagi menjadi dua jenis yaitu tes 

lisan bebas dan tes lisan berpedoman. Tes lisan bebas yaitu guru tidak 

mempersiapkan daftar pertanyaan secara tertulis, sedangkan tes lisan 
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berpedoman adalah guru menggunakan pedoman tertulis mengenai apa yang 

akan ditanyakan, (2) dapat digunakan untuk mengukur kemampuan 

berbahasa, (3) hasil tes langsung dapat diketahui siswa. 

b) Tulisan adalah bentuk tes yang dalam pelaksanaanya menggunakan kertas 

dan tulisan sebagai alat bantu, baik untuk soal maupun jawaban tes. Terdapat 

dua kategori tes tertulis yaitu: 

(1) Tes objektif adalah bentuk tes yang bersifat dan hanya dipengaruhi oleh 

objek jawaban atau respon yang diberikan oleh peserta tes. Macam-

macam tes objektif yaitu:  

(a) pilihan ganda yaitu teknik penilaian yang terdiri atas bagiaan keterangan 

(stem) dan bagian kemungkinan jawaban atau alternatif (options).  

Prinsip-prinsip tes pilihan ganda: (1) soal  memiliki alternatif jawaban 

berkisar antara 3, 4, 5. Dalam option terdiri atas satu jawaban benar yaitu 

kunci jawaban dan beberapa adalah pengecoh (distractor), (2) peserta 

didik (testee) diminta membenarkan atau menyalahkan setiap stem 

dengan tiap pilihan jawaban, (3) instruksi pengerjaan harus jelas kalimat 

pada butir soal hendaknya singkat dan mudah dipahami, (4) hindari 

penggunaan bentuk kalimat negatif  dalam kalimat pokoknya, (5) option 

jawaban yang disediakan  hendaknya bersifat homogen mengenai isi dan 

bentuknya, (6) cara mengolah skor ada dua cara yaitu dengan denda dan 

tanpa denda. 

Dengan Denda 

Rumus:  S=  
 

   
 



35 
 

 

S= Skor yang diperoleh  R= Jawaban yang betul 

W= jawaban yang salah  O= banyaknya option 

1=  bilangan tetap 

Tanpa Denda 

Rumus: S=R 

(b) tipe benar salah soal yang disertai alternatif jawaban benar dan salah. 

Prinsip-prinsip tes benar salah: (1) soal berupa pernyataan benar dan 

salah, (2) cara mengerjakan ada dua macam yaitu dengan pembetulan 

yaitu siswa diminta membetulkan bila dia memilih jawaban yang salah. 

Cara kedua adalah tanpa pembetulan siswa hanya diminta melingkari 

huruf B atau S tanpa memberikan jawaban yang benar, (3) tulislah huruf 

B-S pada permulaaan masing-masing item untuk mempermudah 

penilaian, (4) jumlah soal yang harus dijawab B sama dengan butir soal 

yang harus dijawab S. Pola jawaban tidak bersifat teratur misal : B-S, B-

S, atau SS, BB, (5) hindari item yang menimbulkan perdebatan, (6) 

hindari pertanyaan yang sama persis dengan buku dan hindari kata yang 

menunjukan memberi saran seperti yang dikehendaki oleh item, (7) cara 

mensekor ada 2 cara yaitu dengan denda dan tanpa denda. 

Dengan denda 

S= R-W 

S= Skor yang diperoleh 

R= Right (jawaban yang benar) 

W= Jawaban yang salah 
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Tanpa denda 

S=R 

(c) menjodohkan (soal ditulis dalam dua kolom, kolom kiri berisi 

petanyaan/pernyataan dan kolom sebelah kanan berisi jawaban). 

Prinsip-prinsip tes menjodohkan: (1) pertanyaan dalam tes menjodohkan 

hendaknya tidak lebih dari 10 item, (2) jumlah jawaban yang dipilih 

harus lebih banyak daripada jumlah soal (lebih kurang satu setengah 

kali), (3) antara item yang tergabung dalam tes menjodohkan harus 

merupakan pengertian yang benar-benar homogen, (4) cara penilaian 

skor terakhir dihitung dari jawaban yang benar. S = R. 

(2) Tes uraian adalah butir soal yang mengandung pertanyaan yang jawaban 

atau pengerjaan soal harus dilakukan  ddengan cara mengekspresikan 

pemikiran peserta didik. Ciri tes uraian adalah jawaban tidak disediakan 

penyusun soal, tetapi harus disusun oleh peserta didik. 

Prinsip-prinsip tes uraian: (1) soal uraian berjumlah 5-10 buah yang 

menuntut kemampuan siswa untuk dapat mengorganisir, menginterpretasi, 

menghubungkan pengertian yang telah dimiliki, (2) soal tes meliputi ide 

pokok dari bahan yang diteskan, (3) soal sudah dilengkapi dengan jawaban 

serta pedoman penilaian, (4) pertanyaan diusahakan bervariasi antara 

jelaskan, mengapa, bagaimana, seberapa jauh, agar dapat diketahui lebih 

jauh penguasaan siswa terhadap bahan, (5) ditegaskan model jawaban yang 

dikehendaki oleh penyusun tes. 
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Penilaian hasil belajar dalam kurikulum 2013 menggunakan skala sangat 

baik (SB), baik (B), cukup (C), dan kurang (K) untuk penilaian KI  Sikap. 

Sedangkan  rentang 1-4 untuk penilaian  KI  pengetahuan dan  KI  keterampilan 

yang dapat dikonversi ke dalam predikat  A-D. Ketuntasan minimal pada  KI 

pengetahuan dan  KI keterampilan yaitu 2,67 (B-) dan untuk kompetensi sikap 

minimal B). 

Tabel 1 Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap 

Sikap Pengetahuan Keterampilan 

Skor 

Modus 
Predikat Skor Rerata Predikat Skor Optimum Predikat 

4,00 

SB 

(Sangat 

Baik) 

3,83 > x ≥ 4,00 A 3,83 > x ≥ 4,00 A 

3,50 > x ≥ 3,83 A- 3,50 > x ≥ 3,83 A- 

3,00 
B 

(Baik) 

3,17 > x ≥ 3,50 B+ 3,17 > x ≥ 3,50 B+ 

2,83 > x ≥ 3,17 B 2,83 > x ≥ 3,17 B 

2,50 > x ≥ 2,83 B- 2,50 > x ≥ 2,83 B- 

2,00 
C 

(Cukup) 

2,17 > x ≥ 2,50 C+ 2,17 > x ≥ 2,50 C+ 

1,83 > x ≥ 2,17 C 1,83 > x ≥ 2,17 C 

1,50 > x ≥ 1,83 C- 1,50 > x ≥ 1,83 C- 

1,00 
K 

(Kurang) 

1,17 > x ≥ 1,50 D+ 1,17 > x ≥ 1,50 D+ 

1,00 > x ≥ 1,17 D 1,00 > x ≥ 1,17 D 

Sumber : (Permendikbud nomor 58 lampiran III tahun 2014) 

Pada tiap materi pokok tertentu akan terdapat rumusan KD untuk masing- masing aspek 

KI. Jadi, pada suatu materi pokok tertentu, akan selalu muncul 4 KD sebagai berikut:  

1) KD pada KI-1: aspek sikap spiritual (untuk mata pelajaran tertentu bersifat generik, 

artinya berlaku untuk seluruh materi pokok). Sikap spiritual terkait dengan 

pembentukan siswa menjadi orang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
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Maha Esa. Dalam kurikulum 2013 sikap spiritual merupakan sikap untuk 

menerima, menghargai, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya (Widoyoko, 2014:44). 

2) KD pada KI-2 : aspek sikap sosial (untuk mata pelajaran tertentu bersifat relatif 

generik, namun beberapa materi pokok tertentu ada KD pada KI-3 yang berbeda 

dengan KD lain pada KI-2). Sikap sosial terdiri dari sikap jujur, disiplin, tanggung 

jawab, toleran, gotong royong, santun dan percaya diri. 

3) KD pada KI-3 : aspek pengetahuan. Anderson dan Krathwohl dalam Widoyoko 

mengemukakan bahwa proses kognitif dalam pembelajaran dibagi menjadi enam 

jenjang yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi 

dan mencipta. 

4) KD pada KI-4 : aspek keterampilan. Dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 

pada aspek penilaiannya, maka semua kompetensi perlu dinilai dengan 

menggunakan acuan patokan berdasarkan pada indikator hasil belajar. Sekolah 

terlebih dahulu harus menetapkan acuan patokan sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan masing-masing. Sasaran penilaian pada aspek keterampilan meliputi 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, 

dan mengkomunikasikan (Lampiran Peremendikbud nomor 104 Tahun 2014). 

Penentuan Indeks Prestasi (IP) 

 Didalam Peremendikbud nomor 81A tahun 2013, IP merupakan rata-rata dari 

gabungan hasil penilaian kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan yang 

masing-masing dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

IP=
∑       

          
 Keterangan:  

IP   : Indeks Prestasi  

ΣN  : Jumlah mata pelajaran  

Sks  : Satuan kredit semester yang diambil untuk setiap mapel 

Jumlah sks  : Jumlah sks dalam satu semester. 
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2. Mata Pelajaran PPKn 

a. Pengertian Mata Pelajaran PPKn 

 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang 

bertujuan  untuk  membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa 

kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, 

kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara 

Kesatuan Republik Indonesia  (Permendikbud nomor 58 tahun 2014 lampiran 

III). Daryono mengemukakan bahwa pendidikan pancasila dan kewarganegaraan  

adalah mata pelajaran yang berusaha membina perkembangan moral peserta 

didik sesuai dengan nilai-nilai pancasila, agar dapat mencapai perkembangan 

secara optimal dan dapat mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mata 

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata 

pelajaran penyempurnaan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn) yang semula dikenal dalam Kurikulum 2006. Penyempurnaan PKn 

menjadi PPKn tersebut terkandung gagasan dan harapan untuk menjadikan 

PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi 

dalam solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis 

multidimensional. PPKn sebagai mata pelajaran yang memiliki misi 

mengembangkan keadaban Pancasila, diharapkan mampu membudayakan dan 

memberdayakan peserta didik agar menjadi warganegara yang cerdas dan baik 

serta menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan yang 

amanah, jujur, cerdas, dan bertanggung jawab. 
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b. Karakteristik Mata Pelajaran PPKn 

 Berdasarkan Permendikbud nomor 58 tahun 2014 lampiran III mata 

pelajaran PPKn dalam Kurikulum 2013, secara utuh memiliki  karakteristik: 

1) Nama mata pelajaran yang semula Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

telah diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). 

2) Mata pelajaran PPKn berfungsi sebagai mata pelajaran yang memiliki misi 

pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter.  

3) Kompetensi Dasar (KD) PPKn dalam bingkai kompetensi inti (KI) yang 

secara psikologis-pedagogis menjadi pengintergrasi kompetensi peserta 

didik secara utuh dan koheren dengan penanaman, pengembangan, 

dan/atau penguatan nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka 

Tunggal Ika, serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

4) Pendekatan pembelajaran berbasis proses keilmuan (scientific approach) 

yang dipersyaratkan dalam kurilukum 2013 memusatkan perhatian pada 

proses pembangunan pengetahuan (KI-3), keterampilan (KI–4), sikap 

spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) melalui transformasi pengalaman 

empirik dan pemaknaan konseptual. Pendekatan tesebut memiliki langkah 

generik sebagai berikut:  (1) mengamati (observing), (2) menanya 

(questioning), (3) mengumpulkan Informasi (exploring), (4) 

menalar/mengasosiasi (associating), (5) mengomunikasikan 

(communicating). 
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c. Isi Mata Pelajaran PPKn 

 Proses pembelajaran pada mata pelajaran PPKn mengurai keterkaitan 

antara standar kompetensi lulusan (SKL), kompetensi inti (KI), kompetensi 

dasar (KD), indikator, dan tujuan pembelajaran  (Permendikbud nomor 58 tahun 

2014 lampiran III). Prinsip mendalam berarti  materi PPKn dikembangkan 

dengan  materi pembelajaran sama, namun semakin tinggi tingkat kelas atau 

jenjang semakin mendalam pembahasan materi.  Kompetensi inti dan  

kompetensi dasar  berdasarkan prinsip kedalaman dan keluasan materi, pada 

jenjang SMP/MTs yaitu : (1) pengembangan KI dan KD ranah sikap 

kemampuan menghargai dan menghayati, (2) pengembangan KI dan KD  ranah  

pengetahuan  kemampuan  memahami dan menerapkan, (3) pengembangan KI 

dan KD ranah keterampilan kemampuan mencoba, menyaji dan menalar, (4 ) 

ruang lingkup pengetahuan  jenjang  SMP/MTs pengetahuan faktual, konsep, 

dan prosedur, (5) Lingkungan pengembangan pengetahuan pada jenjang 

SMP/MTs pada sekolah dan pergaulan sebaya. 

Daryono (1998:78) penyusunan pokok-pokok bahan materi  PPKn berorientasi 

kepada : (1) totalitas isi, (2) totalitas jenjang sekolah, (3) totalitas kepribadian 

anak 

 Pengembangan nilai-nilai Pancasila merupakan materi utama dalam 

pembelajaran PPKn. Pada dasarnya terdapat dua macam pengalaman nilai-nilai 

pancasila dalam bentuk pengaturan dan penyelenggaraan negara yang dijiwai 

oleh nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara/sumber dari segala sumber 

hukum. Sedangkan secara subjektif adalah pengamalan nilai-nilai pancasila 
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dalam bentuk sikap dan perilaku warganegara dalam hidup bermasyarakat dan 

bernegara yang dijiwai oleh nilai-nilai pancasila (Daryono 75:1998). 

Sesuai dengan Permendikbud tentang Standar isi dijelaskan bahwa tingkat 

kompetensi dan ruang lingkup materi PPKn pada SMP/MTs/SMPLB/PAKET B 

sebagai berikut : 

  Tabel : 2 Ruang Lingkup materi PPKn  di SMP/MTs 

Tingkat 

kompetensi 

Tingkat 

Kelas 
Kompetensi Ruang Lingkup Materi 

4 VII – VIII  Menjelaskan komitmen 

para pendiri Negara dalam 

merumuskan dan 

menetapkan Pancasila 

 Menganalisis proses 

pengesahan Undang-

Undang Dasar Republik 

Indonesia tahun 1945 

 Menunjukkan sikap 

toleransi dalam makna 

keberagaman dalam 

bingkai Bhinneka Tunggal 

Ika 

 Menjelaskan karakteristik 

daerah tempat tinggalnya 

dalam kerangka NKRI 

 Menunjukkan perilaku 

menghargai dengan dasar:  

moral, norma, prinsip dan 

spirit kewarganegaraan 

 

 Komitmen para pendiri 

negara dalam merumuskan 

dan menetapkan Pancasila 

 

 Proses perumusan dan 

pengesahan Undang- 

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945 

 Norma hukum dan 

kepatutan yang berlaku 

dalam kehidupan 

bermasyarakat dan 

bernegara 

 Harmoni keutuhan wilayah 

dan kehidupan dalam 

konteks NKRI 

 Makna keberagaman suku, 

agama, ras, budaya, dan 

gender dalam bingkai 

Bhinneka Tunggal Ika 

Sumber  : Permendikbud nomor 58 lampiran III tahun 2014 

d. Pembelajaran PPKn 

 Salah satu elemen perubahan dalam kurikulum 2013 adalah konsep dan 

strategi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran diharapkan dapat 

mengembangkan kemampuan  peserta didik  dalam kompetensi  sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk 

bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat 

manusia. Untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen 
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kurikulum, kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip yang: (1) 

berpusat pada peserta didik, (2) mengembangkan kreativitas peserta didik, (3) 

menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, (4) bermuatan nilai, etika, 

estetika, logika, dan kinestetika, (5) menyediakan pengalaman belajar yang 

beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang 

menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna ( Buku Guru, 

2013:12). 

 Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan pembelajaran secara ilmiah. 

Untuk memperkuat  pendekatan ilmiah (scientifik), tematik terpadu (tematik 

antar mata pelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) diterapkan 

pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). 

Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya 

kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan 

menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis 

pemecahan masalah (project based learning). Berdasarkan Permendikbud nomor 

81A tahun 2013, Proses pembelajaran dalam pendekatan ilmiah terdiri atas lima 

pengalaman belajar pokok yaitu: mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengasosiasi, mengomunikasikan. 

 Dalam pembelajaran PPKn  perlu dipahami hubungan konseptual dan fungsional 

strategi serta metode pembelajaran dengan pendekatan dan model pembelajaran. Secara 

umum strategi pembelajaran dalam PPKn yang dimaksudkan untuk memfasilitasi siswa 

dalam menguasai kompetensi secara utuh (KI-3, KI-4, KI-2, KI-1) secara utuh melalui 

pembelajaran yang bersifat otentik. Pembelajaran PPKn dapat menggunakan strategi 
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dan metode yang sudah dikenal selama ini, seperti Jigsaw, Strategi Reading Guide 

(Membaca Buku Ajar), Information Search (Mencari Informasi), dan sebagainya. 

3.  Kurikulum 2013 

a. Pengertian Kurikulum 2013 

 Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang memfokuskan kegiatan 

pembelajaran sebagai pembentukan komptensi serta karakter peserta didik 

(Mulyasa, 2013:99). Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis 

kompetensi sekaligus berbasis karakter yang bertujuan untuk membekali peserta 

didik dengan berbagai sikap dan kemampuan untuk mengikuti perkembangan 

zaman dan mengahadapi tantangan globalisasi. 

    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi 

kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, 

dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk 

kegiatan pembelajaran. Zais dalam Sukmadinata (2008:5) menjelaskan bahwa 

kebaikan suatu kurikulum tidak dapat dinilai dari dokumennya saja, melainkan 

harus dinilai dalam prosespelaksanaan fungsinya didalam kelas. 

   Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014 di 

beberapa sekolah yang ditunjuk sebagai pelaksana Kurikulum 2013. Kurikulum 

2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki 

kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, 
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kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 

 Berdasarkan Permendikbud nomor 58 tahun 2014 lampiran I Kurikulum 

2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar” (standard-

based education), dan teori kurikulum berbasis kompetensi (competency-based 

curriculum). Kurikulum berbasis kompetensi dirancang dengan tujuan 

memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam 

mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, 

dan bertindak. Kurikulum 2013 menganut: (1) pembelajaan yang dilakukan guru 

(taught curriculum) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan 

pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman belajar 

langsung peserta didik (learned-curriculum) sesuai dengan latar belakang, 

karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar langsung 

individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil 

belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum. 

 Kurikulum 2013 dikembangkan untuk kebutuhan perubahan rancangan 

proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan masyarakat, 

bangsa, dan negara, sebagaimana termaktub dalam tujuan pendidikan nasional. 

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni memiliki keterkaitan satu sama lain 

dalam perkembangan pendidikkan di Indonesia. Perubahan kurikulum 

dilaksanakan guna mengikuti perkembangan jaman yang semakin maju. Konsep 

pendidikan dalam Kurikulum 2013 berpusat pada peserta didik. Dalam konsep 

ini kurikulum untuk jenjang pendidikan menengah khususnya SMP digunakan 
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sebagai wahana pendewasaan peserta didik sesuai dengan perkembangan 

psikologisnya dan mendapatkan perlakuan pedagogis sesuai dengan konteks 

lingkungan dan jamannya. Implementasi pendidikan yang dulu menekankan 

pada pengetahuan, sekarang dirubah dengan menekankan pada proses 

pembangunan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik melalui 

berbagai pendekatan yang mencerdaskan dan mendidik. 

b. Prinsip Kurikulum 2013 

 Pengembangan Kurikulum 2013 dilakukan atas prinsip: (1) bahwa sekolah adalah 

satu kesatuan lembaga pendidikan dan kurikulum adalah kurikulum satuan pendidikan, 

bukan daftar mata pelajaran, (2) guru di satu satuan pendidikan adalah satu satuan 

pendidik (community of educators), mengembangkan kurikulum secara bersama-sama, 

(3) pengembangan kurikulum di jenjang satuan pendidikan dipimpin langsung oleh 

kepala sekolah, (4) pelaksanaan implementasi kurikulum di satuan pendidikan 

dievaluasi oleh kepala sekolah (Kemendikbud implementasi kurikululum 2013:92) 

Berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 68 tahun 2013 rasionalitas 

Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor sebagai berikut: 

1) Tantangan internal 

 Hal ini berkaitan dengan tuntutan pendidikaan yang mengacu kepada 

8 standar pendidikan nasional yaitu standar isi, standar proses, standar 

kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar 

sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan 

standar penilaian pendidikan. Serta tuntutan perkembangan zaman yang 

semakin maju. Untuk mempersiapkan generasi muda pemerintah 

mengupayakan agar sumberdaya manusia usia produktif yang melimpah 
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ini dapat ditransformasikan menjadi sumberdaya manusia yang memiliki 

kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan . 

2) Tantangan eksternal 

 Tantangan ini berkaitan dengan arus globalisasi yang menuntut 

kemajuan dari berbagai bidang untuk mengikuti pekembangan ditingkat 

internasional. Penyempurnaan kurikulum dilakukan guna mengikuti 

perkembangan zaman untuk mencetak generasi muda yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 

3) Penyempurnaan pola pikir 

 Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir 

sebagai berikut: (1) pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi 

pembelajaran berpusat pada peserta didik, (2) pola pembelajaran satu arah 

(interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif 

guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/media lainnya), 

(3) pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring 

(peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang 

dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet), (4) pola pembelajaran 

pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari, (5) pola belajar sendiri menjadi 

belajar kelompok (berbasis tim), (6) pola pembelajaran alat tunggal 

menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia, (7) pola pembelajaran 

berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (users) dengan memperkuat 

pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik, (8) pola 
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pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (monodiscipline)  menjadi 

pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (multidisciplines), (9) pola 

pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.  

4) Penguatan tata kelola kurikulum 

Kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata kelola sebagai berikut:  (1) tata 

kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang bersifat 

kolaboratif, (2) penguatan manajeman sekolah melalui penguatan 

kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan 

(educational leader), (3) penguatan sarana dan prasarana untuk 

kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. 

5) Penguatan materi 

Penguatan materi dilaksanakan dengan cara pendalaman dan perluasan 

materi yang relevan bagi peserta didik. 

c. Pendekatan Pembelajaran Dalam Kurikulum 2013 

 Lampiran III Permendikbud nomor 58 tahun 2014 Pembelajaran dalam 

Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan berbasis proses keilmuan (scientific 

approach) yang memusatkan perhatian pada proses pembangunan pengetahuan (KI-3), 

keterampilan (KI-4), sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) melalui pengalaman 

empirik. Pendekatan tersebut memiliki langkah generik yaitu:  mengamati (observing), 

menanya (questioning), mengumpulkan informasi (exploring), menalar/mengasosiasi 

(associating), mengkomunikasikan (communicating). 

 Pendekatan pembelajaran dalam Kurikulum 2013 menurut mulayasa (2013:107) 

dianjurkan juga untuk menggunakan pendekatan andragogi. Pendekatan andragogi 

menempatkan peran peserta didik lebih dominan dalam pembelajaran, yang meletakkan 
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perhatian dasar tehadap individu secara utuh. Mulayasa berpendapat bahwa andragogi 

juga relevan diterapkan untuk pendidikan anak-anak karena prinsip andragogi yang 

layak diadaptasi dalam praktek pedagogi. Hal ini sangat memungkinkan karena 

pedagogi dan andragogi merupakan dua sisi kontinum dalam proses belajar manusia, 

bukan dua hal yang dikotomis. Pendekatan pembelajaran dalam Kurikulum 2013 yaitu: 

1) Pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching Learning) 

  Contextual Teaching Learning (CTL) merupakan konsep 

pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi 

pembelajaran dengan dunia dengan kehidupan secara nyata, sehingga para 

peserta didik mampu menerapkan dan menghubungkan kompetensi hasil 

belajar dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kontekstual mendorong 

peserta didik memahami hakekat, makna, dan manfaat belajar sehingga 

memungkinkan mereka rajin dan termotivasi untuk belajar. 

2) Bermain peran ( Role Playing) 

  Bermain peran diaarahkan pada pemecahan masalah-masalah yang 

menyangkut hubungan antar manusia, terutama yang menyangkut 

kehidupan peserta didik. Melalui bermain peran peserta didik 

mengeksplorasi hubungan-hubungan antar manusia dengan cara 

memperagakan dan mendiskusikan sehingga secara bersama-sama peserta 

didik dapat mengeksplorasi perasaan, sikap, nilai dan berbagai strategi 

pemecahan masalah. Bermain peran berakar pada dimensi pribadi dan 

sosial. 
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3) Belajar tuntas (Mastery Learning) 

  Belajar tuntas berasumsi bahwa peserta didik dalam kondisi yang 

tepat mampu belajar dengan baik dan memperoleh hasil maksimal dari 

materi yang dipelajari. Agar hasil pembelajaran maksimal maka 

pembelajaran harus dilaksanakan dengan sistematis. Kesistematisan 

pembelajaran akan tercermin dari strategi pembelajaran yang 

dilaksanakan. Kesistematisan pembelajaran meliputi koordinasi antara 

tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran serta evaluasi pembelajaran. 

Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk memperoleh informasi tentang 

pencapaian tujuan dan penguasaan bahan oleh peserta didik. Evaluasi 

digunakan untuk menentukan dimana dan dalam hal apa peserta didik 

perlu mendapatkan bimbingan dalam mencapai tujuan, sehingga seluruh 

peserta didik dapat mencapai tujuan dan menguasai bahan belajar secara 

maksimal (belajar tuntas). 

4) Pembelajaran Partisipatif  

  Pembelajaran partisipatif adalah adanya keterlibatan secara langsung 

mengenai tanggung jawab dan umpan balik dari peserta didik. Untuk 

mendorong partisipasi peserta didik dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

antara lain memberikan pertanyaan dan menanggapi respon peserta didik 

secara positif, menggunakan pengalaman berstruktur, menggunakan 

beberapa instrument, dan menggunakan metode yang bervariasi yang 

banyak melibatkan peserta didik (Mulyasa, 2013:109-124). 
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d. Pelaksanaan Kurikulum 2013 

Stategi implementasi kurikulum di seluruh sekolah dan jenjang pendidikan 

yaitu: 

1) Juli 2013 : Kelas I, IV terbatas pada sejumlah SD/MI (30%), dan seluruh 

VII (SMP/MTs), dan X (SMA/MA, SMK/MAK). Ini adalah tahun pertama 

implementasi dan dilakukan di seluruh wilayah NKRI. Untuk SD akan 

dipilih 30% SD dari setiap kabupaten/kota di setiap propinsi. 

2) Juli 2014 : Kelas I, II, IV, V, VII, VIII, X, dan XI: tahun 2014 adalah 

tahun kedua implementasi. Seperti tahun pertama maka SD akan dipilih 

sebanyak 30% sehingga secara keseluruhan implementasi kurikulum pada 

tahun kedua sudah mencakup 60% SD di seluruh wilayah NKRI. Pada 

tahun kedua ini, hanya kelas terakhir SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK 

yang belum melaksanakan kurikulum. 

3) Juli 2015: seluruh kelas dan seluruh sekolah SD/MI, SMP/MTs, 

SMA/MA, SMK/MAK telah melaksanakan sepenuhnya Kurikulum 2013 

(Kemendikbud implementasi kurikulum 2013:92) 

 Pelaksanaan kurikulum 2013 sudah diterapkan pada tahun ajaran 2013/2014 di 

sekolah-sekolah tertentu yang ditunjuk sebagai sekolah sampel. Pada tahun ajaran 

2014/2015 kurikulum 2013 dilaksanakan serempak diseluruh seluruh sekolah di 

Indonesia. Kini berdasarkan peraturan menteri terbaru kurikulum 2013 dilaksanakan 

sekolah yang sudah menerapkan selama 3 semester sedangkan yang baru menerapkan 

selama 1 semester kembali ke kurikulum lama. Kurikulum 2013 mengembangkan dua 

modus proses pembelajaran yaitu proses pembelajaran langsung dan proses 

pembelajaran tidak langsung. Proses pembelajaran langsung adalah peserta didik 
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mengembangkan pengetahuan,  kemampuan berpikir dan keterampilan psikomotorik  

melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan 

RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Pembelajaran tidak langsung adalah 

proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak 

dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung berkaitan  dengan 

pengembangan nilai dan sikap. 

B. Kerangka Berfikir 

    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu. Belajar mengajar adalah kegiatan penyampaian 

informasi guru kepada siswa dalam waktu tertentu. Untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan penilaian Kurikulum 2013 serta hambatan-hambatan 

apa yang ditemukan dalam pelaksanaan penilaian Kurikulum 2013 maka di 

perlukan evaluasi penilaian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, hasil dan 

laporan. Konsep pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : (Gambar Kerangkan Berfikir) 

Bentuk implementasi Kurikulum 2013 salah satunya melalui proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran diperlukan penilaian untuk mengukur 

sejauh mana keberhasilan siswa dalam menerima materi. Penilaian meliputi 

perencanaaan, pelaksanaan, hasil dan laporan yang disesuaikan dengan 

Kurikulum 2013. Dalam pelaksanaan penilaian akan menemukan hambatan-

hambatan dan membutuhkan cara untuk mengatasinya. Setelah pelaksanaan 

maka diperoleh data atau informasi tentang hasil belajar siswa yang 

penilaiannya disesuaikan berdasarkan ketentuan dalam Kurikulum 2013.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian merupakan proses yang mengandung langkah-langkah yang 

dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mendapatkan suatu jawaban atas 

persoalan yang muncul dalam suatu bidang kehidupan. Ditinjau dari permasalahan 

yaitu tentang pelaksanaan penilaian pembelajaran mata pelajaran PPKn dan 

hambatan-hambatannya pada kelas VII SMP Negeri 1 Lasem dan SMP Negeri 1 

Sedan berdasarkan Kurikulum  2013 maka penelitian ini bersifat Kualitatif. 

 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena  yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks kusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode yang ada (Moleong 2010:6).  

B. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Lasem yang berlokasi dijalan 

Sultan Agung nomor 01 Lasem, dan SMP Negeri 1 Sedan yang berlokasi dijalan 

Karas Sedan. Hal ini dikarenakan sekolah tersebut merupakan 2 dari 5 sekolah 

yang dijadikan sampel penerapan Kurikulum 2013 di Kabupaten Rembang. SMP 

Negeri 1 Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan dipilih sebagai lokasi penelitian karena 

jarak antara SMP Negeri 1 Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan berdekatan. Dengan 

jarak yang terjangkau akan memudahkan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 
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C. Fokus Penelitian 

 Dalam pandangan penelitian kualitatif, peneliti memfokuskan pada situasi 

sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktifitas 

(activity) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2013:32). Penelitian ini 

difokuskan pada pelaksanaan penilaian pembelajaran mata pelajaran PPKn kelas 

VII SMP Negeri 1 Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan berdasarkan Kurikulum 2013. 

Dalam penelitian ini yang dikaji yaitu : 

1. Pelaksanaan penilaian pembelajaran mata pelajaran PPKn kelas VII SMP 

Negeri 1 Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan berdasarkan Kurikulum 2013. 

Indikator penelitian meliputi: 

a. Perencanaan penilaian pembelajaran mata pelajaran PPKn kelas VII SMP 

Negeri 1 Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan berdasarkan Kurikulum 2013. 

Perencanaan dalam penelitian ini yaitu penentuan KKM dan perencanaan 

penilaian yang sesuai dengan silabus dan dijabarkan dalam RPP.   

b. Pelaksanaan penilaian pembelajaran mata pelajaran PPKn kelas VII SMP 

Negeri 1 Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan berdasarkan Kurikulum 2013. 

Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan penilaian KI-1, KI-2, KI-3, 

KI-4. Serta waktu pelaksanaan penilaian dan instrumen penilaian yang 

digunakan. 

c. Laporan hasil penilaian pembelajaran mata pelajaran PPKn kelas VII 

.SMP Negeri 1 Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan berdasarkan Kurikulum 

2013. Laporan hasil penilaian dalam bentuk nilai dan deskripsi pencapaian 

kompetensi.  
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2. Hambatan apa yang diperoleh dalam pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran 

PPKn kelas VII SMP Negeri 1 Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan berdasarkan 

Kurikulum 2013. Indikator penelitian meliputi: 

a. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran. 

b. Faktor yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan penilaian 

pembelajaran. 

c. Langkah-langkah untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penilaian. 

D. Sumber Data Penelitian 

1. Sumber Data Primer 

 Lofland dalam Moleong (2010:157) sumber data primer dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data primer adalah data yang 

diperoleh langsung dari obyek yang diteliti. Obyek yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah pelaksanaan penilaian pembelajaran PPKn berdasarkan 

kurikulum 2013. Data-data yang dikumpulkan adalah data-data yang 

berkaitan dengan pelaksanaan penilaian pembelajaran PPKn kelas VII SMP 

Negeri 1 Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan berdasarkan Kurikulum 2013. 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah guru  mata pelajaran PPKn 

kelas VII SMP Negeri 1 Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan serta dokumen-

dokumen hasil pelaksanaan penilaian pembelajaran PPKn kelas VII 

berdasarkan Kurikulum 2013. 
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2. Sumber Data Sekunder 

 Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

sumbernya. Dalam hal ini sumber tersebut adalah buku-buku, jurnal, 

dokumen penelitian, serta sumber-sumber yang relevan dan berhubungan 

dengan penelitian ini. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang 

berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah 

ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Moleong, 

2010:159). Data sekunder yang peneliti gunakan berupa data yang 

berkenaan dengan profil sekolah dan daftar guru SMP Negeri 1 Lasem dan 

SMP Negeri 1 Sedan yang peneliti dapat dari Staf Tata Usaha SMP Negeri 1 

Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan. Data sekunder selain berupa arsip juga 

berupa dokumentasi penulis yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. 

Foto yang terkait dengan penelitian ini adalah foto lokasi penelitian, foto 

saat wawancara dengan guru dan foto saat pengamatan pelaksanaan 

penilaian pembelajaran mata pelajaran PPKn kelas VII SMP Negeri 1 Lasem 

dan SMP Negeri 1 Sedan berdasarkan Kurikulum 2013.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi 

 Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2002:206). Dokumentasi yang 

diambil dalam penelitian ini adalah format dan  hasil penilaian sikap, 

penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan yang digunakan untuk 
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mengukur keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Hasil dari 

penilaian yang dilaksanakan, Serta transkrip daftar nilai hasil pembelajaran.  

2. Wawancara  

 Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu 

topik tertentu (Rachman, 2011:163).  

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2010:186). 

 Dalam wawancara peneliti menggunakan handphone untuk merekam 

percakapan. Mengingat bahwa tidak setiap informan suka dengan alat 

tersebut karena tidak merasa bebas ketika di wawancarai maka peneliti 

meminta izin dulu kepada informan dengan menggunakan handphone. 

Disamping menggunakan handphone, peneliti juga mempersiapkan buku 

catatan yang berfungsi untuk mencatat percakapan dengan sumber data. 

Selain itu juga berguna untuk membantu peneliti dalam merencanakan 

pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Untuk memperoleh data dalam penelitian 

ini ditempuh dengan mengumpulkan data dari subjek penelitian. Agar data 

yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian maka 

langkah-langkah yang dilakukan dalam mengadakan wawancara adalah 

sebagai berikut: 
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a. Menyiapkan pokok permasalahan  

 Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan 

penilaian pembelajaran mata pelajaran PPKn kelas VII SMP Negeri 1 

Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan, perbandingan pelaksanaan penilaian di 

SMP Negeri 1 Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan serta hambatan yang 

diperoleh dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran PPKn kelas VII 

SMP Negeri 1 Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan berdasarkan kurikulum 

2013. 

b. Menetapkan Informan yang diwawancarai  

 Individu-individu tertentu yang diwawancarai untuk keperluan informasi 

disebut informan. Informan adalah orang yang dapat memberikan 

informasi atau keterangan atau data yang diperlukan oleh peneliti. Dalam 

penelitian ini informannya adalah guru PPKn kelas VII SMP Negeri 1 

Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan, Wakil Kurikulum SMP Negeri 1 

Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan serta peserta didik SMP Negeri 1 

Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan serta peserta didik.  

c. Membuka atau mengawali pembicaraan   

 Peneliti menciptakan hubungan baik dengan informan yang akan 

diwawancarai dengan cara memperkenalkan diri dan menyampaikan 

maksud tujuan wawancara. 
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d. Melangsungkan wawancara 

 Dalam pelaksanaan wawancara peneliti memiliki acuan yaitu pedoman 

wawancara yang mempermudah peneliti dalam mencatat isi wawancara 

dan garis besar wawancara sehingga sesuai dengan tujuan penelitian.  

e. Mengakhiri wawancara  

 Menutup wawancara dengan ucapan terimakasih kepada informan yang 

telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti. 

3. Observasi  

 Observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan 

secara teliti secara sistematis ( Arikunto, 2002: 27). Metode observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi langsung, berperan aktif 

dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap subyek 

yang diteliti. Observasi ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke 

lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan pencatatan data secara 

sistematik pada objek penelitian dengan melihat instrumen sebagai 

pedoman. Berkaitan dengan observasi ini, peneliti telah menetapkan aspek-

aspek penilaian yang diamati yang kemudian akan peneliti rinci dalam 

pedoman sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan pengamatan, 

namun tidak menutup kemungkinan adanya hal-hal lain yang belum 

dirumuskan dalam pedoman yang akan dicatat oleh peneliti. Observasi ini 

dilakukan dengan cara mengamati langsung  penilaian pembelajaran PPKn 

berdasarkan kurikulum 2013. Maka dalam penelitian ini objek yang 
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diobservasi adalah perilaku guru dan peserta didik sebelum dilaksanakan 

penilaian pembelajaran dan sesudah dilaksanakan penilaian pembelajaran 

berdasarkan Kurikulum 2013.  

F. Validitas Data 

 Dalam penelitian kualitatif perlu adanya teknik pemeriksaan untuk 

menetapkan keabsahan data. Untuk mendapatkan keabsahan data, diperlukan 

teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas kriteria 

tertentu (Moleong, 2010:324). Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat 

kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan 

(dependability), dan kepastian (confirmability). 

 Adapun teknik yang digunakan oleh penulis untuk menguji objektivitas dan 

keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut Moleong (2010: 

330-331), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini ada tiga jenis. 

1. Triangulasi dengan memanfaatkan sumber, berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. 

2. Triangulasi dengan metode, terdapat dua strategi yaitu: pengecekan derajat 

kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data 

dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode 

yang sama. 
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3. Triangulasi dengan menggunakan penyidik memanfaatkan peneliti atau 

pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan 

data. 

G. Metode Analisis Data 

  Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data 

kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan 

data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan 

hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi 

secara berulang-ulang sehingga akhirnya dapat disimpulkan apakah hipotesis 

tersebut diterima atau ditolak (Rachman, 2011:173). Dalam bukunya Miles 

(1992:16-17) analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. 

a. Reduksi data 

 Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstakan, dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data, yaitu proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan 

(Miles,1992:16). Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek 

yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya 

reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (acapkali tanpa 

disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan 

penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama 
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pengumpulan data berlangsung, terjadilan tahapan reduksi selanjutnya 

(membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, 

membuat partisi, membuat memo). 

Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian 

lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan 

bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 

dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

Dengan “reduksi data” peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai 

kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan transformasikan 

dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui 

ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan-nya dalam satu pola yang 

lebih luas, dsb. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-

angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana. 

b. Penyajian data 

 Penyajian data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam 

pengambilan tindakan (Miles,1992:17). 

 Miles membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang 

lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang 
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valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. 

Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam 

suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang 

penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah 

menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan 

analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu 

yang mungkin berguna. 

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi  

 Penarikan kesimpulan atau verifikasi data, yaitu langkah terakhir dari 

analisis data. Dalam penarikan kesimpulan ini harus didasarkan pada reduksi 

data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat 

dalam penelitian (Miles,1992:18). 

Tahapan analisis data kualitatif diatas dapat dilihat pada bagan berikut ini: 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Miles dan Huberman, 1992: 20) 

2. Reduksi Data 3. Sajian Data 

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

1. Pengumpulan Data 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan 

penilaian pembelajaran mata pelajaran PPKn kelas VII SMP Negeri 1 Lasem 

dan SMP negeri 1 Sedan berdasarkan kurikulum 2013, maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan  penilaian pembelajaran mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 

1 Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan belum terlaksana sesuai dengan 

ketentuan dalam Kurikulum 2013. Hal ini dikarenakan masih minimnya 

pemahaman guru dalam pelaksanaan penilaian Kurikulum 2013. Sehingga 

banyak penilaian yang belum sesuai dengan ketentuan berdasarkan 

Kurikulum 2013. 

2. Dari keempat aspek penilaian dalam Kurikulum 2013 yang belum 

terlaksana dengan baik adalah penilaian sikap dan penilaian portofolio 

untuk aspek penilaian keterampilan. 

3.  Penilaian  pembelajaran mata pelajaran PPKn belum terlaksana dengan 

baik karena pelaksanaan penilaian dengan laporan hasil penilaian di SMP 

Negeri 1 Lasem dan di SMP Negeri 1 Sedan belum sesuai. 

4. Hambatan pelaksanaan penilaian pembelajaran adalah penilaian sesuai 

dengan Kurikulum 2013 belum dipahami guru secara utuh serta guru  

belum terampil membuat rubrik penilaian dan mengolah hasil penilaian. 
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5. Langkah sekolah untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan 

penilaian pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013 adalah dengan 

adanya pelatihan mengenai implementasi Kurikulum 2013. Sehingga 

Kurikulum 2013 terlaksana sesuai dengan tujuan. 
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B. Saran  

1. SMP Negeri 1 Lasem 

Bagi  Guru, guna mewujudkan pelaksanaan penilaian pembelajaran PPKn 

sesuai dengan Kurikulum 2013, maka guru dalam membuat perencanaan 

penilaian harus mencantumkan seluruh teknik penilaian, instrumen penilaian 

yang akan digunakan dan waktu pelaksanaan penilaian  dalam RPP dengan 

tujuan agar penilaian terlaksana dengan sistematis. Pelaksanaan  penilaian 

dilaksanakan dan disesuaikan berdasarkan perencanaan yang telah disusun 

dalam RPP agar seluruh aspek penilaian dapat terlaksana. Sedangkan 

penulisan  laporan hasil penilaian disesuaikan dengan pelaksanaan penilaian. 

agar hal tersebut dapat terlaksana guru perlu mendapatkan pelatiahan 

Kurikulum 2013. 

2. SMP Negeri 1 Sedan 

Bagi  guru, guna mewujudkan pelaksanaan penilaian pembelajaran PPKn 

sesuai dengan ketentuan Kurikulum 2013, maka guru dalam membuat 

perencanaan penilaian pada RPP mencantumkan semua teknik dan instrumen 

penilaian  yang akan digunakan serta waktu pelaksanaan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian harus mencakup seluruh 

aspek penilaian dalam kurikulum 2013. Sedangkan untuk laporan penilaian 

ditulis secara rinci berdasarkan dengan penilaian yang telah dilaksanakan. 

Guru perlu mendapatkan pelatihan Kurikulum 2013 agar penilaian kurikulum 

2013 dapat terlaksana dengan baik. 
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Rekap Penilaian Sikap SMP Negeri 1 Lasem 
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Rekap nilai lembar pengamatan sikap 
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rekap penilaian diri peserta didik 
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Rekap nilai antar peserta didik 

 

 

 

 



110 
 

 

Rekap Penilaian Pengetahuan 

 

 

 

 

 



111 
 

 

Rekap penilaian keterampilan 
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laporan hasil UAS 
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