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ABSTRAK 

Wulandari, Novita. 2016. Pelaksanaan Penilaian Autentik Kurikulum 2013 di 
Kelas IV A Sekolah Dasar Negeri 1 Kembaran Kulon Kabupaten 
Purbalingga. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: I. 

Drs. Teguh Supriyanto, M.Pd., II. Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 

Kata Kunci: Kurikulum 2013; Penilaian Autentik 

Penilaian autentik merupakan pengumpulan data yang dapat memberikan 

informasi tentang perkembangan belajar peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. Penelitian ini terfokus pada pelaksanaan penilaian autentik dalam 

Kurikulum 2013 di Kelas IV A SDN 1 Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga. 

Tujuan penelitian ini, yaitu mendeskripsikan pelaksanaan penelitian autentik 

Kurikulum 2013 di kelas IV A SDN 1 Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga. 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 

ini adalah kepala sekolah, guru kelas IV A, dan peserta didik kelas IV A SDN 1 

Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 

mengggunakan Miles dan Huberman. Uji keabsahan data menggunakan 

triangulasi dan member check. 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa (1) guru dan kepala sekolah 

sudah memahami penilaian autentik dalam Kurikulum 2013; (2) guru sudah 

melaksanakan penilaian autentik dalam Kurikulum 2013 meliputi kompetensi 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kendala dalam pelaksanaan penilaian 

autentik pada kompetensi sikap, sebagai berikut: (1) waktu yang diperlukan cukup

lama; (2) peserta didik sulit untuk menjawab jujur sikap yang dimiliki temannya; 

serta (3) sulitnya mengawasi perilaku peserta didik. Kendala dalam pelaksanakan 

penilaian autentik pada kompetensi pengetahuan, yaitu: (1) peserta didik kurang 

memahami soal dan (2) memerlukan waktu yang lama. Kendala dalam 

pelaksanaan penilaian autentik dalam kompetensi keterampilan, yaitu: (1) tidak 

semua peserta didik aktif dalam kegiatan proyek kelas dan lebih mengandalkan 

anak yang pandai untuk menyelesaikan tugas; (2) peserta didik sulit untuk 

berdiskusi; (3) lebih sering bercanda; (4) banyak alat praktik peserta didik yang 

tertinggal di kelas; (5) kurangnya kelengkapan portofolio peserta didik; serta (6) 

peserta didik tidak teratur dalam menyimpan portofolio. Guru sebaikanya 

membawa lembar penilaian autentik selama pelaksanaan penilaian, supaya 

penilaian dapat segera diselesaikan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Uraiannya 

sebagai berikut. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan sistematis, yang dilakukan oleh 

orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang 

dimiliki peserta didik supaya sesuai dengan cita-cita pendidikan (Munib dkk. 

2012:31). Pengertian tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat (1), yang 

menyatakan: 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. 

Pendidikan membantu manusia mengembangkan segala potensi dalam diri, 

sehingga diperoleh pengalaman baru yang dapat berguna bagi dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan nasional Indonesia menurut 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003 Bab 

2 Pasal 3 yaitu “untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 
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yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”. Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana 

yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya 

kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus yang diyakini akan 

menjadi faktor yang memengaruhi kehidupan bangsa dan negara Indonesia di 

masa mendatang. 

Dalam penyelenggaraan pendidikan, kegiatan evaluasi tidak dapat 

dipisahkan dari pembelajaran. Melalui kegiatan evaluasi, keefektifan suatu 

pembelajaran dapat diketahui. Artinya, dengan kegiatan evaluasi semua 

komponen pembelajaran dapat berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak 

(Ratnawulan dan Rusdiana 2015:86). Evaluasi dilakukan untuk menilai proses dan 

hasil belajar peserta didik, serta mengetahui kesulitan dalam proses belajar, 

sehingga evaluasi tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran. 

Evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk 

menentukan nilai sesuatu (tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, 

atau objek) berdasarkan kriteria tertentu. Evaluasi pembelajaran merupakan 

evaluasi dalam bidang pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah 

menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, 

perkembangan, dan pencapaian belajar peserta didik, serta keefektifan 

pembelajaran. 

Dalam kegiatan pembelajaran, evaluasi dapat didefinisikan sebagai proses 

sistematis dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah 
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ditetapkan. Ratnawulan dan Rusdiana (2015:22) menjelaskan bahwa evaluasi 

dalam pembelajaran merupakan proses atau kegiatan untuk mengukur dan menilai 

kemampuan peserta didik dalam pembelajaran, seperti pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan untuk membuat keputusan tentang kemampuan peserta didik 

tersebut.  

Evaluasi memerlukan data hasil pengukuran dan informasi hasil penilaian 

yang memiliki banyak dimensi, seperti kemampuan, kreativitas, sikap, minat, 

keterampilan, dan sebagainya. Proses penilaian mencakup pengumpulan bukti 

untuk memperoleh informasi tentang pencapaian kemajuan belajar peserta didik. 

Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh 

Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pasal 1 Ayat (1) 

menjelaskan “penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan 

informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi 

sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi 

keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama, dan setelah 

proses pembelajaran”. 

Pelaksanaan penilaian hasil belajar oleh pendidik merupakan wujud 

pelaksanaan tugas profesional pendidik sebagaimana termaktub dalam Undang-

Undang  Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab I Pasal 1 Ayat (1) 

yang menyatakan bahwa tugas pendidik profesional yaitu “mendidik, mengajar, 

membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah”. Penilaian hasil belajar oleh pendidik tidak terlepas dari proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian hasil belajar oleh pendidik menunjukkan 
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kemampuan guru sebagai pendidik profesional. Penilaian dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) lebih ditekankan pada aspek kognitif yang 

menjadikan tes sebagai cara penilaian yang dominan. Hal tersebut lebih 

mengutamakan penilaian dalam aspek intelektual daripada aspek sikap dan 

keterampilan. 

Prastowo (2013:216) berpendapat bahwa KTSP yang sudah dilaksanakan 

sejak tahun 2006 tidak relevan dan tidak memberikan hasil pembelajaran yang 

optimal bagi peserta didik. Hal ini terbukti dengan rendahnya moralitas pelajar,

mulai dari membolos, mencontek, tawuran antarpelajar, hingga seks bebas. Ini 

salah satu bukti bahwa kurikulum yang selama ini digunakan belum mampu 

membekali peserta didik secara utuh, baik dari aspek intelektual, emosional, dan 

spiritual. Oleh karena itu, dikembangkanlah Kurikulum 2013. 

Kurikulum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat (19) 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”. Kurikulum 2013 

merupakan langkah lanjutan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. 

Pengembangan Kurikulum 2013 dilaksanakan, karena terdapat berbagai 

tantangan, yaitu tantangan internal dan eksternal. Tantangan terbesar yang 

dihadapi adalah bagaimana mengupayakan sumber daya manusia usia produktif di 

Indonesia dapat ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang 
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mempunyai kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan, agar tidak menjadi 

beban. Selain itu, penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, 

serta penguatan materi juga menjadi alasan pengembangan dalam Kurikulum 

2013 (Kunandar 2015:22-4). 

Acuan dan prinsip penyusunan Kurikulum 2013 yaitu pada Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 10 Pasal 

36 Ayat (3), yang menyatakan: 

Penyusunan kurikulum harus memperhatikan peningkatan iman 

dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, 

kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan 

lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan 

dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, 

agama, dinamika perkembangan global dan persatuan nasional dan 

nilai-nilai kebangsaan. 

Kurikulum 2013 bertujuan mempersiapkan insan Indonesia untuk 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang produktif, 

kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Terdapat empat 

elemen perubahan dalam Kurikulum 2013. Elemen perubahan Kurikulum 2013 

dilakukan pada empat komponen, yaitu: (1) standar kompetensi lulusan, (2) 

standar isi, (3) standar proses, dan (4) standar penilaian (Majid 2014:86). Untuk 

lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut. 

 Elemen yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan. Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) dalam Kurikulum 2013 tercantum dalam Lampiran 

Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan 

Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menjelaskan “Standar kompetensi lulusan 

adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 
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pengetahuan, dan keterampilan”. Standar kompetensi lulusan pada Kurikulum 

2013 yaitu adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang 

meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Elemen yang kedua yaitu standar isi, kompetensi yang semula diturunkan 

dari mata pelajaran, berubah menjadi mata pelajaran yang dikembangkan dari 

kompetensi. Isi Kurikulum 2013 yaitu kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk 

Kompetensi Inti (KI) kelas dan dirinci lebih lanjut dalam Kompetensi Dasar (KD).  

Dalam Kurikulum 2013, Kompetensi Inti dirancang dalam empat 

kelompok yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan (KI 1), sikap sosial (KI 2), 

pengetahuan (KI 3), dan keterampilan (KI 4). Kompetensi Dasar adalah 

kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari 

Kompetensi Inti (Majid 2014:98). Kompetensi Dasar merupakan kompetensi yang 

terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada 

Kompetensi Inti yang harus dikuasai peserta didik. 

Elemen yang ketiga yaitu standar proses. Standar proses yang semula 

terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, sekarang dilengkapi dengan 

mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan, dan 

mencipta (Majid 2014:88). Kegiatan pembelajaran tidak hanya berlangsung di 

ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Selain itu, guru 

juga bukan satu-satunya sumber belajar, dan pembelajaran sikap tidak diajarkan 

secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. 

Elemen yang keempat yaitu penilaian. Penilaian dalam Kurikulum 2013 

berbasis kompetensi. Majid (2014:88) menjelaskan terdapat pergeseran dari 
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penilaian melalui tes (mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja), 

menjadi penilaian autentik (mengukur semua kompetensi baik sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil). Dalam penilaian 

juga memperkuat Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu pencapaian hasil belajar 

didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor ideal (maksimal) 

serta mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat peserta didik sebagai 

instrumen utama penilaian. 

Penilaian yang digunakan dalam Kurikulum 2013 yaitu penilaian autentik 

(authentic assessment). Sunarti dan Rahmawati (2014:27) menjelaskan penilaian 

autentik merupakan suatu proses pengumpulan informasi tentang perkembangan 

dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai 

teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara 

tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. 

Penilaian autentik tidak hanya dilaksanakan pada setiap akhir periode 

(semester) pembelajaran seperti pada kegiatan evaluasi hasil belajar, tetapi juga 

dilakukan bersama dan secara terintegrasi (tidak terpisahkan) dari kegiatan 

pembelajaran. Penilaian autentik mencakup ranah sikap (spiritual dan sosial), 

pengetahuan, dan keterampilan. 

Kompetensi yang pertama yaitu kompetensi sikap yang mencakup sikap 

spiritual (KI 1) dan sikap sosial (KI 2). Penilaian sikap dapat dilakukan melalui 

observasi, penilaian diri, penilaian antarteman, serta jurnal. Kompetensi kedua 

yaitu kompetensi pengetahuan, digunakan untuk mengukur tingkat penguasaan 

peserta didik yang meliputi ingatan atau hafalan. Kompetensi pengetahuan dapat 

dilakukan penilaian  melalui tes tertulis, tes lisan, serta penugasan. Kompetensi 



8
 

 

ketiga yaitu keterampilan, yang merupakan gambaran dari tercapainya kompetensi 

pengetahuan peserta didik. Pada kompetensi keterampilan, penilaian dilakukan 

dengan tes unjuk kerja, proyek, produk dan penilaian portofolio. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas IV A SD Negeri 1 

Kembaran Kulon pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015, diperoleh informasi 

bahwa kelas IV A Sekolah Dasar Negeri 1 Kembaran Kulon belum pernah 

dijadikan tempat penelitian tentang pelaksanaan penilaian autentik Kurikulum 

2013. Guru juga menerangkan telah melaksanakan Kurikulum 2013 dan setuju 

dengan adanya Kurikulum 2013, karena  dengan Kurikulum 2013 peserta didik 

tidak hanya menerima materi pelajaran, tetapi dapat langsung mempraktekkan dan 

menerapkan ilmu yang diterimanya dalam kehidupan sehari-hari.  Penerapan 

penilaian autentik dalam Kurikulum 2013 dapat membantu guru untuk mengamati 

perkembangan peserta didik baik dalam ranah sikap, pengetahuan, serta 

keterampilan.  

Selain itu, guru tersebut juga memberikan informasi bahwa dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan Kurikulum 2013, peserta didik masih merasa 

kesulitan. Hal ini dikarenakan peserta didik baru pertama kali melaksanakan 

pembelajaran dengan Kurikulum 2013 di kelas IV. Peserta didik masih sering 

menanyakan langkah-langkah yang harus dilakukan selama pembelajaran. Oleh 

karena itu, guru harus sering memberikan petunjuk serta mengarahkan kegiatan 

peserta didik pada saat kegiatan pembelajaran.  

Guru menjelaskan bahwa sudah melaksanakan penilaian autentik dalam 

kelasnya. Namun dalam pelaksanaannya, guru mengalami kesulitan untuk 
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mengelompokkan Kompetensi Dasar (KD) yang sama serta dibutuhkan waktu dan 

tenaga lebih banyak untuk melaksanakan penilaian.  

Guru membutuhkan waktu yang lama untuk megelompokkan KD yang 

sama dan memasukkan nilai-nilai dalam daftar nilai yang meliputi ranah sikap 

(spiritual dan sosial),  pengetahuan, serta keterampilan. Guru menyatakan bahwa 

penilaian autentik yang baik dilaksanakan dari awal sampai akhir kegiatan 

pembelajaran, tetapi dalam kenyataannya, guru belum mampu melaksanakan 

penilaian autentik dengan baik, karena guru tidak hanya berfokus pada penilaian 

saja, tetapi juga dalam pembelajaran yang dilaksanakan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, penilaian autentik diperlukan untuk 

mengetahui perkembangan peserta didik. Penilaian autentik dapat memberikan 

informasi secara valid tentang pencapaian peserta didik dalam pembelajaran. 

Melalui penilaian autentik, guru dapat mengukur kemampuan peserta didik secara 

berkesinambungan, sehingga dapat mengetahui kelemahan serta kelebihan diri 

peserta didik. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang 

peserta didik, guru dapat menggunakan beberapa teknik dalam penilaian autentik 

untuk menilai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki 

peserta didik.  

Pelaksanaan penilaian autentik yang harus menilai empat kompetensi 

dalam satu waktu, membuat guru kesulitan untuk melaksanakannya. Banyak 

kendala yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan penilaian autentik, di 

antaranya banyak membutuhkan waktu serta biaya. Hal serupa juga disampaikan 

oleh Iriani dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (2015) melalui penelitian 

dengan judul “Pelaksanaan Penilaian Autentik pada Mata Pelajaran PPKn (Studi 
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Kasus Pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMP Negeri 2 Colomadu)”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa guru secara relatif telah menggunakan penilaian 

autentik, tetapi masih mengalami kendala dalam pelaksanaan penilaian autentik 

yaitu keterbatasan kertas, tidak bisanya guru mencatat semua kejadian peserta 

didik, sulitnya mengenal peserta didik, terdapat peserta didik yang belum 

mengumpulkan tes praktik dan belum tuntas, keterbatasan waktu guru untuk 

mengoreksi pekerjaan peserta didik, serta jumlah peserta didik yang banyak. 

Dalam Kurikulum 2013, pembelajaran yang dilakukan banyak melibatkan 

peserta didik. Peserta didik menjadi lebih aktif dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran, karena mereka mencari sendiri informasi yang berkaitan dengan 

kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilakukan dilengkapi dengan 

aktivitas mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan 

mencipta, sehingga pengetahuan yang dimiliki peserta didik akan bertahan lebih 

lama. Aktivitas mengamati dan bertanya dapat dilakukan di kelas, sekolah, atau di 

luar sekolah, sehingga kegiatan belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi 

juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Guru perlu bertindak sebagai 

fasilitator dan motivator belajar peserta didik, serta bukan sebagai satu-satunya 

sumber belajar. 

Pentingnya penilaian autentik untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum 

2013, diperlukan suatu penelitian yang mengamati tentang pelaksanaan penilaian 

autentik. Oleh sebab itu, peneliti bermaksud melaksanakan penelitian dengan 

judul “Pelaksanaan Penilaian Autentik Kurikulum 2013 di Kelas IV A Sekolah 

Dasar Negeri 1 Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga”.
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1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, fokus penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

(1) Pengetahuan guru dan kepala sekolah mengenai penilaian autentik. 

(2) Pelaksanaan penilaian autentik Kurikulum 2013 di kelas IV A SDN 1

Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga. 

(3) Kendala yang dihadapi guru dalam penilaian autentik Kurikulum 2013 di 

kelas IV A SDN 1 Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Bagaimana pengetahuan guru dan kepala sekolah tentang penilaian 

autentik Kurikulum 2013? 

(2) Bagaimana pelaksanaan penilaian autentik Kurikulum 2013 di kelas IV A 

SDN 1 Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga? 

(3) Apa saja kendala yang dihadapi guru dalam penilaian autentik Kurikulum 

2013 di kelas IV A SDN 1 Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan  penelitian  merupakan arah  yang  ingin  dicapai  penulis  dalam 

penelitian. Tujuan penelitian berisi tentang suatu pernyataan informasi (data) apa 

yang akan digali (diketahui) melalui penelitian. Tujuan penelitian terdiri dari dua 

tujuan, meliputi tujuan umum dan khusus. Uraiannya sebagai berikut. 
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1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini yaitu mendeskripsikan pelaksanaan penilaian 

autentik Kurikulum 2013 yang meliputi kompetensi sikap (spiritual dan sosial), 

pengetahuan, dan keterampilan. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus penelitian ini yaitu mendeskripsikan pengetahuan guru dan 

kepala sekolah serta kendala yang dihadapi dalam penilaian autentik Kurikulum 

2013 di kelas IV A Sekolah Dasar Negeri 1 Kembaran Kulon Kabupaten 

Purbalingga yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan mempunyai manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis.  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi 

di bidang pendidikan dan memberikan informasi tentang penilaian autentik dalam 

Kurikulum 2013. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sumber 

bacaan dan bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian berikutnya. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis merupakan manfaat hasil penelitian yang bermanfaat bagi 

berbagai pihak yang memerlukannya untuk memperbaiki kinerja. Penelitian ini 

diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu guru, kepala 

sekolah, dan peneliti itu sendiri. Manfaat praktis penelitian ini yaitu: 
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1.5.2.1 Bagi Guru 

(1) Sebagai refleksi tentang pelaksanaan penilaian autentik dalam 

pembelajaran Kurikulum 2013. 

(2) Sebagai bahan masukan dan informasi untuk melaksanakan penilaian 

autentik dalam Kurikulum 2013. 

1.5.2.2 Bagi Kepala Sekolah 

(1) Melakukan tinjauan ulang terhadap pelaksanaan penilaian autentik di 

sekolah. 

(2) Mengetahui kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan penilaian 

autentik di sekolah. 

1.5.2.3 Bagi Peneliti 

(1) Meningkatnya wawasan tentang penilaian autentik di sekolah dasar, 

sehingga dapat menambah pengetahuan peneliti untuk melaksanakan 

penilaian autentik. 

(2) Mengetahui secara langsung pelaksanaan penilaian autentik dalam 

Kurikulum 2013 di sekolah dasar, sehingga dapat menambah keterampilan 

peneliti dalam melaksanakan penilaian autentik. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bagian kajian pustaka dibahas kajian teori dan kajian empiris. Kajian 

teori membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penilaian autentik 

dalam Kurikulum 2013 dan kajian empiris membahas tentang penelitian yang 

relevan. Penjelasannya sebagai berikut. 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori berisi tentang teori yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Teori-teori yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: (1) Kurikulum 2013, (2) 

Pembelajaran dalam Kurikulum 2013, (3) Penilaian autentik, serta (4) 

Keunggulan dan kelemahan penilaian autentik. Kajian teori dalam penelitian ini 

diuraikan sebagai berikut. 

2.1.1 Pengertian Kurikulum 2013 

Sebelum membahas Kurikulum 2013, perlu dipahami tentang pengertian 

kurikulum terlebih dahulu. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat (19) 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”.

Kurniasih dan Sani (2014:6) menjelaskan bahwa kurikulum merupakan 

suatu perangkat yang dijadikan acuan dalam mengembangkan suatu proses 
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pembelajaran yang berisi kegiatan-kegiatan peserta didik yang dapat mencapai 

suatu tujuan pembelajaran khususnya dan tujuan pendidikan secara umum. 

Pendapat lain disampaikan oleh Mulyasa (2012:46), kurikulum yaitu seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan 

hasil belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. 

Berdasarkan definisi kurikulum tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kurikulum merupakan suatu rencana yang dibuat oleh pemerintah secara 

sistematis untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang 

direncanakan secara sistematis dapat mencapai tujuan pendidikan yang dicita-

citakan. 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang mulai diterapkan pada tahun 

ajaran 2013/2014. Penerapan Kurikulum 2013 diharapkan mampu 

menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Dalam Kurikulum 2013, proses 

pembelajaran melibatkan peserta didik secara langsung. Peserta didik menjadi 

pusat perhatian guru, sehingga dalam proses kegiatan pembelajaran, peserta didik 

dijadikan sebagai subjek pembelajaran. 

Penerapan suatu kurikulum tentu memiliki tujuan, begitu juga dengan 

Kurikulum 2013. Penerapan Kurikulum 2013 di Indonesia mempunyai tujuan 

untuk masa depan negara Indonesia yang lebih baik. Daryanto dan Sudjendro 

(2014:17) menyebutkan bahwa penyususunan Kurikulum 2013 bertujuan 

mempersiapkan manusia Indonesia untuk memiliki kemampuan hidup sebagai 

pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta 
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mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Berikut akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan Kurikulum 2013. 

2.1.1.1 Kerangka Dasar Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 mempunyai kerangka dasar dalam pengembangannya. 

Kunandar (2015:31-4) menjelaskan kerangka dasar Kurikulum 2013 

dikembangkan berdasarkan tiga landasan yaitu: landasan filosofis, landasan 

teoritis, dan landasan yuridis. Uraiannya sebagai berikut. 

(1) Landasan Filosofis 

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang 

memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik 

menjadi manusia Indonesia berkualitas seperti yang tercantum dalam 

tujuan pendidikan nasional. Kunandar (2015:32) menjelaskan bahwa 

pengembangan Kurikulum 2013 menggunakan beberapa landasan 

filosofis, antara lain pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk 

membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. 

Pendidikan ditujukan mengembangkan kecerdasan intelektual dan 

kecemerlangan akademik melalui pembelajaran disiplin ilmu. Pendidikan 

dilaksanakan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan 

yang lebih baik daripada masa lalu dengan berbagai kemampuan 

(intelektual, berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian), serta berpartisipasi 

untuk membangun kehidupan masyarakat serta bangsa yang lebih baik. 

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa Kurikulum 2013 menggunakan 

filosofi dalam mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam 

berbagai hal, yaitu agama, seni, kreativitas, komunikasi, nilai, dan 
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berbagai dimensi intelegensi yang sesuai dengan diri peserta didik dan 

diperlukan oleh masyarakat, bangsa, dan umat manusia. 

(2) Landasan Teoritis 

Kunandar (2015:33) menjelaskan bahwa Kurikulum 2013 dikembangkan 

atas teori pendidikan berbasis standar (standard-based education) dan teori 

kurikulum berbasis kompetensi (competency-based curriculum). Dalam 

teori pendidikan berbasis standar, menetapkan ada standar nasional 

sebagai kualitas minimal warga negara. Standar dalam pendidikan meliputi 

standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik 

dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. 

Dalam teori kurikulum berbasis kompetensi, pendidikan dirancang untuk 

memberikan pengalaman belajar yang seluas-luasnya bagi peserta didik 

untuk mengembangkan potensi dalam diri yang meliputi kemampuan 

bersikap, bertindak, berpengetahuan, serta berketerampilan. Kompetensi 

yang dimaksud yaitu kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan 

pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, 

masyarakat, dan lingkungan dimana orang tersebut berinteraksi (Daryanto 

dan Sudjendro 2014:14).  

(3) Landasan Yuridis 

Landasan yuridis Kurikulum 2013, yaitu: (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (3) Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
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Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan (4) Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. 

2.1.1.2 Tujuan Kurikulum 2013  

Penyusunan Kurikulum 2013 di Indonesia mempunyai tujuan. Daryanto 

dan Sudjendro (2014:17) menyebutkan bahwa penyusunan Kurikulum 2013 

bertujuan mempersiapkan insan Indonesia yang memiliki kemampuan hidup 

sebagai pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, 

serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, 

dan peradaban dunia melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan 

yang terintegrasi. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan tujuan diterapkan 

Kurikulum 2013 yaitu mempersiapkan manusia Indonesia yang mandiri, kreatif, 

mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dalam hal sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan, sehingga dapat bersaing di masa depan. Melalui penerapan 

Kurikulum 2013, diharapkan sumber daya manusia Indonesia dapat menghadapi 

tantangan kehidupan di masa mendatang dan mampu bersaing dengan negara lain. 

2.1.1.3 Ciri-ciri Kurikulum 2013 

Kurniasih dan Sani (2014:22) menyebutkan bahwa ciri-ciri Kurikulum 

2013 yang paling mendasar yaitu: (1) Menuntut kemampuan guru untuk mencari 

tahu pengetahuan sebanyak-banyaknya; (2) Mendorong peserta didik untuk lebih 
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memiliki tanggung jawab; (3) Memiliki tujuan supaya membentuk generasi 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif; (4) Menggunakan pendekatan tematik di 

tingkat SD, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengenal tema dalam berbagai mata pelajaran; serta (5) Menggabungkan 

pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Kurikulum 2013 menggunakan tema dalam kegiatan pembelajaran, karena 

masing-masing pelajaran memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam 

pembelajaran Kurikulum 2013, peserta didik langsung dapat mempraktikkan ilmu 

pengetahuan yang sudah diperoleh di kehidupan sehari-hari, sehingga peserta 

didik mampu mengingat pelajaran dengan baik. 

2.1.1.4 Karakteristik Kurikulum 2013 

Hasan (2013) dalam Daryanto dan Sudjendro (2014:22) menyebutkan 

karakteristik Kurikulum 2013, yaitu: mengutamakan pengembangan sikap, 

menerapkan setiap pengetahuan, dan menempatkan peserta didik sebagai subjek 

dalam pembelajaran. Karakteristik selanjutnya, yaitu: menerapkan prinsip belajar 

yang akumulatif (berkembang), kurikulum merupakan satuan pendidikan bukan 

daftar mata pelajaran, menghargai keterampilan peserta didik, membelajarkan 

peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu, serta isi kurikulum dinyatakan dalam 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. 

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa Kurikulum 2013 berfokus 

pada pengembangan sikap peserta didik. Selain itu, dalam pelaksanaan 

pembelajaran, guru melibatkan peserta didik secara langsung, pembelajaran akan 

berkembang sesuai dengan kehidupan nyata yang ada di sekitar peserta didik. 
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Penilaian dalam Kurikulum 2013 tidak hanya dilaksanakan dalam aspek kognitif, 

tetapi juga aspek afektif (sikap) dan psikomotor (keterampilan). 

2.1.1.5 Keunggulan dan Kelemahan Kurikulum 2013 

Pelaksanaan Kurikulum 2013 yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 

2013/2014. Dalam pelaksanaannya, Kurikulum 2013 mempunyai keunggulan 

serta kelemahan.  

Beberapa keunggulan Kurikulum 2013 yaitu sebagai berikut: (1) Peserta 

didik lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam pemecahan masalah di sekolah; (2) 

Penilaian dilakukan dalam semua aspek; (3) Pendidikan karakter dan budi pekerti 

diintegrasikan dalam program studi; (4) Kompetensi sesuai dengan tuntutan 

fungsi dan tujuan pendidikan nasional; (5) Kompetensi menggambarkan secara 

menyeluruh aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan; (6) Kompetensi yang 

dibutuhkan sesuai dengan perkembangan peserta didik; (7) Tanggap terhadap 

fenomena dan perubahan sosial; (8) Standar penilaian mengarah pada penilaian 

berbasis kompetensi; (9) Remidiasi dilakukan secara berkala; (10) Tidak 

memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci; (11) Pembelajaran bersifat 

kontekstual; (12) Meningkatkan motivasi dan kompetensi guru; serta (13) Buku 

dan kelengkapan dokumen dipersiapkan lengkap oleh pemerintah (Kurniasih dan 

Sani 2015: 40-1). 

Beberapa keunggulan yang telah disampaikan dapat mendukung kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Guru dapat melaksanakan proses 

pembelajaran dengan baik, karena didukung oleh kurikulum yang lengkap. Segala 

sesuatu yang diperlukan guru, terdapat dalam Kurikulum 2013 dari mulai 
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petunjuk pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), media, sumber 

belajar, hingga penilaian yang dapat memberikan informasi perkembangan peserta 

didik secara lengkap. 

Selain memiliki keunggulan, Kurikulum 2013 juga mempunyai beberapa 

kelemahan, yaitu: (1) Guru merasa tidak perlu menjelaskan materi pelajaran; (2) 

Guru belum siap dengan Kurikulum 2013; (3) Guru kurang memahami konsep 

pendekatan ilmiah; (4) Guru kurang terampil dalam merancang RPP; (5) Guru 

tidak banyak yang menguasai penilaian autentik; (6) Tugas menganalisis SKL, KI, 

KD, Buku Siswa, dan Buku Guru belum sepenuhnya dikerjakan oleh guru; (7) 

Guru tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan Kurikulum 

2013; (8) Tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan 

hasil dalam Kurikulum 2013; (9) Terlalu banyak materi yang harus dikuasai 

peserta didik; serta (10) Beban belajar peserta didik dan termasuk mengajar guru 

terlalu berat. 

Setelah mengetahui beberapa kelemahan Kurikulum 2013, guru hendaknya 

mampu memotivasi diri untuk mau belajar dan melaksanakan pembelajaran pada 

Kurikulum 2013. Guru lebih aktif untuk mencari informasi tentang Kurikulum 

2013 dalam buku, internet, teman satu profesi, ataupun media lain yang mampu 

menambah pengetahuan guru. Selain itu, dalam mengembangkan Kurikulum 

2013, bisa mengikutsertakan guru secara langsung. Hal tersebut dilakukan supaya 

dapat mengetahui secara langsung kendala yang dihadapi guru, sehingga segera 

diperoleh solusi untuk mengatasi permasalahan. 

2.1.2 Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 

Berkenaan dengan implementasi Kurikulum 2013 di SD/MI pemerintah 

menekankan dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan 
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pendekatan saintifik. Selama ini, pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih 

cenderung ekspositori, yaitu guru mengajar dengan komunikasi satu arah, 

memberikan ceramah, dan memberikan materi pelajaran secara verbal. Hal 

tersebut kurang melibatkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki peserta 

didik secara maksimal. 

Rusman (2015:232) menjelaskan bahwa pendekatan saintifik sebagai 

sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada aktivitas peserta didik 

melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, dan membuat jejaring pada 

kegiatan pembelajaran di sekolah. Pendekatan saintifik memberikan kesempatan 

kepada peserta didik secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi tentang 

materi yang dipelajari, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mewujudkan kemampuan yang dimiliki melalui kegiatan pembelajaran yang telah 

dirancang guru. Rusman (2015:234) mengembangkan langkah-langkah 

pembelajaran saintifik menjadi delapan langkah yaitu: (1) mengamati, (2) 

menanya, (3) menalar, (4) mencoba, (5) mengolah, (6) menyajikan, (7) 

menyimpulkan, dan (8) mengomunikasikan. 

(1) Mengamati (Observing) 

Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati yaitu: membaca, 

mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat). Kompetensi yang 

dikembangkan yaitu: melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari 

informasi. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses 

pembelajaran. Metode ini mempunyai keunggulan tertentu, seperti 

menyajikan media objek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang 

serta mudah dalam pelaksanaannya. Kegiatan mengamati dalam rangka 
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pembelajaran, biasanya memerlukan waktu persiapan yang lama dan 

matang. Selain itu, biaya serta tenaga relatif banyak dan jika tidak 

terkendali akan mengaburkan makna serta tujuan pembelajaran. Kegiatan 

mengamati dalam pembelajaran perlu dilakukan dengan menempuh 

langkah-langkah yang sistematis. Rusman (2015:235) menjelaskan 

langkah-langkah mengamati sebagai berikut: (1) Menentukan objek apa 

yang akan diobservasi; (2) Membuat pedoman observasi sesuai dengan 

lingkup objek yang akan diobservasi; (3) Menentukan secara jelas data-

data apa yang perlu diobservasi, baik primer maupun sekunder; (4) 

Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi; (5) Menentukan 

secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk mengumpulkan 

data, agar berjalan mudah dan lancar; serta (6) Menentukan cara dan 

melakukan pencatatan atas hasil obserrvasi, seperti menggunakan buku 

catatan, kamera, tape recorder, video perekam dan alat-alat tulis lainnya. 

(2) Menanya (Questioning) 

Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan 

tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau 

pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 

diamati (Rusman 2015:238). Selanjutnya, Rusman (2015:238) 

menjelaskan bahwa kompetensi yang dikembangkan dalam kegiatan 

menanya yaitu mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 

merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk 

hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Setelah kegiatan pengamatan, 

peserta didik dilatih keterampilannya dalam bertanya secara kritis dan 
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kreatif. Guru biasanya memberikan stimulus rasa ingin tahu peserta didik 

dengan memberikan beberapa pertanyaan pancingan dan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk membuat serta merumuskan 

pertanyaan mereka sendiri (Rusman 2015:238). 

(3) Menalar (Associating) 

Menalar (mengasosiasi) yaitu proses berpikir yang logis dan sistematis 

atas fakta-fakta empiris yang diobservasi untuk memperoleh simpulan 

berupa pengetahuan (Rusman 2015:242). Selanjutnya, Rusman (2015:242) 

menyebutkan bahwa kompetensi yang dikembangkan dalam proses 

mengasosiasi/mengolah informasi yaitu mengembangkan sikap jujur, teliti, 

disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan 

kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. 

Penalaran merupakan kegiatan berpikir secara nyata dan sistematis 

berdasarkan fakta yang dapat diamati, sehingga diperoleh suatu simpulan. 

Rusman (2015:243) menjelaskan aplikasi pengembangan aktivasi 

pembelajaran untuk meningkatkan daya menalar peserta didik dapat 

dilakukan dengan cara berikut: (1) Guru menyusun bahan pembelajaran 

dalam bentuk yang sudah siap sesuai dengan tuntutan kurikulum; (2) Guru 

tidak banyak menerapkan metode ceramah atau metode kuliah; (3) Bahan 

pembelajaran disusun secara berjenjang, dimulai dari yang sederhana 

sampai yang kompleks; (4) Kegiatan pembelajaran berorientasi pada hasil 

yang dapat diukur dan diamati; (5) Setiap kesalahan harus segera dikoreksi 

atau diperbaiki; (6) Perlu dilakukan pengulangan dan latihan, agar perilaku 
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yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan; (7) Evaluasi atau penilaian 

didasari atas perilaku yang nyata atau autentik; serta (8) Guru mencatat 

semua kemajuan peserta didik untuk kemungkinan memberikan tindakan 

pembelajaran perbaikan. 

(4) Mencoba (Experimenting) 

Rusman (2015:245) menjelaskan bahwa mencoba atau melakukan 

eksperimen yaitu keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan 

tentang alam sekitar dengan menggunakan metode ilmiah dan sikap ilmiah 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

Kompetensi yang dikembangkan dalam proses mengumpulkan 

informasi/eksperimen yaitu mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 

menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan 

kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang 

dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat 

(Rusman 2015:246). Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau 

autentik, peserta didik harus mencoba melakukan percobaan terutama 

untuk materi yang sesuai. Pelaksanaan percobaan dapat berjalan lancar 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Guru merumuskan tujuan 

eksperimen yang akan dilaksanakan peserta didik; (2) Guru bersama 

peserta didik mempersiapkan perlengkapan yang dipergunakan; (3) Perlu 

memperhitungkan waktu pelaksanaan; (4) Guru menyediakan kertas kerja 

untuk pengarahan kegiatan peserta didik; (5) Guru membicarakan masalah 

yang akan dijadikan eksperimen; (6) Guru membagikan kertas kerja 
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kepada peserta didik; (7) Peserta didik melaksanakan eksprimen dengan 

bimbingan guru; serta (8) Guru mengumpulkan hasil kerja peserta didik 

dan mengevaluasinya (Rusman 2015:246). 

(5) Mengolah (Processing) 

Rusman (2015:246) menjelaskan bahwa mengolah merupakan proses yang 

dilakukan peserta didik dalam hal merespon, mempersepsi, 

mengorganisasi, dan mengingat sejumlah besar informasi yang 

diterimanya dari lingkungan. Pada pelaksanaan kegiatan mengolah, peserta 

didik dikondisikan belajar secara kolaboratif. Dalam keadaan yang 

kolaboratif, peserta didik berinteraksi, saling menghormati, dan menerima 

kekurangan serta kelebihan masing-masing. 

(6) Menyajikan (Presenting) 

Rusman (2015:247) menjelaskan bahwa hasil tugas yang telah dikerjakan 

secara kolaboratif dapat disajikan dalam bentuk laporan tertulis. Laporan 

tertulis dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk portofolio 

kelompok atau individu. Apabila tugas yang dikerjakan secara 

berkelompok, maka hasil pencatatan dilakukan oleh setiap individu dapat 

dimasukkan ke dalam portofolio peserta didik masing-masing, sehingga 

peserta didik mempunyai lembar portofolio kegiatan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

(7) Menyimpulkan (Conclusion) 

Kegiatan menyimpulkan merupakan kelanjutan dari kegiatan mengolah. 

Kegiatan menyimpulkan dapat dilakukan secara bersama-sama dalam 
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satuan kelompok dengan melaksanakan diskusi bersama anggota 

kelompok, atau dilakukan sendiri setelah mendengarkan atau menyimak 

hasil kegiatan mengolah informasi (Rusman 2015:247). 

(8) Mengomunikasikan (Communicating) 

Setelah kegiatan menyimpulkan, tahapan selanjutnya yaitu 

mengomunikasikan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Rusman 

(2015:247) menjelaskan bahwa kegiatan mengomunikasikan merupakan 

kegiatan menyampaikan hasil pengamatan, simpulan berdasarkan analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Kompetensi yang dikembangkan 

dalam tahapan ini yaitu sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir 

sistematis, mengungkapkan pendapat secara singkat dan jelas, serta 

mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar (Rusman 

2015: 247). Tugas yang telah dikerjakan secara kelompok ataupun 

individu dipresentasikan kepada guru dan teman sekelas. Melalui kegiatan 

ini, guru dapat langsung memberikan konfirmasi terhadap apa yang telah 

disimpulkan oleh peserta didik. 

2.1.3 Pengertian Penilaian Autentik 

Kurikulum 2013 mempersyaratkan penggunaan penilaian autentik, karena 

penilaian autentik mampu memberikan informasi tentang kemampuan yang 

dimiliki setiap peserta didik secara holistik dan valid. Penilaian yang dilakukan 

benar-benar autentik atau nyata sesuai dengan hasil dari peserta didik itu sendiri. 

Sebelum membahas tentang penilaian autentik, akan dijelaskan pengertian 

penilaian dari beberapa ahli. 
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Penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah assessment, yang 

berarti menilai sesuatu. Djaali dan Muljono (2007) dalam Ratnawulan dan 

Rusdiana (2015:24) menyatakan bahwa menilai memiliki arti mengambil 

keputusan terhadap sesuatu dengan mengacu pada ukuran tertentu, seperti menilai 

baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, tinggi atau rendah, dan 

sebagainya. 

Kunandar (2015:35) mendefinisikan penilaian atau assessment sebagai 

proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran 

perkembangan belajar peserta didik. Menurut Poerwanti dkk (2009:1.3), penilaian 

(assessment) diartikan sebagai proses untuk memperoleh informasi dalam bentuk 

apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang peserta 

didik, baik menyangkut kurikulum, program pembelajaran, iklim sekolah, maupun 

kebijakan sekolah. 

Selain itu, Kurniasih dan Sani (2014:47) menjelaskan penilaian atau 

assessment yaitu suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian merupakan rangkaian 

kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data 

tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam 

pengambilan keputusan (Sunarti dan Rahmawati 2014:47). 

Berdasarkan pengertian penilaian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan 

bahwa penilaian merupakan cara yang dilakukan oleh guru secara sistematis untuk 

mengetahui hasil pencapaian peserta didik selama proses pembelajaran, sehingga 

dapat dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan. 
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Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliabel. 

Penilaian autentik merupakan proses yang digunakan untuk mengumpulkan 

informasi tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran peserta didik 

melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau 

menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah dicapai (Sunarti dan 

Rahmawati 2014:27). 

Johnson (2002) dalam Majid (2014:56) menjelaskan bahwa penilaian 

autentik memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk menunjukkan 

apa yang telah dipelajari dan apa yang telah dikuasai selama proses pembelajaran. 

Menurut Majid (2014:57), penilaian autentik adalah proses pengumpulan berbagai 

data yang bisa memberikan gambaran tentang perkembangan peserta didik. 

Selanjutnya, Basuki dan Hariyanto (2015:168) mendefinisikan bahwa penilaian 

autentik merupakan suatu bentuk penilaian yang mengharuskan peserta didik 

melaksanakan tugas-tugas dunia nyata yang menunjukkan penerapan dari suatu 

pengetahuan atau keterampilan. 

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa 

penilaian autentik merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan untuk 

mengumpulkan segala informasi dalam bentuk nyata yang berkaitan dengan diri 

peserta didik. Melalui penilaian autentik, guru dapat menilai perkembangan 

belajar setiap peserta didik dengan tepat dalam semua kompetensi. Penilaian yang 

dilakukan guru, meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penilaian 

autentik. 
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2.1.3.1 Ciri-ciri Penilaian Autentik 

Penilaian autentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) Harus 

mengukur semua aspek pembelajaran berupa kinerja dan hasil atau produk; (2) 

Dilaksanakan selama dan sesudah pembelajaran berlangsung; (3) Menggunakan 

berbagai cara dan sumber; (4) Tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian; 

(5) Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-

bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari; serta (6) Penilaian 

menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian peserta didik (Kunandar 

2015:38). 

Pelaksanaan penilaian autentik dalam Kurikulum 2013 dilakukan dari awal 

sampai akhir kegiatan pembelajaran. Selain melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

guru juga melakukan penilaian autentik. Penilaian autentik memudahkan guru 

untuk mengetahui pencapaian kompetensi yang telah dikuasai peserta didik. Guru 

tidak hanya menilai peserta didik dari ranah kognitif saja, tetapi juga menilai 

sikap serta keterampilan peserta didik selama di sekolah.  

2.1.3.2 Karakteristik Penilaian Autentik 

Kurikulum 2013 memiliki beberapa karakteristik. Berikut akan 

disampaikan beberapa karakteristik Kurikulum 2013 dari beberapa ahli. 

Karakteristik dalam penilaian autentik sebagai berikut: (1) Bisa digunakan baik  

formatif maupun sumatif; (2) Mengukur keterampilan performansi, bukan 

mengingat fakta; (3) Berkesinambungan dan terintegrasi; serta (4) Dapat 

digunakan sebagai umpan balik (Kunandar 2015:39). 

Selain itu, Nurhadi (2004) dalam Sunarti dan Rahmawati (2014:28) 

mengemukakan bahwa penilaian autentik memiliki karakteristik sebagai berikut: 
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(1) Melibatkan pengalaman nyata; (2) Dilaksanakan selama dan sesudah proses 

pembelajaran berlangsung; (3) Mencakup penilaian pribadi dan refleksi; (4) Lebih 

menekankan pada keterampilan dan performansi, bukan mengingat fakta atau 

teori; (5) Berkesinambungan dan terintegrasi; (6) Dapat digunakan sebagai umpan 

balik; serta (7) Kriteria keberhasilan dan kegagalan diketahui peserta didik 

dengan jelas. 

Penilaiaan autentik dapat dilakukan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi peserta didik dalam satu semester. Dalam penilaian autentik, tidak 

hanya melakukan penilaian dari kompetensi yang bersifat hafalan atau ingatan 

saja, tetapi juga menilai pencapaian kompetensi peserta didik dalam aspek sikap 

dan keterampilan. Selain itu, pelaksanaan penilaian autentik dilakukan secara 

terus menerus dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan 

penilaian autentik merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk mengumpulkan 

informasi tentang pencapaian kompetensi peserta didik, sehingga guru mampu 

memahami perkembangan yang dialami peserta didik serta mengetahui tindakan 

selanjutnya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. 

2.1.3.3 Tujuan Penilaian Autentik 

Daryanto dan Sudjendro (2015:91) menjelaskan tujuan dari penilaian 

autentik sebagai berikut: (1) Menilai kemampuan masing-masing individu melalui 

tugas tertentu; (2) Menentukan kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran; (3) 

Membantu dan mendorong peserta didik; (4) Membantu dan mendorong guru 

untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lebih baik; (5) Menentukan 

strategi dalam kegiatan pembelajaran; (6) Akuntabilitas lembaga; serta (7) 

Meningkatkan kualitas pendidikan.  
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Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian 

autentik digunakan untuk menilai dan mengumpulkan informasi dari masing-

masing peserta didik, sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan perkembangan 

peserta didik. Penilaian autentik juga dapat memberikan motivasi baik untuk guru 

maupun peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pendidikan di Indonesia. 

2.1.3.4 Ruang Lingkup Penilaian Autentik 

Cakupan penilaian autentik meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Kompetensi yang pertama yaitu kompetensi sikap. Kunandar 

(2015:104) menjelaskan bahwa penilaian kompetensi sikap yaitu penilaian yang 

dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap dari peserta 

didik yang meliputi aspek menerima, merespon, menilai, mengorganisasi, dan 

berkarakter. Dalam Kurikulum 2013, sikap terdiri dari sikap spiritual dan sosial. 

Kompetensi yang kedua, yaitu kompetensi pengetahuan. Penilaian 

kompetensi pengetahuan yaitu penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur 

tingkat pencapaian peserta didik dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan 

atau hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, serta evaluasi (Kunandar 

2015:165). 

Kompetensi yang ke tiga yaitu kompetensi keterampilan atau 

psikomotorik. Penilaian kompetensi keterampilan yaitu penilaian yang dilakukan 

guru untuk mengukur tingkat pencapaian peserta didik dalam aspek imitasi, 

manipulasi, presisi, artikulasi, serta naturalisasi. Kunandar (2015:259-60) 

menjelaskan tahapan tersebut sebagai berikut. Imitasi merupakan kemampuan 

melakukan kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat atau 
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diperhatikan sebelumnya. Contohnya, peserta didik mampu memukul bola dengan 

tepat, karena pernah melihat atau memerhatikan hal yang sama sebelumnya. 

Manipulasi merupakan kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang 

belum pernah dilihat sebelumnya, tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk 

saja. Contohnya, peserta didik mampu memukul bola dengan tepat berdasarkan 

pada petunjuk guru atau teori yang dibacanya. Tahapan selanjutnya, presisi 

merupakan kemampuan melakukan kegiatan yang akurat, sehingga mampu 

menghasilkan produk kerja yang tepat. Contohnya, peserta didik dapat 

mengarahkan bola yang dipukulnya sesuai dengan target yang diinginkan. 

Artikulasi merupakan kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks 

dan tepat, sehingga cara kerjanya menjadi sesuatu yang utuh. Contohya, peserta 

didik mampu mengejar bola kemudian memukulnya dengan cermat, sehingga arah 

bola sesuai dengan target yang diinginkan. Naturalisasi merupakan kemampuan 

melakukan kegiatan secara reflek, yaitu kegiatan yang melibatkan fisik saja, 

sehingga efektivitas kerja tinggi. Contohnya, tanpa berpikir panjang, peserta didik 

dapat mengejar bola kemudian memukulnya dengan cermat, sehingga arah bola 

sesuai dengan target yang diinginkan. 

Penilaian autentik menilai semua kompetensi baik sikap, pengetahuan, 

serta keterampilan yang dimiliki peserta didik. Masing-masing kompetensi 

memiliki aspek penilaian yang berbeda untuk mengukur hasil belajar peserta 

didik.   

2.1.3.5 Prinsip dan Pendekatan Penilaian 

Pelaksanaan penilaian mempunyai prinsip-prinsip tertentu. Penilaian hasil 

belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, didasarkan 
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pada prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Tidak dipengaruhi faktor subjektivitas 

(objektif); (2) Terpadu, dilaksanakan secara sistematis menyatu dalam 

pembelajaran dan berkesinambungan; (3) Ekonomis, penilaian yang efektif dan 

efisien; (4) Transparan, dapat diakses oleh semua pihak; (5) Akuntabel, dapat 

dipertanggungjawabkan; serta (6) Edukatif, mendidik dan memotivasi peserta 

didik dan guru (Kunandar 2015:51). 

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam Kurikulum 2013 yaitu 

Penilaian Acuan Kriteria (PAK). Kunandar (2015:51) menjelaskan bahwa PAK 

yaitu penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) dalam satuan pendidikan. KKM digunakan sebagai kriteria 

ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh masing-masing satuan 

pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan 

dicapai peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa penilaian autentik 

dilaksanakan menggunakan prinsip-prinsip yang mengutamakan keterbukaan. 

Penilaian autentik yang dilaksanakan dapat diakses oleh semua pihak dan hasil 

dari penilaian dapat dipertanggungjawabkan. 

2.1.3.6 Teknik dan Instrumen Penilaian 

Kurikulum 2013 menerapkan penilaian autentik untuk menilai kemajuan 

belajar peserta didik yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Penilaian autentik dalam kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan 

dilakukan dengan menggunkan beberapa teknik. Teknik dan instrumen yang dapat 

digunakan untuk menilai kompetensi pada aspek sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yaitu sebagai berikut. 
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2.1.3.6.1 Penilaian Kompetensi Sikap 

Sikap bermula dari perasaan (suka atau tidak suka) yang terkait dengan 

kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek. Sikap juga sebagai 

ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap 

dapat dibentuk, sehingga terjadi perubahan perilaku atau tindakan yang 

diharapkan. 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menilai sikap peserta 

didik, antara lain melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan 

penilaian jurnal. Instrumen yang digunakan antara lain daftar cek atau skala 

penilaian (rating scale) yang disertai rubrik, yang hasil akhirnya dihitung 

berdasarkan modus. 

(1) Observasi 

Observasi merupakan penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan 

dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung 

menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku 

yang diamati (Kurniasih dan Sani 2014:51). Observasi langsung 

dilaksanakan oleh guru secara langsung tanpa perantara orang lain. 

Observasi tidak langsung dilaksanakan dengan perantara atau bantuan 

orang lain, seperti guru lain, orangtua, peserta didik, serta karyawan 

sekolah. Bentuk instrumen penilaian yang digunakan untuk observasi 

adalah pedoman observasi berupa daftar cek atau skala penilaian yang 

disertai rubrik. Daftar cek digunakan untuk mengamati ada tidaknya suatu 

sikap dalam diri peserta didik. Skala penilaian menentukan posisi sikap 

atau perilaku peserta didik dalam suatu rentangan sikap. Pelaksanaan 
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penilaian kompetensi sikap melalui observasi, mempunyai keunggulan dan 

kelemahan. Kunandar (2015:122) menjelaskan keunggulan dan kelemahan 

penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dengan menggunakan 

instrumen observasi atau pengamatan sebagai berikut. Keunggulan 

observasi yaitu data yang diperoleh relatif objektif, hubungan guru dan 

peserta didik lebih dekat, guru memiliki keleluasaan dalam menentukan 

aspek-aspek apa saja yang akan diamati dalam pembelajaran. Kelemahan 

observasi yaitu pencatatan data sangat bergantung pada kecermatan dan 

daya ingat guru dalam pengamatan, bisa terjadi kekeliruan dalam 

pencatatan data, memerlukan kecermatan dan keterampilan guru dalam 

melakukan observasi. Sikap dan perilaku keseharian peserta didik direkam 

melalui pengamatan dengan menggunakan format yang berisi sejumlah 

indikator perilaku yang diamati, baik yang terkait dengan mata pelajaran 

maupun secara umum. Pengamatan terhadap sikap dan perilaku yang 

terkait dengan mata pelajaran, dilakukan oleh guru yang bersangkutan 

selama proses pembelajaran berlangsung, seperti: ketekunan belajar, 

percaya diri, rasa ingin tahu, kerajinan, kerjasama, kejujuran, disiplin, 

peduli lingkungan, dan selama peserta didik berada di sekolah atau bahkan 

di luar sekolah selama perilakunya dapat diamati guru. Pelaksanaan 

observasi yang dilakukan oleh guru perlu direncanakan sebelumnya. 

Kunandar (2015:127) menyebutkan langkah-langkah observasi sebagai 

berikut: (1) Menentukan objek apa yang akan diobservasi, misalnya 

aktivitas dalam diskusi kelompok, aktivitas dalam praktikum IPA, 

presentasi laporan objek, dan lain-lain; (2) Membuat pedoman atau 
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panduan observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan diamati, 

misalnya sebelum melakukan observasi guru sudah menyiapkan pedoman 

observasi; (3) Menentukan secara jelas data-data yang akan diobservasi, 

misalnya data keaktifan bertanya dalam satu kelompok; (4) Menentukan 

dimana tempat objek yang akan diobservasi, misalnya di kelas, di luar 

kelas, dan lain-lain; (5) Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan 

dilakukan untuk mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar; (6) 

Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi, misalnya 

menggunakan video, kamera, alat perekam, dan lain-lain; (7) Membuat 

kesimpulan terhadap hasil penilaian dengan menggunakan observasi 

berkaitan dengan pencapaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dari 

peserta didik; serta (8) Melakukan tindak lanjut dengan mengacu pada 

hasil penilaian melalui observasi. Pedoman observasi secara umum dapat 

memuat pernyataan sikap atau perilaku yang diamati dan hasil dari 

pengamatan tersebut sesuai dengan kenyataan. Pernyataan memuat sikap 

atau perilaku yang positif atau negatif sesuai dengan indikator penjabaran 

sikap dalam Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Majid dan Firdaus 

(2014:181) memberikan contoh pendoman observasi sikap disiplin sebagai 

berikut. Deskripsi sikap dalam observasi dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Contoh: Pedoman Observasi Sikap Disiplin. 

Petunjuk: Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta 

didik dalam kedisiplinan. Berilah tanda centang (�) pada kolom skor 

sesuai sikap disiplin yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria 

sebagai berikut: 
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Ya  : apabila peserta didik menunjukkan perbuatan sesuai aspek 

pengamatan. 

Tidak : apabila peserta didik tidak menunjukkan perbuatan sesuai aspek 

pengamatan. 

Nama Peserta Didik : ........................... 

Kelas   : ........................... 

Tanggal Pengamatan : ........................... 

Materi Pokok   : ........................... 

Tabel 2.1. Contoh Lembar Penilaian Sikap dengan Teknik Observasi 

No Sikap yang Diamati Melakukan

1 Masuk kelas tepat waktu Ya Tidak

2 Mengumpulkan tugas tepat waktu

3 Memakai seragam sesuai tata tertib

4 Mengerjakan tugas yang diberikan

5 Tertib dalam mengikuti pembelajaran

6 Mengikuti praktikum sesuai dengan langkah yang ditetapkan

7 Membawa buku tulis sesuai mata pelajaran

8 Membawa buku teks mata pelajaran

Jumlah

Sumber: Majid dan Firdaus (2014:181) 

Petunjuk penskoran: 

Jumlah jawaban YA diberi skor 1, dan jawaban TIDAK diberi skor 0. 

Perhitungan  skor akhir menggunakan rumus: 

(2) Penilaian Diri (Self Assessment) 

Setijowati (2013:58) menjelaskan bahwa penilaian diri merupakan suatu 

teknik penilaian di mana peserta didik disuruh untuk menilai dirinya 

sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi 
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yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Penilaian diri digunakan 

untuk mengukur sikap dan perilaku yang bermanfaat bagi penilaian 

autentik, karena penilaian yang dilakukan oleh guru dan teman sebaya 

hanya melihat dan menilai hanya dari segi sikap atau perilaku saja. 

Pelaksanaan penilaian diri mendorong peserta didik untuk bertanggung 

jawab terhadap kegiatan belajar dan membantu peserta didik menjadi 

terlibat secara aktif dalam proses pendidikan (Sani 2014:213). Penilaian 

diri digunakan untuk memberikan penguatan (reinforcement) terhadap 

kemajuan proses belajar peserta didik yang didasarkan pada konsep belajar 

mandiri (autonomous learning). Teknik penilaian diri dapat digunakan 

untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan keterampilan atau 

psikomotor (Setijowati 2013:58). Penilaian diri pada ranah sikap dapat 

dilakukan dengan cara peserta didik mengungkapkan curahan perasaannya 

terhadap suatu objek tertentu berdasarkan kriteria atau acuan yang telah 

disiapkan. Pada ranah pengetahuan, peserta didik menilai penugasan 

pengetahuan dan keterampilan berpikir sebagai hasil belajar dari suatu 

mata pelajaran tertentu berdasarkan atas kriteria yang telah disiapkan. Pada 

ranah keterampilan, peserta didik menilai kecakapan atau keterampilan 

yang telah dikuasai oleh dirinya berdasarkan kriteria atau acuan yang telah 

disiapkan. Penggunaan teknik penilaian diri dapat memberikan dampak 

positif terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Keuntungan 

penggunaan penilaian diri antara lain dapat menumbuhkan rasa percaya 

diri peserta didik, peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan 
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dirinya, dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk 

berbuat jujur (Kunandar 2015:134). Untuk menghilangkan kecenderungan 

peserta didik menilai diri terlalu tinggi dan subjektif, penilaian diri 

dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif. Untuk itu, penilaian 

diri oleh peserta didik di kelas perlu dilakukan dengan langkah 

menjelaskan kepada peserta didik, yaitu tujuan penilaian diri, menentukan 

kompetensi yang akan dinilai, menentukan kriteria penilaian yang akan 

digunakan, merumuskan format penilaian, dapat berupa daftar tanda cek 

atau skala penilaian. Pelaksanaan penilaian diri mempunyai keunggulan 

dan kelemahan. Kunandar (2015:134) menjelaskan keunggulan dan 

kelemahan dalam penilaian diri sebagai berikut. Keunggulan penilaian diri 

yaitu guru mampu mengenal kelebihan dan kelemahan peserta didik, 

peserta didik mampu merefleksikan mata pelajaran yang sudah diterima, 

pernyataan yang dibuat sesuai dengan keinginan penanya. Keunggulan 

dari penilaian diri selanjutnya, dapat memberikan motivasi diri peserta 

didik dalam hal penilaian kegiatan peserta didik, peserta didik lebih aktif 

dalam proses pembelajaran, dapat digunakan untuk acuan menyusun bahan 

ajar, guru memperoleh masukan objektif tentang daya serap peserta didik, 

serta melatih kemandirian peserta didik. Melalui penilaian diri, peserta 

didik mampu mengukur kemampuan dirinya dalam mengikuti pelajaran, 

mengetahui ketuntasan belajarnya. Peserta didik mampu belajar terbuka 

dengan orang lain, mampu menilai dirinya, mencari materi sendiri, dan 

dapat berkomunikasi dengan temannya. Kelemahan penilaian diri yaitu 
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dalam pengisian data mungkin ada yang tidak jujur, dapat terjadi peserta 

didik menilai dengan skor tinggi, membutuhkan persiapan dan alat ukur 

yang cermat, hasil kurang akurat, kurang terbuka, peserta didik tidak 

memahami kemampuan yang dimiliki, peserta didik yang kurang aktif 

biasanya memiliki nilai kurang. Pada saat penilaian, dapat terjadi peserta 

didik melaksanakan sebaik-baiknya, tetapi di luar penilaian ada peserta 

didik yang tidak konsisten. Penilaian diri yang dilakukan peserta didik, 

sebaiknya dilaksanakan dengan pendampingan guru. Guru aktif untuk 

mengontrol masing-masing peserta didik selama melakukan penilaian diri. 

Guru secara berkala berkeliling untuk mengamati kegiatan penilaian diri. 

Hal tersebut dilakukan, supaya guru lebih cepat merespon peserta didik 

yang mengalami kesulitan sekaligus mengondisikan kelas. Penilaian diri 

dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif. Kunandar 

(2015:138) menjelaskan langkah-langkah penilaian diri oleh peserta didik 

sebagai berikut: (1) Menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang 

akan dinilai; (2) Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan; (3) 

Merumuskan format penilaian, dapat berupa pedoman penskoran, daftar 

tanda cek, atau skala penilaian; (4) Menyuruh peserta didik untuk 

melakukan penilaian diri; (5) Guru mengkaji hasil penilaian untuk 

mendorong peserta didik supaya melakukan penilaian diri secara cermat 

dan objektif; (6) Menyampaikan umpan balik kepada peserta didik 

berdasarkan hasil kajian penilaian diri; (7) Membuat kesimpulan terhadap 

hasil penilaian dengan menggunakan penilaian diri berkaitan dengan 
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pencapaian kompetensi sikap spiritual dan sosial peserta didik; serta (8) 

Melakukan tindak lanjut dengan mengacu pada hasil penilaian melalui 

penilaian diri. Kunandar (2015:139-40) memberikan contoh lembar 

penilaian diri seperti pada Tabel 2.2. 

Contoh: Lembar Penilaian Diri (Menghormati orangtua, guru, dan sesama 

anggota keluarga) 

Nama Peserta Didik : .................. Tanggal  : .................... 

Kelas   : .................. Kompetensi Dasar : .................. 

Tabel 2.2. Contoh Lembar Penilaian Sikap dengan Teknik Penilaian Diri 

No Pernyataan Dilakukan

Ya Tidak

1 Saya pamit pada orangtua sebelum berangkat sekolah

2 Saya patuh kalau disuruh orangtua membersihkan tempat tidur

3 Saya mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru

4 Saya berbicara dengan orangtua menggunakan bahasa yang sopan

5 Saya tidak pernah bertengkar dengan adik/kakak

6 Saya belajar di rumah dengan adik/kakak dengan tertib

7 Saya mengerjakan tugas yang diberikan diberikan bu guru dengan baik

8 Saya berbicara dengan bu guru menggunakan bahasa yang sopan

9 Saya bermain dengan adik/kakak dengan rukun

10 Kalau ada masalah dengan adik/kakak diselesaikan dengan baik

11 Saya belajar di rumah menunggu disuruh orang tua

12 Saya mengerjakan pekerjaan rumah (PR) di sekolah

Sumber: Kunandar (2015:139-40) 

Keterangan: 

(1) Apabila menjawab Ya pada pernyataan positif, maka skornya 1 dan 

menjawab Tidak skornya 0. 

(2) Apabila menjawab Ya pada pernyataan negatif, maka skornya 0 dan 

menjawab Tidak skornya 1. 

(3) Guru hendaknya memandu pemahaman peserta didik terhadap 

instrumen penilaian diri, terutama dalam memahami pernyataan, 

sehingga tidak salah tafsir. 
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Nilai =

(3) Penilaian Antarteman atau Teman Sebaya (Peer Assessment) 

Majid (2014:174)  menjelaskan penilaian teman sebaya atau antarpeserta 

didik merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara menyuruh peserta 

didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. 

Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antarteman atau 

lembar penilaian dalam bentuk angket. Sani (2014:217) menjelaskan 

penilaian antarpeserta didik dapat dilakukan oleh beberapa peserta didik 

saja yang telah dijadikan tutor sejawat oleh guru. Hal tersebut dapat 

dilakukan apabila guru merasa kesulitan untuk melaksanakan penilaian 

sikap dalam rentang waktu tertentu. Guru hanya menunjuk perwakilan 

peserta didik untuk melakukan penilaian tersebut. Pelaksanaan penilaian 

antarpeserta didik memiliki keunggulan dan kelemahan. Kunandar 

(2015:144) menyebutkan keunggulan dan kelemahan penilaian 

antarpeserta didik sebagai berikut. Keunggulan penilaian antarpeserta 

didik yaitu: (1) Dapat melatih peserta didik untuk berlaku objektif; (2) 

Melatih peserta didik untuk memiliki keterampilan serta kecermatan dalam 

melaksanakan penilaian terhadap suatu objek; serta (3) Melatih peserta 

didik untuk memiliki rasa tanggung jawab dengan cara memberikan 

kepercayaan untuk menilai sikap temannya. Kelemahan penilaian 

antarpeserta didik yaitu: (1) Data yang diperoleh dari penilaian perlu 

diverifikasi oleh guru; (2) Memerlukan petunjuk yang jelas dan rinci 

tentang penggunaan instrumen penilaian; serta (3) Peserta didik 

membutuhkan waktu khusus untuk melakukan penilaian antarpeserta 

didik. 
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Instrumen penilaian antarpeserta didik perlu dipersiapkan secara 

maksimal, supaya peserta didik mampu mamahami dengan baik 

pertanyaan yang ada di dalamnya. Sebelum melaksanakan penilaian 

antarpeserta didik, guru perlu memberikan petunjuk tentang cara penilaian 

antarpeserta didik. Hal tersebut dilakukan, supaya dalam pelaksanaan 

penilaian peserta didik dapat bekerja dengan cepat dan cermat. Penilaian 

antarpeserta didik dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif. 

Kunandar (2015:148-9) menyebutkan langkah-langkah penilaian 

antarpeserta didik sebagai berikut: (1) Menentukan kompetensi atau aspek 

kemampuan yang akan dinilai; (2) Menentukan kriteria penilaian yang 

akan digunakan; (3) Merumuskan format penilaian; (4) Menyuruh peserta 

didik untuk melakukan penilaian antarpeserta didik; (5) Guru mengkaji 

hasil penilaian untuk mendorong peserta didik supaya melakukan penilaian 

dengan cermat dan objektif; (6) Menyampaikan umpan balik kepada 

peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap penilaian antarpeserta 

didik; (7) Membuat kesimpulan terhadap hasil penilaian dengan 

menggunakan penilaian antarpeserta didik berkaitan dengan pencapaian 

kompetensi sikap spiritual dan sosial dari peserta didik; serta (8) 

Melakukan tindak lanjut dengan mengacu pada hasil penilaian antarpeserta 

didik. Majid dan Firdaus (2014:185) menjelaskan bahwa penilaian 

antarpeserta didik juga dapat dilakukan pada saat pembelajaran dengan 

sistem berkelompok, tujuannya yaitu menggali informasi kompetensi 

anggota kelompok dan mengambil keputusan tentang pencapaian hasil 

belajar/ kompetensi peserta didik secara tepat. Selanjutnya, Majid dan 



45
 

 

Firdaus (2014:186) memberikan contoh instrumen penilaian antarpeserta 

didik pada Tabel 2.3. 

Contoh: Lembar Pengamatan Penilaian Antarpeserta Didik 

Petunjuk: 

(1) Amatilah perilaku temanmu dengan cermat selama mengikuti diskusi! 

(2) Berilah tanda centang (�) pada kolom yang sesuai (ya atau tidak) 

secara jujur berdasarkan hasil pengamatanmu! 

(3) Serahkan hasil pengamatan kepada bapak/ibu guru! 

Nama peserta didik yang diamati : ...................... 

Kelas     : ...................... 

Waktu pengamatan   : ...................... 

Tabel 2.3. Contoh Lembar Penilaian Sikap dengan Teknik Penilaian 

Antarpeserta Didik 

No Perilaku/sikap Muncul/dilakukan

Ya Tidak

1 Mau menerima pendapat teman

2 Memaksa teman untuk menerima pendapatnya

3 Memberi solusi terhadap pendapat yang bertentangan

4 Dapat bekerjasama dengan teman yang berbeda status sosial, 

suku, dan agama

5 ......

Sumber: Majid dan Firdaus (2014:186) 

(4) Jurnal  

Kurniasih dan Sani (2014:53) menyebutkan jurnal sebagai catatan guru 

tentang peserta didik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil 

pengamatan kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan 

sikap dan perilaku. Catatan kelemahan atau kekurangan peserta didik yang 

berkaitan dengan sikap spiritual dan sosial selanjutnya ditindaklanjuti 
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dengan pembinaan dan bimbingan. Jurnal yang dibuat oleh guru sebaiknya

dibuat per peserta didik, sehingga guru dapat dengan mudah mengetahui 

perkembangan ataupun kekurangan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. 

Pengisian jurnal dilakukan dengan memerhatikan perilaku peserta didik di 

dalam ataupun di luar kelas. Aspek yang diamati harus terkait dengan 

Kompetensi Inti dalam pelajaran dan dikomunikasikan dengan peserta 

didik terlebih dahulu. Dalam pelaksanaannya, jurnal mempunyai 

keunggulan serta kelemahan untuk menilai kompetensi sikap dan spiritual.  

Kunandar (2015:152) menyebutkan keunggulan serta kelemahan 

penggunaan jurnal dalam penilaian kompetensi sikap sebagai berikut. 

Keunggulan penilaian sikap dengan menggunakan jurnal yaitu: (1) Dapat 

memantau perkembangan kompetensi sikap peserta didik secara periodik; 

(2) Data yang diperoleh dari peserta didik berupa kekuatan ataupun 

kelemahan dapat dijadikan bahan pembinaan; (3) Dapat membantu guru 

untuk lebih mengenal peserta didik; (4) Lebih objektif, karena dilakukan 

secara berkesinambungan; serta (5) Peserta didik merasa lebih

diperhatikan guru. Selain keunggulan, penilaian sikap dengan jurnal juga 

memiliki kelemahan yaitu: (1) Menambah beban guru; (2) Membutuhkan 

kecermatan serta ketelitian dari guru; dan (3) Catatan-catatan yang 

diperoleh harus segera ditindaklanjuti oleh guru. Dalam melaksanakan 

penilaian jurnal, guru bisa melibatkan peserta didik untuk membuat daftar 

kegiatan yang dilaksanakannya dalam satu hari di sekolah. Sebelum 

menyuruh peserta didik untuk membuat daftar kegiatan, guru menjelaskan 

terlebih dahulu tentang kegiatan apa saja yang harus dicatat.  
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Kunandar (2015:156) menjelaskan langkah-langkah penilaian jurnal, yaitu: 

(1) Menentukan kompetensi yang akan dinilai melalui penilaian dengan 

jurnal; (2) Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan dalam 

penilaian jurnal; (3) Merumuskan format penilaian, dapat berupa aspek 

positif ataupun negatif; (4) Mencatat kekuatan dan kelemahan peserta 

didik dalam buku catatan harian secara cermat dan teliti; (5) Guru 

mengkaji hasil penilaian dengan jurnal data dan catatan-catatan peserta 

didik secara cermat dan objektif; (6) Menyampaikan umpan balik kepada 

peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap hasil penilaian jurnal; (7) 

Membuat kesimpulan terhadap hasil penilaian; dan (8) Melaksanakan 

tindak lanjut dengan mengacu pada hasil penilaian melalui wawancara. 

Pelaksanaan penilaian dengan jurnal, guru dapat menggunakan instrumen 

penilaian. Instumen penilaian yang digunakan dapat berupa buku catatan 

harian yang berisi kekuatan serta kelemahan dari peserta didik dari waktu 

ke waktu yang diisi oleh guru. Kunandar (2015:157) memberikan contoh 

catatan harian melalui hasil pengamatan guru dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Contoh Lembar Penilaian Sikap dengan Jurnal 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik Kejadian (Positif/Negatif) Tindak Lanjut

1

2

3

4

5

Sumber: Kunandar (2015:157) 

2.1.3.6.2 Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

Anderson dan Krathwohl (2001) dalam Majid (2014: 183) menjelaskan 

penilaian dalam kompetensi pengetahuan dapat diartikan sebagai penilaian potensi 
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intelektual yang terdiri dari tahapan mengetahui, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Selanjutnya, Kunandar (2015:165) 

menjelaskan penilaian kompetensi pengetahuan merupakan penilaian yang 

digunakan guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penugasan peserta didik 

dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan atau hafalan, pemahaman, 

penerapan atau aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

Seperti penilaian kompetensi sikap, penilaian kompetensi pengetahuan 

juga menggunakan teknik penilaian. Guru menilai kompetensi pengetahuan 

melalui: (1) Tes tertulis dengan menggunakan butir soal; (2) Tes lisan dengan 

bertanya langsung terhadap peserta didik dengan menggunakan daftar pertanyaan; 

serta (3) Penugasan atau proyek dengan lembar kerja tertentu yang harus 

dikerjakan oleh peserta didik dalam kurun waktu tertentu (Kunandar 2015:173). 

(1) Tes Tertulis 

Sunarti dan Rahmawati (2014:20) menjelaskan bahwa tes yaitu pemberian 

sejumlah pertanyaan yang jawabannya dapat benar atau salah. Selain itu, 

Poerwanti dkk (2009:1.5) menjelaskan tes merupakan seperangkat tugas 

yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab 

peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya 

terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran tertentu. Tes dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan 

guru untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik dengan cara 

pemberian pertanyaan. Tes tertulis merupakan tes yang menuntut peserta 

tes memberikan jawaban secara tertulis berupa pilihan atau isian. Tes 

tertulis termasuk dalam kelompok tes verbal, artinya soal dan jawaban 
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yang diberikan peserta didik berupa bahasa tulis. Penggunaan tes tertulis 

merupakan salah satu cara untuk mengukur kompetensi pengetahuan 

peserta didik. Tes tertulis mempunyai kelebihan yaitu dapat mengukur 

kemampuan atau kompetensi peserta didik dalam jumlah besar di tempat 

yang berbeda yang dilakukan pada waktu yang bersamaan. Soal tes tertulis 

yang menjadi penilaian autentik adalah soal-soal yang menghendaki 

peserta didik merumuskan jawabannya sendiri, seperti soal-soal uraian.  

Soal-soal uraian menghendaki peserta didik mengemukakan atau 

mengekspresikan gagasannya dalam bentuk uraian tertulis dengan 

menggunakan kata-katanya sendiri. Tes tertulis yang digunakan guru 

dalam melaksanakan penilaian memiliki beberapa bentuk. Majid 

(2014:190) menggolongkan bentuk soal tes tertulis menjadi dua, yaitu: 

memilih jawaban dan menyuplai jawaban. Bentuk soal memilih jawaban 

dibedakan menjadi pilihan ganda, dua pilihan (benar-salah, ya-tidak), 

menjodohkan, sebab-akibat. Bentuk soal menyuplai jawaban dibedakan 

menjadi isian atau melengkapi, jawaban singkat atau pendek, dan uraian. 

Kunandar (2015:176) menjelaskan bahwa dalam menyusun instrumen 

penilaian tertulis perlu mempertimbangkan hal-hal berikut ini: (1) 

Karakteristik mata pelajaran dan keluasan ruang lingkup materi yang akan 

diuji; (2) Materi, misalnya dilihat kesesuaian soal dengan standar 

kompetensi, kompetensi dasar dan indikator pencapaian pada kurikulum; 

(3) Konstruksi, misalnya rumusan soal atau pertanyaan harus jelas dan 

tegas; serta (4) Bahasa, misalnya rumusan soal tidak menimbulkan 

penafsiran ganda. 
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(2) Tes Lisan 

Tes lisan sebagai salah satu tes yang digunakan untuk mengukur tingkat 

pencapaian kompetensi pengetahuan. Tes lisan adalah tes yang 

dilaksanakan melalui komunikasi langsung (tatap muka) antara guru dan 

peserta didik (Sunarti dan Rahmawati 2014:20). Tes lisan dilakukan 

dengan cara tanya jawab secara langsung antara guru dan peserta didik. 

Tes lisan dapat digunakan untuk menguji pengetahuan peserta didik, baik 

secara individu maupun kelompok. Dalam pelaksanaan tes lisan, guru 

dapat mengajukan pertanyaan dengan tingkat kesukaran yang beragam, 

mulai dari tingkat ingatan sampai kreasi. Tes lisan mempunyai kelebihan 

serta kekurangan. Kunandar (2015: 226) menyebutkan beberapa kelebihan 

dan kekurangan dari tes lisan sebagai berikut. Kelebihan tes lisan adalah: 

(1) Dapat digunakan untuk menilai kepribadian dan kompetensi 

penguasaan pengetahuan peserta didik; (2) Guru secara langsung dapat 

menjelaskan pertanyaan yang belum jelas; (3) Guru dapat mengetahui apa 

yang tersirat di samping apa yang tersurat dalam jawaban; (4) Guru dapat 

menggali lebih lanjut jawaban peserta didik; (5) Tepat untuk mengukur 

kecakapan tertentu; (5) Dapat mengetahui kemampuan komunikasi peserta 

didik; dan (6) Guru dapat secara langsung mengetahui hasil tes. Selain 

kelebihan, tes lisan juga mempunyai kekurangan yaitu: (1) Hubungan yang 

kurang baik antara peserta didik dan guru akan memengaruhi objektivitas 

hasil; (2) Keadaan emosional peserta didik dipengaruhi oleh kehadiran 

pribadi guru yang dihadapi; (3) Jumlah dan tingkat kesukaran pertanyaan 

yang diajukan kepada peserta didik tidak sama; (4) Membutuhkan banyak
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waktu; (5) Kebebasan peserta didik dalam menjawab soal berkurang; (6) 

Guru terlalu cepat menyimpulkan jawaban peserta didik sebelum selesai 

menjawab pertanyaan; serta (7) Penilaian cenderung subjektif. Guru 

seharusnya mampu membuat soal dengan tingkat kesukaran yang sama. 

Dalam pelaksanaan tes lisan, guru bisa melakukan variasi dengan cara 

mengundi atau mengacak soal yang ada, sehingga guru dan peserta didik 

tidak mengetahui soal yang harus dijawab. Selain itu, guru juga perlu 

memberikan durasi waktu kepada peserta didik dalam menjawab. Setelah 

selesai menjawab soal, guru bisa menyesuaikan jawaban peserta didik 

dengan kunci jawaban secara langsung. Pelaksanaan tes lisan yang seperti 

itu, akan mewujudkan penilaian yang transparan, hasil tes diketahui siswa 

secara langsung, dan tidak subjektif. 

Penggunaan tes lisan untuk mengukur tingkat pencapaian aspek 

pengetahuan, perlu direncanakan sebelumnya. Kunandar (2015:227) 

menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan dalam merencanakan penilaian 

melalui tes lisan yaitu: (1) Menentukan kompetensi pengetahuan yang 

sesuai untuk dinilai melalui tes lisan; (2) Menyusun indikator proses dan 

hasil belajar berdasarkan kompetensi pengetahuan yang akan dinilai 

melalui tes lisan; (3) Menentukan kriteria kunci yang menunjukkan 

pencapaian indikator hasil belajar pada kompetensi pengetahuan; (4) 

Menyusun kriteria kunci ke dalam rubrik penilaian; (5) Menyusun 

pedoman pertanyaan tes lisan; serta (6) Menyiapkan lembar penilaian. 

Setelah perencanaan tes lisan dilakukan dengan baik, tahapan selanjutnya 

yaitu pelaksanaan tes lisan. Kunandar (2015:228) menjelaskan hal-hal 
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yang harus dilakukan dalam pelaksanaan penilaian dengan menggunakan 

tes lisan sebagai berikut: (1) Melaksanakan tes lisan kepada peserta didik 

satu per satu; (2) Menggunakan daftar pertanyaan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan tes lisan; (3) Menyampaikan pertanyaan secara ringkas, 

dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami peserta didik; (4) 

Menyeimbangkan alokasi waktu antarpeserta didik; (5) Menghindari 

kalimat yang sifatnya menolong peserta didik dalam menjawab 

pertanyaan; (6) Memberikan waktu tunggu yang cukup bagi peserta didik 

untuk memikirkan jawaban; (7) Menghindari sikap yang menekan dan 

menghakimi peserta didik; (8) Membandingkan jawaban peserta didik 

dengan rubrik penskoran; (9) Mengisi lembar penilaian untuk setiap 

pertanyaan yang diajukan; serta (10) Menghitung skor langsung setelah 

peserta didik selesai mengikuti tes lisan. 

(3) Penugasan  

Penugasan sebagai salah satu penilaian yang dilakukan oleh guru, berupa 

pekerjaan rumah atau proyek baik secara individu maupun kelompok 

sesuai dengan tugasnya dalam jangka waktu tertentu (Majid 2014: 198). 

Penilaian ini bertujuan pendalaman terhadap penugasan kompetensi 

pengetahuan yang telah dipelajari di kelas melalui pembelajaran. Dalam 

memberikan tugas, guru harus menentukan jangka waktu atau lama waktu 

pekerjaan. Pelaksanaan penilaian melalui penugasan harus memenuhi 

beberapa standar. Kunandar (2015:232) menyebutkan hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam pelaksanaan penilaian melalui penugasan yaitu: (1) 

Mengomunikasikan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik; (2) 
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Menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai melalui penugasan; 

(3) Menyampaikan indikator dan rubrik penilaian untuk tampilan tugas 

yang baik; (4) Menyampaikan tugas kepada peserta didik; (5) 

Menyampaikan batas waktu pengerjaan tugas; (6) Menyampaikan peran 

setiap anggota kelompok untuk tugas yang dikerjakan secara kelompok; 

(7) Mengumpulkan tugas sesuai batas waktu yang telah ditentukan; (8) 

Menilai kesesuaian tugas dengan kriteria yang sudah ditetapkan; (9) 

Memetakan kompetensi peserta didik berdasarkan rubrik; serta (10) 

Memberikan umpan balik kepada peserta didik.  

2.1.3.6.3 Penilaian Kompetensi Keterampilan 

Penilaian kompetensi keterampilan merupakan kelanjutan dari hasil belajar 

kognitif dan afektif. Guru menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian 

kinerja, proyek, produk, dan portofolio (Kunandar 2015:263). 

(1) Penilaian Kinerja atau Unjuk Kerja  

Penilaian perbuatan atau unjuk kerja merupakan penilaian tindakan atau 

tes praktik yang secara efektif dapat digunakan untuk kepentingan 

pengumpulan berbagai macam informasi tentang perilaku atau 

keterampilan yang diharapkan muncul dalam diri peserta didik (Kunandar 

2015:263). Penilaian unjuk kerja yaitu penilaian yang menyuruh peserta 

didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke 

dalam konteks yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kunandar 

(2015:265) menyebutkan ada keunggulan dan kelemahan dari penilaian 

unjuk kerja. Keunggulan yang dimiliki penilaian unjuk kerja yaitu: (1) 

Dapat menilai kompetensi keterampilan; (2) Dapat mencocokkan 
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kesesuaian antara pengetahuan mengenai teori dan keterampilan di dalam 

praktik; (3) Tidak ada peluang bagi peserta didik untuk mencontek; (4) 

Guru lebih mengenal karakteristik masing-masing peserta didik; (5) 

Memotivasi peserta didik untuk aktif; (6) Mempermudah peserta didik 

untuk memahami konsep; (7) Mengoptimalkan kemampuan peserta didik; 

(8) Melatih keberanian peserta didik; (9) Mampu menilai kemampuan dan 

keterampilan kinerja peserta didik; serta (10) Hasil penilaian langsung 

diketahui peserta didik. Kelemahan penilaian unjuk kerja yaitu: (1) Tidak 

semua pelajaran dapat dilakukan penilaian ini; (2) Nilai bergantung pada 

hasil kerja; (3) Peserta didik yang banyak dapat menyulitkan guru; (4) 

Kurangnya waktu untuk melaksanakan penilaian seluruh peserta didik; (5) 

Peserta didik yang kurang mampu akan merasa minder; (6) Sulit 

melakukan pengawasan, karena jumlah peserta didik yang terlalu banyak; 

(7) Memerlukan sarana dan prasarana yang lengkap; (8) Memerlukan 

banyak waktu dan biaya; serta (9) Penilaian harus dilakukan secara penuh 

dan lengkap. Dalam penilaian unjuk kerja diperlukan tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan. Kunandar (2015:267) menjelaskan langkah-

langkah dalam perencanaan penilaian unjuk kerja, yaitu: (1) Menentukan 

kompetensi yang akan dinilai; (2) Menyusun indikator hasil belajar 

berdasarkan kompetensi yang akan dinilai; (3) Menguraikan kriteria yang 

menunjukkan pencapaian indikator hasil belajar; (4) Menyusun kriteria ke 

dalam rubrik penilaian; (5) Menyusun tugas sesuai dengan rubrik 

penilaian; (6) Mengujicobakan tugas jika terkait dengan kegiatan 

praktikum atau penggunaan alat; (7) Memperbaiki berdasarkan hasil uji 
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coba, apabila dilakukan uji coba; serta (8) Menyusun kriteria/batas 

kelulusan/batas minimal capaian kompetensi peserta didik. Setelah 

merencanakan penilaian unjuk kerja, tahapan selanjutnya yaitu 

pelaksanaan penilaian unjuk kerja. Kunandar (2015:268) menyebutkan 

langkah-langkah dalam pelaksanaan penilaian kinerja sebagai berikut: (1) 

Menyampaikan rubrik penilaian sebelum pelaksanaan penilaian; (2) 

Memberikan pemahaman yang sama kepada peserta didik tentang kriteria 

penilaian; (3) Menyampaikan tugas kepada peserta didik; (4) Memeriksa 

kesediaan alat dan bahan yang digunakan; (5) Melaksanakan penilaian 

selama rentang waktu yang direncanakan; (6) Membandingkan kinerja 

peserta didik dengan rubrik penilaian; (7) Melakukan penilaian secara 

individual; (8) Mencatat hasil penilaian; serta (9) Mendokumentasikan 

hasil penilaian. Tahapan yang terakhir yaitu pelaporan hasil penilaian. 

Kunandar (2015:268) menjelaskan pelaporan hasil penilaian sebagai 

umpan balik terhadap penilaian unjuk kerja atau praktik harus 

memerhatikan hal-hal berikut ini: (1) Keputusan diambil berdasarkan 

capaian kompetensi peserta didik; (2) Pelaporan diberikan dalam bentuk 

angka/kategori kemampuan dengan dilengkapi deskripsi yang bermakna; 

(3) Pelaporan bersifat tertulis; (4) Pelaporan disampaikan kepada peserta 

didik dan orang tua peserta didik; (5) Pelaporan bersifat komunikatif; serta 

(6) Pelaporan mencantumkan pertimbangan atau keputusan terhadap 

capaian kinerja peserta didik. Kunandar (2015:283) memberikan contoh 

lembar penilaian unjuk kerja sebagai berikut. Format penilaian unjuk kerja 

dapat dilihat pada Tabel 2.5. 
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Contoh: Lembar Penilaian Unjuk Kerja Seni Rupa 

Mata Pelajaran  : ...................... Kelas : ........................ 

Nama Peserta Didik : ....................... 

Tabel 2.5. Contoh Lembar Penilaian Unjuk Kerja 

No Aspek yang dinilai Hasil Penilaian

Baik (3) Cukup (2) Kurang (1)

1 Keaslian gagasan atau ide

2 Kreativitas

3 Keseimbangan

4 Warna

5 Komposisi

6 Kerapian pembuatan

7 Keindahan produk

Sumber: Kunandar (2015:283) 

Nilai = 

Keterangan Penilaian: 

Baik: bila mendapatkan nilai 81 sampai dengan 100 

Cukup baik: bila mendapatkan nilai 61 sampai dengan 80 

Kurang baik: bila mendapatkan nilai kurang dari 61 

(2) Penilaian Proyek 

Setijowati (2013:59) menjelaskan penilaian proyek (project assessment)

merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh 

peserta didik dalam periode/waktu tertentu. Penyelesaian tugas dimaksud 

berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari 

perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, 

dan penyajian data. Tugas tersebut dapat berupa suatu penelitian, poster, 

karya seni, dan sebagainya. Penilaian proyek dimaksudkan untuk 

mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan 

penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan dari peserta didik 
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dengan jelas. Produk akhir sebuah proyek sangat mungkin memerlukan 

penilaian khusus. Penilaian proyek dilakukan terkait dengan proses dan 

produk yang dihasilkan. Dalam melaksanaan penilaian proyek, terdapat 

kelebihan dan kelemahan. Kunandar (2015:287) menyebutkan kelebihan 

dan kelemahan yang ada dalam penilaian proyek yaitu sebagai berikut. 

Kelebihan penilaian proyek yaitu: (1) Peserta didik lebih bebas dalam 

mengeluarkan ide; (2) Peserta didik banyak mempunyai kesempatan untuk 

berkreasi; (3) Peserta didik menjadi lebih mandiri dan memiliki sikap 

tanggung jawab; (4) Meringankan guru dalam pemberian materi; serta (5) 

Meningkatkan kreativitas guru dan peserta didik. Kelemahan penilaian 

proyek yaitu: (1) Didominasi oleh peserta didik yang mampu bekerja; (2) 

Tidak dapat terpantau oleh guru; (3) Banyak menghabiskan waktu untuk 

melaksanakan proyek; (4) Tugas yang dibuat belum tentu hasil dari peserta 

didik; serta (5) Hasil yang dicapai kurang maksimal dan kurang objektif. 

Kunandar (2015:289) menjelaskan sebelum melaksanakan penilaian 

proyek, guru harus merencanakannya. Langkah-langkah yang harus 

diperhatikan dalam merencanakan proyek yaitu: (1) Menentukan 

kompetensi yang sesuai untuk penilaian proyek; (2) Penilaian proyek 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; (3) Menyusun 

indikator proses dan hasil belajar berdasarkan kompetensi; (4) Menentukan 

kriteria yang menunjukkan pencapaian indikator pada setiap tahapan 

pengerjaan proyek; (5) Merencanakan tugas yang bersifat 

kelompok/individu; (6) Merencanakan teknik dalam penilaian individual 

untuk tugas yang dikerjakan secara kelompok; serta (7) Menyusun tugas 
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sesuai dengan rubrik penilaian. Setelah merencanakan proyek yang akan 

dibuat, tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan penilaian proyek. Kunandar 

(2015:290) menyebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 

melaksanakan penilaian proyek yaitu: (1) Menyampaikan rubrik penilaian 

sebelum pelaksanaan penilaian kepada peserta didik; (2) Memberikan 

pemahaman kepada peserta didik tentang kriteria penilaian; (3) 

Menyampaikan tugas kepada peserta didik; (4) Memberikan pemahaman 

yang sama kepada peserta didik tentang tugas yang harus dikerjakan; (5) 

Melaksanakan penilaian selama perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 

proyek; (6) Memonitor pengerjaan proyek peserta didik dan memberikan 

umpan balik pada setiap tahapan proyek; (7) Membandingkan kinerja 

peserta didik dengan rubrik penilaian; (8) Memetakan kemampuan peserta 

didik terhadap pencapaian kompetensi minimal; (9) Mencatat hasil 

penilaian; serta (10) Memberikan umpan balik terhadap laporan yang 

disusun peserta didik. Dalam penilaian proyek, guru terlebih dahulu 

menjelaskan tujuan pembuatan suatu proyek. Kemudian, guru memberikan 

langkah-langkah atau cara pembuatan karya yang akan dijadikan proyek. 

Untuk menghindari kecurangan dalam penilaian proyek, guru memberikan 

tugas kepada peserta didik membuat catatan penting dan menyuruh peserta 

didik mempresentasikan hasil proyek yang telah dibuat. Kunandar 

(2015:292) memberikan contoh penilaian proyek pada Tabel 2.6. 

Contoh: Lembar penilaian proyek dengan skala 

Nama Proyek : ..................    Kelas/Semester: .............. 

Nama Siswa : ................... 
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Tabel 2.6. Contoh Lembar Penilaian Proyek 

No Aspek Kategori

1 Perencanaan:

a. Persiapan

b. Rumusan Judul

Baik Cukup Kurang

2 Pelaksanaan:

a. Sistematika Penulisan

b. Keakuratan Sumber Data/Informasi

c. Kuantitas Sumber Data

d. Analisa Data

e. Penarikan Kesimpulan

3 Presentasi Laporan Proyek:

a. Penampilan (Performans)

b. Penguasaan Materi

Skor Perolehan

Skor Maksimal

Sumber: Kunandar (2015:292) 

Keterangan: 

B : Artinya baik dengan skor 3 

C : Artinya cukup baik dengan skor 2 

K : Artinya kurang dengan skor 1 

Nilai :

Keterangan Penilaian: 

Baik  : bila mendapatkan nilai 81 sampai 100 

Cukup baik : bila mendapatkan nilai 71 sampai 81 

Kurang baik : bila mendapatkan nilai kurang dari 71 

(3) Penilaian Produk 

Menurut Kunandar (2015:306), penilaian produk merupakan penilaian 

terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk yang dihasilkan oleh 

peserta didik. Penilaian produk dilakukan untuk menilai hasil pengamatan, 

percobaan, ataupun tugas proyek tertentu dengan menggunakan kriteria 

penilaian (rubrik). Penilaian produk biasanya menggunakan cara holistik 
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atau analitik. Cara holistik dilakukan berdasarkan kesan keseluruhan dari 

produk, dan cara analitik dilakukan berdasarkan aspek-aspek produk yang 

biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua 

tahap proses pengembangan suatu produk. Penilaian produk meliputi 

penilaian kemampuan peserta didik untuk membuat produk-produk 

teknologi dan seni, seperti: makanan, pakaian, hasil karya seni (patung, 

lukisan, gambar), barang-barang terbuat dari kayu, keramik, dan plastik. 

Seperti penilaian sebelumnya, penilaian produk memiliki kelebihan dan 

kelemahan. Kunandar (2015:306) menyebutkan kelebihan penilaian 

produk, yaitu: (1) Guru dapat menilai kreativitas peserta didik berkaitan 

dengan daya cipta dan kompetensi yang dimiliki; (2) Kompetensi masing-

masing peserta didik betul-betul dapat diketahui secara objektif; (3) 

Peserta didik dapat mempraktekkan ilmu yang diperoleh secara langsung 

melalui pengalaman yang nyata; serta (4) Peserta didik dapat menelaah 

kembali kebenaran materi yang telah diperoleh dalam pembelajaran. 

Selain kelebihan, penilaian produk juga memiliki kelemahan. Kunandar 

(2015:307) menyebutkan kelemahan penilaian produk, yaitu: (1) 

Memerlukan waktu yang cukup banyak; (2) Tidak semua kompetensi 

dasar dapat dibuat karya nyata terutama yang abstrak; (3) Biaya untuk 

membuat karya nyata kadang-kadang mahal; (4) Proses pembuatan 

memerlukan waktu yang lama; (5) Kemampuan fisik peserta didik sebagai 

penunjang tidak sama; serta (6) Subjektif penskorannya. Penilaian produk 

yang dilaksanakan harus menggunakan langkah-langkah yang tepat. 
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Kunandar (2015:308) menjelaskan langkah-langkah dalam pelaksanaan 

penilaian produk sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi dan membuat 

pemetaan materi yang akan dinilai; (2) Membuat rambu-rambu atau 

perintah untuk produk yang akan dikerjakan oleh peserta didik; (3) 

Menyusun lembar atau rubrik penilaian yang berisi aspek-aspek yang akan 

dinilai; (4) Melaksanakan penilaian yang sudah dibuat peserta didik; (5) 

Memberikan catatan-catatan untuk perbaikan tugas membuat produk 

selanjutnya; (6) Melakukan analisis hasil penilaian produk dengan 

memetakan persentase ketuntasan peserta didik; serta (7) Memasukkan 

nilai produk dalam buku nilai. Dalam melaksanakan penilaian produk, 

guru harus mampu memanfaatkan waktu yang ada. Guru perlu 

memberitahukan kepada peserta didik, bila akan melaksanakan penilaian 

produk. Produk yang dibuat peserta didik, bisa menggunakan barang-

barang bekas yang ada di rumah dan sudah tidak terpakai. Hasil produk 

menjadi benda yang memiliki manfaat bahkan memiliki nilai jual.  

(4) Penilaian Portofolio 

Penilaian portofolio adalah penilaian atas kumpulan artefak yang 

menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata 

(Setijowati 2013:60). Sementara itu, Sani (2014:239) menjelaskan bahwa 

portofolio merupakan suatu kumpulan karya atau berkas pilihan yang 

dapat memberikan informasi untuk keperluan penilaian peserta didik. 

Portofolio dapat diartikan sebagai kegiatan penilaian yang dilakukan 

dengan cara megumpulkan tugas-tugas yang telah dikerjakan oleh peserta 
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didik, sehingga guru dapat melihat perkembangan diri masing-masing 

peserta didik. Fokus penilaian portofolio yaitu kumpulan karya peserta 

didik secara individu atau kelompok pada satu periode pembelajaran 

tertentu. Penilaian portofolio merupakan penilaian autentik yang 

mendeskripsikan apa yang dilakukan oleh peserta didik setelah memahami 

caranya. Pelaksanaan penilaian portofolio hendaknya menjadi tempat 

untuk menjalin kerjasama antara guru dan peserta didik. Seperti penilaian 

sebelumnya, penilaian portofolio juga memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Berikut akan disebutkan kelebihan dan kelemahan menurut Kunandar 

(2015:298). Kelebihan menggunakan penilaian portofolio, yaitu: (1) Guru 

dapat mengetahui perkembangan peserta didik secara individual; (2) 

Peserta didik bekerja secara individu; (3) Guru lebih mudah untuk mencari 

solusi bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar; (4) 

Memotivasi peserta didik untuk bekerja mandiri; (5) Mendorong 

terjadinya perubahan paradigma penilaian; (6) Adanya akuntabilitas; serta 

(7) Peserta didik dapat saling menghargai hasil karyanya. Selain 

mempunyai kelebihan, penilaian portofolio juga mempunyai kekurangan. 

Kekurangan penilaian portofolio, yaitu: (1)  Memerlukan banyak waktu; 

(2) Sulit dilaksanakan dengan jumlah siswa yang banyak; (3) Tidak semua 

guru mampu melaksanakan; (4) Kurangnya tempat untuk menyimpan hasil 

karya peserta didik; (5) Sulit memantau kejujuran peserta didik; serta (6) 

Terlalu banyak variasi instrumen. Dalam penilaian portofolio, guru harus 

merencanakan penilaian yang akan dilaksanakan. Kunandar (2015:301) 

menyebutkan langkah-langkah dalam merencanakan penilaian portofolio, 
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yaitu: (1) Menentukan kompetensi dasar yang akan dinilai; (2) 

Merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dinilai dalam portofolio; (3) 

Menjelaskan tentang tujuan penggunaan, macam, dan bentuk, serta kriteria 

penilaian dari kinerja atau hasil karya peserta didik yang akan dijadikan 

portofolio; (4) Menentukan kriteria penilaian; (5) Menentukan format cara 

mendokumentasikan hasil penilaian portofolio; serta (6) Menyiapkan map 

yang diberi identitas. Setelah merencanakan penilaian portofolio yang 

akan dilakukan, langkah selanjutnya melaksanakan penilaian portofolio. 

Kunandar (2015:300) menyebutkan langkah-langkah penilaian portofolio 

sebagai berikut: (1) Menjelaskan kepada peserta didik tentang penggunaan 

portofolio; (2) Menentukan bersama peserta didik tentang sampel 

portofolio yang akan dibuat; (3) Mengumpulkan dan menyimpan karya 

peserta didik; (4) Memberi tanggal pembuatan pada setiap hasil karya 

yang dijadikan portofolio; (5) Menentukan kriteria penilaian sampel 

portofolio dan bobotnya dengan peserta didik; (6) Menyuruh peserta didik 

menilai karyanya secara berkesinambungan; (7) Menyuruh peserta didik 

memperbaiki karyanya apabila belum memuaskan; serta (8) Membuat 

jadwal untuk membahas portofolio peserta didik dengan orang tua. Hasil 

karya peserta didik seperti: puisi, karangan, gambar, ataupun tugas-tugas 

yang diberikan oleh guru dapat dijadikan sumber penilaian portofolio. 

Guru sebaiknya, menyimpan hasil kerja peserta didik dengan rapi. Guru 

dapat memanfaatkan dinding kelas untuk menyimpan portofolio peserta 

didik dengan menggunakan map yang telah diberi identitas. Guru juga 

dapat melibatkan peserta didik dalam penilaian portofolio dengan cara 



64
 

 

menyuruh peserta didik untuk menyimpan hasil karya yang telah diberi 

nilai, ke dalam map yang tersedia sesuai dengan nama masing-masing. 

2.1.3.7 Tahap Penilaian 

Proses penilaian memerlukan tahapan-tahapan untuk menghasilkan 

penilaian yang berkualitas. Prastowo (2013:412) menjelaskan langkah-langkah 

penilaian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyusunan atau penyajian 

laporan, dan tindak lanjut. Uraiannya sebagai berikut. 

(1) Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, hal-hal yang harus dilaksanakan adalah 

merumuskan tujuan penilaian yang akan dicapai, menentukan kriteria atau 

ukuran keberhasilan penilaian, dan menentukan teknik serta instrumen 

yang akan digunakan dalam proses penilaian. 

(2) Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 

penilaian harus berlangsung dari awal sampai akhir proses pembelajaran, 

penilaian dilihat sebagai proses yang berkelanjutan, dan penilaian harus 

diarahkan, baik dalam program pembelajaran, proses pembelajaran, 

maupun produk pembelajaran. 

(3) Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Laporan hasil penilaian disusun dengan memperhitungkan seluruh 

informasi yang terkumpul berikut dengan teknik pengolahannya. 

Penyusunan laporan dilakukan secara logis, sistematis, dan komprehensif, 

serta diakhiri dengan sejumlah rekomendasi dan saran-saran yang 

disampaikan kepada semua pihak. 
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2.1.3.8 Hambatan Penilaian Autentik 

Pelaksanaan penilaian autentik dalam Kurikulum 2013 masih terdapat 

hambatan. Hambatan yang terjadi, karena guru masih belum paham tentang 

penilaian autentik. Hal tersebut mengakibatkan guru mengalami kesulitan dalam 

melaksanakan penilaian autentik. Sutisna (2014) menyebutkan penyebab kesulitan 

yang dialami guru dalam melaksanakan penilaian autentik, yaitu sebagai berikut: 

(1) Guru belum terbiasa untuk melakukan analisis Kompetensi Dasar dan 

mengembangkan indikator; (2) Guru belum terbiasa melakukan perencanaan 

penilaian; (3) Guru belum terbiasa melakukan penilaian sikap (menyusun 

instrumen sampai melakukan pengukuran, penilaian, dan menyusun laporan hasil 

penilaian); (4) Banyaknya aspek sikap yang harus dinilai; (5) Banyaknya 

instrumen penilaian sikap yang beredar di lapangan yang mungkin belum standar, 

sehingga cenderung membingungkan guru; (6) Pemahaman yang keliru terhadap 

penilaian sikap, sehingga menimbulkan kesan merepotkan; serta (7) Aturan 

penilaian yang terus berubah. 

Penilaian autentik yang belum terbiasa dilakukan guru, masih terdapat 

hambatan dalam pelaksanaannya. Pengubahan pola pikir guru menjadi faktor 

utama keberhasilan penilaian autentik. Guru masih memiliki pola pemikiran 

tentang penilaian dalam KTSP. Oleh sebab itu, guru juga harus mengubah pola 

pikirnya ke arah penilaian autentik.  

Pengetahuan tentang penilaian autentik harus lebih dipahami oleh guru 

dengan cara bertanya dengan guru lain, mencari informasi tentang penilaian 

autentik dalam buku, internet, atau sumber lain yang mampu memberikan 

pemahaman tentang penilaian autentik. Selain itu, pemerintah juga harus 
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menetapkan format penilaian autentik yang baku, supaya guru lebih mudah 

memahami penilaian autentik. 

2.1.4 Keunggulan dan Kelemahan Penilaian Autentik 

Pelaksanaan penilaian autentik dalam Kurikulum 2013 memiliki 

keunggulan dan kelemahan. Basuki dan Hariyanto (2015:175) menjelaskan 

penilaian autentik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Keunggulan 

penilaian autentik yaitu: (1) Berfokus pada keterampilan analisis dan keterpaduan 

pengetahuan; (2) Meningkatkan kreativitas; (3) Merefleksikan keterampilan dan 

pengetahuan dunia nyata; (4) Mendorong kerja kolaboratif; (5) Meningkatkan 

keterampilan lisan dan tertulis. (6) Langsung menghubungkan kegiatan assesmen, 

kegiatan pengajaran, dan tujuan pembelajaran; serta (7) Menekankan pada 

keterpaduan pembelajaran sepanjang waktu. 

Sementara untuk kelemahan penilaian autentik yaitu: (1) Memerlukan 

waktu yang intensif untuk mengelola, memantau, dan melakukan koordinasi; (2) 

Sulit untuk dikoordinasikan dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan 

secara legal; (3) Menantang guru untuk memberikan skema pemberian nilai yang 

konsisten; (4) Sifat subjektif dalam pemberian nilai akan cenderung menjadi bias; 

(5) Sifat penilaian yang unik mungkin tidak dikenali siswa; (6) Bisa bersifat tidak 

praktis untuk kelas yang berisi banyak siswa; serta (7) Menantang untuk 

mengembangkan berbagai jenis materi ajar dan berbagai kisaran tujuan 

pembelajaran.  

Penilaian autentik membuat guru harus mampu mengelola waktu dalam 

kegiatan pembelajaran mengingat banyaknya penilaian yang dilakukan yaitu pada 

aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Guru juga diharapkan mempunyai 
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wawasan yang luas tentang materi, model, metode pembelajaran, sehingga 

kegiatan pembelajaran lebih bervariasi.  

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian tentang pelaksanaan penilian autentik sudah banyak 

dilaksanakan, antara lain oleh: 

(1) Ayuningtyas dari Universitas Negeri Semarang (2015) dengan judul 

“Analisis Pelaksanaan Penilaian Autentik Mata Pelajaran Biologi di SMA 

Negeri 1 Muntilan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan 

pelaksanaan proses penilaian autentik yaitu penilaian menyita banyak 

waktu dan beban administrasi bagi guru semakin banyak. Penilaian rumit 

dengan adanya konversi nilai. Guru kesulitan melakukan observasi dalam 

penilaian, karena jumlah peserta didik yang terlalu banyak. Pelaksanaan 

penilaian yang belum sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013 yaitu 

penilaian sikap menggunakan penilaian diri dilakukan 1-2 kali selama dua 

semester, sedangkan aturan yang tercantum dalam penilaian Kurikulum 

2013 penilaian diri dilakukan setiap kali sebelum ulangan harian. Penilaian 

sikap pada akhirnya akan diberikan oleh guru secara seragam kepada 

peserta didik yaitu nilai B. Penilaian proyek jarang dilakukan, karena 

membutuhkan waktu lama. Penilaian proyek seharusnya dilakukan empat 

kali dalam satu semester. Penilaian proyek baru dilakukan satu kali selama 

setahun. Penilaian melalui kegiatan praktik jarang dilakukan dalam proses 

praktiknya, penilaian praktik biasa diambil dari penilaian portofolio. 
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(2) Merta, Suarjana, dan Mahadewi dari Universitas Pendidikan Ganesha 

(2015) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penilaian Autentik 

menurut Pembelajaran  Kurikulum 2013 pada Kelas IV SD No. 4 

Banyuasri”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Perencanaan 

penilaian autentik memperoleh nilai 87,50 dengan kategori baik; (2) 

Pelaksanaan penilaian autentik memperoleh nilai 93,75 dengan kategori 

amat baik; dan (3) Hambatan guru dalam pelaksanaan penilaian autentik 

antara lain: banyaknya jumlah peserta didik dalam satu kelas, banyaknya 

aspek penilaian yang harus dilakukan, dan ketersediaan waktu dalam 

melakukan penilaian. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 

penilaian autentik dalam Kurikulum 2013 pada kelas IV SD No. 4 

Banyuasri telah berjalan dengan baik, namun masih mengalami hambatan 

dalam pelaksanaannya. 

(3) Putri dari Universitas Negeri Yogyakarta (2015) melaksanakan penelitian 

dengan judul “Pelaksanaan Penilaian Autentik dalam Pembelajaran 

Tematik pada Siswa Kelas IV A Sekolah Dasar Negeri 4 Wates Kecamatan 

Wates Kabupaten Kulon Progo”. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Guru  

dan kepala sekolah mengetahui tentang penilaian autentik dalam 

pembelajaran tematik dan (2) Guru melaksanakan penilaian autentik dalam 

pembelajaran tematik yang mencakup penilaian kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian kompetensi sikap dilaksanakan 

melalui teknik observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan 

penilaian jurnal. Penilaian kompetensi pengetahuan dilaksanakan melalui 

teknik tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Penilaian kompetensi 
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keterampilan dilaksanakan melalui teknik penilaian unjuk kerja, penilaian 

proyek, penilaian produk, dan penilaian portofolio. 

(4) Sari, Rosyidatun, dan Juanengsih (2015) dari Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah melakukan penelitian berjudul “Profil Penilaian 

Otentik pada Konsep Biologi di SMA Negeri Kota Tanggerang Selatan”. 

Hasil penelitian menunjukkan tingkat kelayakan dokumen penilaian sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan subjek penelitian termasuk kategori 

“layak”. Hasil angket dan observasi pembelajaran menunjukkan bahwa 

penggunaan penilaian otentik dalam pembelajaran biologi SMA Negeri di 

Kota Tanggerang Selatan termasuk dalam kategori “baik”.

(5) Irsyad (2015) dari Universitas Islam Negeri Walisongo melaksanakan 

penelitian dengan judul “Implementasi Penilaian Autentik pada 

Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti dan Implikasinya terhadap Hasil 

Belajar Siswa Kelas III di SMP Negeri 18 Semarang Tahun Ajaran 

2014/2015”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP Negeri 18 

Semarang telah menerapkan Kurikulum 2013 dan penilaian autentik. 

Penerapan penilaiannya meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan 

psikomotorik. Dalam kompetensi sikap, guru melaksanakan penilaian 

melalui penilaian diri, penilaian antarpeserta didik, dan penilaian jurnal. 

Selanjutnya, dalam kompetensi pengetahuan, guru melakukan penilaian 

melalui penilaian lisan, penilaian tertulis, dan penugasan/proyek. Untuk 

penilaian dalam kompetensi psikomotorik, guru melaksanakan penilaian 

melalui penilaian unjuk kerja. Implikasi dari penilaian autentik terhadap 

hasil belajar peserta didik secara umum adalah perubahan perilaku menjadi 
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lebih baik, peserta didik menjadi lebih aktif serta kreatif dalam proses 

pembelajaran. Faktor pendukung penilaian autentik yaitu, guru yang 

berkompeten, peserta didik yang berkualitas, sekolah yang baik 

(unggulan), fasilitas yang memadai, dan kepala sekolah yang ramah. 

Faktor penghambatnya yaitu penerapan yang belum siap, kegiatan 

pelatihan yang kurang efektif dan efisien, serta beban guru dan peserta 

didik bertambah, karena banyaknya penilaian yang harus dilakukan. 

(6) Retnawati, Hadi, dan Nugraha (2016) dari Universitas Negeri Yogyakarta 

yang melakukan penelitian dengan judul ”Vocational High School 

Teachers Difficulties in Implementing the Assessment in Curriculum 2013 

in Yogyakarta Province of Indonesia”, menjelaskan

The  study aims to  describe  vocational  high  school  
teachers’  difficulties  in implementing  the  assessment  within 
Curriculum  2013,  which  has  been implemented since July 
2013 in several Indonesian schools and which might have been  
in  effect in  all  schools around  2014.  The  study  was  
descriptive  explorative research by means of qualitative data 
gathering. The data of vocational high school teachers’ 
difficulties in implementing  the  assessment  within  the  
Curriculum 2013 were  gathered  by  means  of  interviews  
and  focus  group  discussions.  The  data source  was  22  
vocational  high  school  teachers  and  the  vice  principals  of 
curriculum in  the  Province  of  Yogyakarta  Special  Region  
of  Indonesia.  The  data analysis  was  conducted  by  looking  
for  the  specific  theme;  then,  the  researcher found the inter-
theme relationship in order to attain the proper understanding. 
The results  of  the  study  showed  that in the  assessment  
implementation of Curriculum 2013 the  teachers  had  not  
fully understand the  assessment  system.  The teachers’ 
difficulties were also found in: developing the instrument of 
attitude, implementing the  authentic  assessment,  formulating  
the  indicators,  designing  the  assessment rubric  for  the  
skills,  and  gathering  the  scores  from  multiple  
measurement techniques. In  addition,  the  teachers  could  
not find  feasible  application  for describing the students’ 
learning achievements. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa penelitian 

tersebut bertujuan menggambarkan kesulitan guru SMK dalam 

melaksanakan penilaian pada Kurikulum 2013, yang telah diterapkan sejak 

Juli 2013 di beberapa sekolah di Indonesia dan telah diberlakukan di 

semua sekolah pada tahun 2014. Penelitian ini termasuk deskriptif 

eksploratif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data kualitatif. 

Data tentang kesulitan guru dalam melaksanakan penilaian dalam 

Kurikulum 2013 di sekolah menengah kejuruan dikumpulkan dengan cara 

wawancara dan diskusi kelompok terarah. Sumber data terdiri dari 22 guru 

SMK dan wakil kepala sekolah dari bidang Kurikulum di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Analisis Data dilakukan dengan cara 

mencari tema tertentu, kemudian peneliti menemukan hubungan antartema 

dalam rangka untuk mencapai pemahaman yang tepat. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penilaian Kurikulum 2013 guru 

belum sepenuhnya memahami sistem penilaian. Guru juga mengalami 

kesulitan dalam mengembangkan instrumen sikap, menerapkan penilaian 

otentik, merumuskan indikator, merancang penilaian untuk rubrik 

keterampilan, dan mengumpulkan skor dari beberapa teknik pengukuran. 

Selain itu, guru tidak bisa menemukan aplikasi yang layak untuk 

menggambarkan prestasi belajar siswa. 

(7) Nuryati (2015) dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 

melaksanakan penelitian dengan judul “Implementasi Pembelajaran 

Tematik Terpadu Kelas IV B di SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang 

tahun ajaran 2014/2015”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kelas 
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IV B di SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang sudah menggunakan 

teknik dan instrumen penilaian autentik; (2) Masalah yang dihadapi  dalam  

implementasi  penilaian  autentik  yaitu  dalam  hal penyesuaian  antara  

jenis  penilaian  dengan  karakteristik  peserta  didik, cara  mengatasinya  

guru  harus  menyelami  pribadi  peserta  didik agar dapat mengenali 

karakteristik peserta didik, dan guru harus mengubah cara mengemas 

penyampaian tugas supaya peserta didik tidak merasa terbebani  dengan  

tugas  yang  diberikan  oleh  guru.  Masalah  kedua, prosedur  penilaian  

lebih  rumit.  Cara  untuk  mengatasi  masalah  diatas yaitu dengan cara 

mengadakan kerja kelompok guru (KKG) seminggu sekali  untuk  

membuat  kolom  awal  tahun.  Guru  juga  harus  mengikuti penataran  

mengenai  Kurikulum  2013  dan  selalu  aktif  mencari informasi  terbaru  

mengenai  penilaian  autentik  dalam  pembelajaran tematik  terpadu. 

(8) Azim dan Khan (2012) dari The Aga Khan University Pakistan

melaksanakan penelitian dengan judul “Authentic Assessment: an 

Instructional Tool too Enhance Students Learning”, menjelaskan

This paper underscores the process of using authentic assessment as a  
learning tool  in a  school the  context  of  Pakistan.  Data  was  
collected  through  classroom  observations,  conducting interviews,  
analyzing  relevant  documents  and  maintaining  person  reflective  
diary.  Findings indicate  desirable  changes  in  the  perception  as  
well  as  practices  of  teachers  and  students. Replacement  of  
traditional  paper-pencil  test  with  authentic  assessment  resulted  in  
active participation of teachers and students in teaching and learning 
process. Study finding also reveal considerable  improvement  in  high  
order  skills  of  the  students.  They  were  actively  engaged  in 
planning,  collecting  information  and  disseminating it  to  the  
community.  Use  of  rubric  for assessment was found to be very 
effective in determining a pathway for both the teachers and the 
students to look for and get to the desirable results.
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa penelitian 

tersebut menjelaskan tentang proses menggunakan penilaian autentik 

sebagai alat pembelajaran di sekolah Pakistan. Pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi kelas, melakukan wawancara, menganalisis 

dokumen yang relevan, dan catatan. Hasil penelitian menunjukkan 

perubahan pandangan serta praktik guru dan peserta didik. Penggantian tes 

tradisional dengan penilaian otentik mengakibatkan guru dan peserta didik 

berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar. Penelitian ini juga 

mengungkapkan peningkatan yang cukup besar dalam keterampilan 

peserta didik aktif terlibat dalam perencanaan, pengumpulan informasi dan 

menyebarluaskan kepada masyarakat. Penggunaan rubrik untuk penilaian 

ditemukan sangat efektif dalam menentukan alur bagi guru dan peserta 

didik untuk mencari dan mendapatkan hasil yang diinginkan. 

(9)  Purwanti (2014) dari Universitas Negeri Yogyakarta, melaksanakan 

penelitian dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Autentik dalam 

Pembelajaran Ekonomi sesuai dengan Kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 

Ngaglik Sleman”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)  Pelaksanaan 

penilaian autentik dalam pembelajaran ekonomi di SMA  Negeri 2 Ngaglik 

Sleman terlaksana dengan cukup baik yang  dilaksanakan sesuai indikator 

sebesar 79,16% dan belum dilaksanakan  sesuai indikator sebesar 20,84%. 

Indikator yang belum dilaksanakan pada aspek perencanaan yaitu 

rancangan penilaian terdapat di silabus  yang terdiri teknik penilaian dan 

waktu/periode penilaian untuk setiap materi pokok dan menentukan rubrik 



74
 

 

penilaian yang memuat petunjuk/uraian dalam penilaian skala, pada aspek 

pelaksanaan yaitu  menginformasikan sistem penilaian, pada aspek 

pengolahan yaitu tindak lanjut hasil analisis panilaian hasil belajar dan (2) 

Kendala dalam pelaksanaan penilaian autentik yaitu: (1) perencanaan yang 

rumit, (2) banyaknya komponen yang diperhatikan guru secara bersamaan 

dalam pelaksanaan penilaian, (3) penilaian sikap yang harus memerhatikan 

secara detail dengan jumlah peserta didik yang banyak.   

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disebutkan, dapat diketahui bahwa 

penelitian ini memiliki kesamaan yaitu tentang pelaksanaan penilaian autentik. 

Selain memiliki kesamaan, penelitian yang telah dilakukan juga memiliki 

perbedaan. Penelitian yang dilakukan oleh: (1) Ayuningtyas, melaksanakan 

penelitian di Sekolah Menengah Atas pada mata pelajaran biologi; (2) Merta, 

Suarjana, dan Mahadewi memiliki fokus dalam perencanaan dan pelaksanaan 

penilaian autentik. (3) Penelitian yang dilakukan oleh Putri dilaksanakan dalam 

pembelajaran tematik. (4) Sari, Rosyidatun, dan Juanengsih melakukan penelitian 

di Sekolah Menengah Atas pada mata pelajaran biologi; (5) Irsyad melaksanakan 

penelitian di Sekolah Menengah Pertama pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam; (6) Retnawati, Hadi, dan Nugraha bertujuan untuk menggambarkan 

kesulitan guru SMK dalam melaksanakan penilaian pada Kurikulum 2013; (7) 

Nuryati melaksanakan penelitian dalam pembelajaran tematik terpadu; (8) Azim 

dan Khan melaksanakan penelitian tentang proses menggunakan penilaian 

autentik sebagai alat pembelajaran di sekolah Pakistan; serta (9) Purwanti 

melaksanakan penelitian tentang penilaian autentik dalam pembelajaran ekonomi 
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di tingkat SMA. Selain itu, penelitian yang telah disebutkan dilaksanakan pada 

tempat yang berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang 

dilakukan berfokus pada pengetahuan, pelaksanaan, serta kendala dalam penilaian 

autentik yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 
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BAB 5 

PENUTUP 

Penutup merupakan bagian akhir dalam penelitian ini. Pada bab ini akan 

diuraikan simpulan dan saran hasil penelitian. Simpulan berupa hasil penelitian

secara garis besar dan saran berupa pesan peneliti terhadap pihak-pihak yang 

berkaitan dengan penelitian Uraiannya sebagai berikut. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan simpulan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan penilaian autentik pada Kurikulum 2013 di kelas IV A SDN 1 

Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga. Simpulan diperoleh dari kajian teori 

yang didukung dengan hasil penelitian dan mengacu pada rumusan masalah yang 

telah diuraikan pada bab sebelumnya. Simpulan penelitian ini yaitu: 

(1) Guru sudah memahami penilaian autentik pada Kurikulum 2013 yang 

mencakup kompetensi sikap spiritual maupun sosial, pengetahuan, dan 

keterampilan. 

(2) Kepala sekolah sudah memahami penilaian autentik pada Kurikulum 2013 

yang mencakup kompetensi sikap, baik spiritual maupun sosial, 

pengetahuan, dan keterampilan dengan menggunakan rubrik penilaian. 

(3) Pelaksanaan penilaian autentik pada Kurikulum 2013 di kelas IV A SD N 

1 Kembaran Kulon pada kompetensi sikap sudah berjalan dengan baik. 
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Penilaian kompetensi sikap dilakukan melalui teknik observasi, penilaian 

diri, penilaian antarpeserta didik, dan jurnal. Teknik observasi dilakukan 

guru mulai dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran. Teknik 

penilaian diri dilakukan guru pada setiap akhir sub tema atau pembelajaran 

ke enam. Teknik penilaian antarpeserta didik dilakukan guru secara 

kodisional. Teknik penilaian jurnal dilakukan guru ketika ada kejadian-

kejadian tertentu. 

(4) Pelaksanaan penilaian autentik Kurikulum 2013 di kelas IV A SD N 1 

Kembaran Kulon pada kompetensi pengetahuan sudah terlaksana. 

Penilaian kompetensi pengetahuan dilakukan melalui teknik tes tertulis, tes 

lisan, dan penugasan. Teknik tes tertulis dilakukan guru pada setiap akhir 

sub tema atau pembelajaran ke enam. Teknik tes lisan dilaksanakan guru 

menurut Kompetensi Dasar (KD) yang terdapat dalam sub tema. Guru 

jarang menggunakan tes lisan, kerena memerlukan perencanaan yang 

matang dan membutuhkan waktu yang lama untuk melaksanakannya. 

Teknik penugasan dilaksanakan guru setelah kegiatan pembelajaran, baik 

secara individu atau kelompok sesuai dengan buku guru. 

(5) Pelaksanaan penilaian autentik Kurikulum 2013 di kelas IV A SD N 1 

Kembaran Kulon pada kompetensi keterampilan sudah terlaksana dengan 

baik. Pelaksanaan penilaian autentik pada kompetensi keterampilan 

dilakukan melalui teknik unjuk kerja/kinerja, proyek, produk, dan 

portofolio. Teknik penilaian unjuk kerja dilakukan guru pada setiap 

pembelajaran. Teknik penilaian proyek dilakukan guru setelah akhir 
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pembelajaran dalam sub tema. Teknik penilaian produk dilakukan guru 

pada saat peserta didik menghasilkan produk. Teknik penilaian portofolio 

dilaksanakan guru pada akhir semester dan guru menyimpan portofolio 

peserta didik di dalam map. 

(6) Kendala dalam pelaksanaan penilaian autentik pada kompetensi sikap, 

sebagai berikut: (1) waktu yang diperlukan cukup lama; (2) peserta didik 

sulit untuk menjawab jujur sikap yang dimiliki temannya; serta (3) sulitnya 

mengawasi perilaku peserta didik. 

(7) Kendala dalam pelaksanakan penilaian autentik pada kompetensi 

pengetahuan, yaitu: (1) peserta didik kurang memahami soal dan (2) 

memerlukan waktu yang lama. 

(8) Kendala dalam pelaksanaan penilaian autentik dalam kompetensi 

keterampilan, yaitu: (1) tidak semua peserta didik aktif dalam kegiatan 

proyek kelas dan lebih mengandalkan anak yang pandai untuk 

menyelesaikan tugas; (2) peserta didik sulit untuk berdiskusi; (3) lebih 

sering bercanda; (4) banyak alat praktik peserta didik yang tertinggal di 

kelas; (5) kurangnya kelengkapan portofolio peserta didik; serta (6) peserta 

didik tidak teratur dalam menyimpan portofolio. 

5.2 Saran 

Saran yang diberikan peneliti merupakan saran yang berkaitan dengan 

perbaikan kualitas pelaksanaan penilaian autentik. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi berupa pemikiran guna kemajuan pelaksanaan penilaian 

autentik Kurikulum 2013. Saran ditujukan bagi guru dan kepala sekolah. 
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5.2.1 Bagi Guru

Saran yang diberikan kepada guru yaitu: (1) Guru sebaikanya membawa 

lembar penilaian autentik selama pelaksanaan penilaian, supaya penilaian dapat 

segera diselesaikan; (2) Guru sebaiknya lebih tegas dalam memberikan jangka 

waktu penyelesaian tugas, supaya lebih cepat dalam melaksanakan penilaian 

autentik dan melatih kedisiplinan peserta didik; serta (3) Guru sebaiknya mampu 

mengatur waktu, supaya pelaksanaan penilaian autentik lebih efektif dan efisien.

5.2.2 Bagi Kepala Sekolah  

Saran yang diberikan kepada kepala sekaolah yaitu: sebaiknya 

melaksanakan kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) secara berkala, supaya 

kendala dalam penilaian autentik segera diperoleh solusi. 
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