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SARI 

Wulandari, Aniza Oktarina. 2018. Pelaksanaan Penilaian Afektif pada 

Pembelajaran Sejarah Kurikulum 2013 Kelas XI IPS di SMA Negeri  3 

Temanggung Tahun Ajaran 2018/2019. Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu 

Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Cahyo Budi Utomo, 

M.Pd. Pembimbing II Andy Suryadi, S.Pd, M.Pd. 

Kata Kunci: Penilaian Afektif, Pembelajaran Sejarah, Kurikulum 2013 

Tujuan dari penelitian ini: (1) Mengetahui pemahaman guru sejarah di 

SMA Negeri 3 Temanggung mengenai penilaian afektif. (2) Mengetahui 

penerapan penilaian afektif yang dilakukan guru sejarah di SMA Negeri 3 

Temanggung. (3) Mengetahui penyebab penerapan penilaian autentik di SMA 

Negeri 3 Temanggung pada Mata Pelajaran Sejarah belum berjalan optimal. 

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain 

metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah guru sejarah peminatan 

Kelas XI, wakil kepala bidang kurikulum dan juga beberapa peserta didik kelas 

XI IPS SMA Negeri 3 Temanggung. Teknik pengumpulan data: (1) observasi (2) 

wawancara (3) study dokumen. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi 

sumber dan triangulasi tekhnik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh 

informasi bahwa (1) Pemahaman guru sejarah mengenai penilaian autentik masih 

kurang dapat dilihat dari perbedaan pendapat dari pengertian, ciri-ciri, bentuk 

penilaian, teknik dan instrumen serta tujuan dari penilaian autentik. (2) 

Pelaksanaan penilaian autentik belum sesuai dengan RPP karena tidak semua 

bentuk penilaian aspek afektif dilaksanakan oleh guru sejarah seperti penilaian 

teman sejawat. (3) Kendala–kendala dalam menilai yang di temui guru sejarah di 

SMA Negeri 3 Temanggung adalah penilaian afektif pada kurikulum 2013 

sangatlah rumit dan butuh waktu dan proses yang sangat panjang karena 

menyangkut perilaku setiap individu, selain itu setiap guru harus mengamati 

terlalu banyak siswa sehingga pengamatan tidak berjalan secara efektif. Kendala 

lain yang ditemui ada pada diri siswa, karena siswa masih labil dan belum 

mepunyai pola pikir yang dewasa. Guru belum mampu menerapkan penilaian 

afektif sesuai ketentuan misalkan saja guru belum mampu melaksanakan penilaian 

teman sejawat  karena dalam menilai sikap dibutuhkan waku yang lama dan 

persiapan yang matang. 

Saran dari peneliti untuk meningkatkan ketrampilan guru dalam menilai 

aspek afektif guru harus banyak–banyak mencari informasi tentang penilaian 

afektif, dan sering mengikuti seminar atau pelatihan dalam menilai aspek afektif. 

Selain itu juga menerapkan penilaian antarteman, dimana penilaian tersebut bisa 

berguna untuk meningkatkan sikap kritis siswa dan dapat digunakan sebagai 

penilaian aspek sikap.  
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ABSTRACT 

Wulandari, Aniza Oktarina. 2018. The Implementation of Affective Assessment 

in Teaching History under 2013 Curriculum in XI Social Sciences Grade SMA 

Negeri 3 Temanggung for 2018/2019 Academic Year. Final Project. History 

Department. Social Sciences Faculty. Universitas Negeri Semarang. Supervisor I: 

Dr. Cahyo Budi Utomo, M.Pd., Supervisor II: Andy Suryadi, S.Pd., M.Pd. 

Key Terms: Affective Assessment, History Teaching, 2013 Curriculum 

The research problems in this study are: (1) exploring the history teacher 

in SMA Negeri 3 Temanggung understanding about affective assessment; (2) 

exploring the implementation of affective assessment by History teacher in SMA 

Negeri 3 Temanggung; (3) exploring problems in the implementation of affective 

assessment in SMA Negeri 3 Temanggung for History subject. 

The research employed descriptive qualitative research method. The 

interviewees are History teacher for XI social science class, vice principal for 

curriculum, and some XI social sciences graders SMA Negeri 3 Temanggung. 

The data collection technique employed: (1) observation; (2) interview; (3) 

documental study. The validity test is done through source and technique 

triangulation. 

Based on the study, it is understood that (1) history teacher understanding 

about authentic assessment is low. It is proven by the dissents in understanding 

the definition of authentic assessment, the characteristics, assessment forms, 

assessment techniques and instruments, and also the objective of the authentic 

assessment. (2)  The authentic assessment implementation has not been adjusted 

with the lesson plan for some of affective assessment forms, such as peer 

assessment, has not been implemented yet. (3) The faced obstacles in assessing by 

history teacher in SMA Negeri 3 Temanggung are the 2013 curriculum affective 

assessment is too complicated, and takes long time and process because it is 

related to individual habit. Furthermore, teacher is requested to observe too many 

students which results in ineffective   observation. The other obstacle is coming 

from unstable and immature students’ mindset. The teacher has not been able to 

implement the assessment as mandated, the teacher, for instance, has not been 

able to implement peer assessment since it needs long time and detailed as well as 

adequate preparation. 

I suggest, in order to develop teacher assessing skill especially in affective 

assessment, that teacher should frequently look for information about affective 

assessment and join the seminars or lectures discussing affective assessment. It is 

also important to apply the peer assessment in order to help students develop 

critical thinking and as a mean for attitude assessment. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa Pemerintah melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

tersebut Pemerintah mengupayakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional yang terpadu, merata,  setara atau seimbang dengan basis 

mutu lokal, regional, dan internasional. Tujuannya tidak lain guna 

meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia, mengejar ketertinggalan 

di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta 

perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 

2003, pendidikan adalah 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 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara. Salah satu upaya 
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pemerintah untuk mencapai keberhasilan pendidikan nasional yaitu dengan 

membentuk kurikulum. Kurikulum yang digunakan dalam sistem pendidikan 

di Indonesia saat ini adalah Kurikulum 2013.  

Kurikulum 2013 bertujuan memberikan ilmu pengetahuan secara utuh 

kepada siswa dan tidak terpecah-pecah. Kurikulum ini menekankan pada 

keaktifan siswa untuk menemukan konsep pelajaran dengan guru sebagai 

fasilitator. Kurikulum 2013 juga bertujuan untuk mempersiapkan manusia 

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara 

yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

peradaban dunia (Kunandar, 2015: 16). 

Kemampuan lulusan dari suatu jenjang pendidikan merupakan hasil 

dari implementasi kurikulum, yang di dalamnya mengandung tiga domain 

dalam tujuan pembelajaran, yaitu domain kognitif, afektif dan psikomotorik, 

atau kemampuan berfikir, perilaku dan keterampilan melakukan pekerjaan. 

Setiap mata pelajaran seharusnya menuntut ketiga domain tersebut, tidak 

terkecuali Sejarah. Mata Pelajaran Sejarah merupakan mata pelajaran yang 

mengkaji tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau. Sejarah merupakan 

cerita tentang kehidupan manusia pada masa lampau yang disusun secara 

sistematis, kronologis, dan objektif berdasarkan bukti-bukti yang kredibel. 

Sejarah bukan hanya ceritera yang berkaitan dengan apa, siapa, kapan, dan 

dimana, melainkan sebagai ceritera yang berusaha menjelaskan bagaimana 

dan mengapa peristiwa itu terjadi (Pramono, 2014: 114). 



3 

Menurut Suryadi (2012: 75) ada banyak persoalan terkait pembelajaran 

sejarah di negeri ini misalnya cap membosankan, tidak disukai, inferiosasi, 

membingungkan, marginalisasi, dan tidak menjanjikan masa depan. 

Pembelajaran sejarah oleh sebagian besar siswa masih dianggap sebagai 

pembelajaran yang membosankan, monoton, kurang menyenangkan dan 

berbagai alasan lainnya. Tidak jarang siswa lebih memilih tidur dari pada 

mendengarkan guru membawakan materi. Hal ini terjadi dikarenakan guru 

masih sangat mendominasi siswa dan mendorong siswa menjadi pasif. 

Namun tidak jarang juga guru mengeluh karena minat siswa yang rendah. 

Masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru tersebut menunjukkan bahwa 

kedua pelaku pembelajaran mengalami permasalahan yang sumbernya 

berpangkal dari proses interaksi. 

Sebagai  tolak ukur untuk mengetahui besarnya keberhasilan siswa 

dalam proses pembelajaran adalah dengan evaluasi atau penilaian. Dalam 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2003 

dijelaskan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu 

pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara 

pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan penilaian, guru 

bisa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kualitas pembelajaran yang 

telah dilakukan dan sekaligus mendapatkan informasi tentang tingkat 

pencapaian kompetensi peserta didik.  

Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau proses 

dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas 
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kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian hasil belajar oleh pendidik 

dilakukan secara berkesinambungan dan mencakup seluruh aspek pada diri 

peserta didik, baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotor sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran. Tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik 

harus dinilai atau diukur dengan instrumen atau alat ukur yang tepat dan 

akurat. Tepat artinya instrumen atau alat ukur yang digunakan untuk menilai 

hasil belajar peserta didik sesuai dengan apa yang mau diukur atau dinilai, 

yakni sesuai dengan karakteristik materi atau tuntutan kompetensi tertentu. 

Salah satu karakteristik materi itu adalah aspek afektif (Kunandar, 2015: 96). 

Evaluasi memang sangat penting dalam pembelajaran. Selain sebagai 

tolok ukur siswa dalam pencapaian tujuan pembelajaran, evaluasi juga 

digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program pengajaran. 

Kegiatan evaluasi merupakan salah satu tugas penting yang harus dilakukan 

oleh pendidik untuk mengukur dan mengendalikan mutu pendidikan. 

Evaluasi yang dilakukan dengan baik dan benar dapat meningkatkan mutu 

dan hasil belajar karena kegiatan evaluasi itu membantu guru untuk 

memperbaiki cara belajar dan membantu siswa dalam meningkatkan cara 

belajarnya.  

Dalam kurikulum 2013 terdapat standar penilaian yang harus dipenuhi, 

menurut Permendikbud standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai 

mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar  peserta didik. 

Penilaian menggunakan Acuan Kriteria yang merupakan penilaian kemajuan 

peserta didik dibandingkan dengan kriteria capaian kompetensi yang 
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ditetapkan. Skor yang diperoleh dari hasil suatu penilaian baik yang formatif 

maupun sumatif seorang peserta didik tidak dibandingkan dengan skor 

peserta didik lainnya namun dibandingkan dengan penguasaan kompetensi 

yang dipersyaratkan (Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016). Di dalam 

Permendikbud tersebut terdapat beberapa kriteria penilaian. Namun salah satu 

yang menjadi penekanan dalam kurikulum 2013 adalah pada penilaian 

auntentik (aunthentic assessment). 

Untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai, evaluasi 

perlu didukung dengan instrumen yang sesuai dengan karakteristik tujuan 

(termasuk kompetensi inti maupun kompetensi dasar), serta dilakukan secara 

berkala dan berkesinambungan. Selain itu penilaian juga harus dilakukan 

secara menyeluruh yang meliputi proses dan hasil belajar serta mencakup 

wawasan pengetahuan, sikap dan keterampilan sosial yang dicapai siswa. 

Oleh karenanya evaluasi atau penilaian merupakan bagian keseluruhan dari 

proses pembelajaran sehingga hasil penilaian dapat menggambarkan 

kemampuan atau prestasi belajar siswa secara menyeluruh dan sesungguhnya. 

Untuk itu, peserta didik diharapkan tidak hanya mampu menguasai aspek 

kognitif, tapi juga mampu mengembangkan aspek afektif, serta aspek 

psikomotorik secara menyeluruh.  

Menurut Kunandar (2015: 104) ranah afektif adalah ranah yang 

berkaitan dengan sikap dan nilai. Ada asumsi bahwa sikap seseorang terhadap 

sesuatu bisa dipengaruhi dari pengetahuan yang dimiliki seseorang terhadap 

sesuatu itu. Dengan demikian, antara sikap dan pengetahuan memiliki 
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hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Pengukuran ranah 

afektif tidak dapat dilakukan setiap saat (dalam arti pengukuran formal) 

karena perubahan tingkah laku tidak dapat berubah sewaktu–waktu. 

Pengubahan sikap seseorang memerlukan waktu relatif lama. 

Zaenal Arifin dalam Sukanti (2011: 76) menjelaskan ada dua hal yang 

berhubungan dengan penilaian afektif yang harus dinilai yaitu (1) 

Kompetensi afektif yang ingin dicapai dalam pembelajaran meliputi tingkatan 

pemberian respons, apresiasi, penilaian dan internalisasi. (2) Sikap dan minat 

peserta didik terhadap mata pelajaran dan proses pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran terdapat empat tipe karakteristik afektif yang penting yaitu 

sikap, minat, konsep diri dan nilai.  

Dalam pelaksanaan evaluasi, beberapa komponen evaluasi perlu 

diperhatikan, antara lain tujuan evaluasi, model dan jenis evaluasi, objek 

evaluasi, instrumen evaluasi, sumber data, semuanya sudah dipersiapkan pada 

tahap perencanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi harus dapat dilakukan 

dengan benar oleh seorang guru agar administrasi pendidikan dapat terpenuhi. 

Selama ini ditemui adanya hambatan dalam pelaksanaan evaluasi, terutama 

dilihat dari mekanisme penyusunan instrumen penilaian sikap pada siswa, 

pengembangan butir-butir instrumen penilaian, serta hambatan dalam 

menerapkan teknik penilaian dan menentukan jenis penilaian. Kemudian 

dalam hal mekanisme penilaian sikap, guru juga masih mengalami hambatan. 
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Menurut penelitian Tati Fauziah dan Tuti Alawiyah (2016: 149) 

permasalahan pada pelaksanaan Kurikulum 2013 adalah banyaknya jenis 

penilaian yang membuat guru kurang maksimal dalam melakukan penilaian 

terhadap proses pembelajaran siswa. Guru menganggap penilaian autentik ini 

rumit dan sulit untuk dilakukan, apalagi ranah afektif yang membutuhkan 

waktu relatif  lama dan proses penilaiannya dilakukan secara bersamaan 

dengan proses belajar. 

Perubahan paradigma pembelajaran dalam kurikulum 2013 ini, 

mendatangkan masalah bagi guru. Masih banyak guru yang mempraktikkan 

penilaian hanya sebatas penilaian pengetahuan saja sedangkan dalam 

kurikulum 2013 guru dituntut untuk melakukan penilaian pada aspek 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan Kurikulum 2013 pada 

proses pembelajaran di kelas masih kurang mendapat perhatian, begitu juga 

dengan penilaian guru dalam peoses pembelajaran. Belum semua guru 

melakukan inovasi pada penilaian siswa dalam proses pembelajaan. Guru 

harus melakukan penilaian sedetail mungkin mulai perilaku dan sikap sampai 

dalam pengetahuan siswa secara menyeluruh. 

Di dalam penilaian guru tidak hanya memberikan nilai berupa angka-

angka, namun harus menunjukkan fakta-fakta pendukung. Perkembangan 

belajar siswa untuk ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan akan mudah 

diketahui guru apabila penilaian autentik benar-benar diterapkan dan guru 

sudah terbiasa menerapkan penilaian autentik. Hal tersebut dikarenakan hasil 

dari penilaian autentik akan menentukan perlakuan apa yang harus diberikan 
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guru kepada siswa. Guru dapat menggunakan berbagai teknik dalam penilaian 

autentik untuk menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa.  

Penilaian atau assesmen hasil belajar oleh pendidik dimaksudkan untuk 

mengukur kompetensi atau kemampuan tertentu terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Guru-guru masih kesulitan dalam 

melaksanakan autentik dengan prosedur yang benar. Kondisi tersebut 

dikarenakan sosialisasi yang mereka dapatkan belum dapat sepenuhnya 

mereka pelajari dalam waktu yang singkat. Guru harus mencermati karakter 

masing-masing peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung dalam 

tiga ranah sekaligus. Aspek kognitif dan psikomotor sudah dilaksanakan oleh 

para pendidik, sedang aspek afektif belum memperoleh perhatian seperti pada 

kedua aspek lainnya.  

Kendala yang dihadapi guru pada kurikulum 2013 ini dikarenakan 

kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang baru sehingga guru belum 

menguasai dengan baik, khususnya dalam penilaian sikap siswa. Kurikulum 

2013 lebih menekankan pada keaktifan dan materi lapangan, maka guru 

dituntut memiliki keterampilan yang tinggi dalam penilaian sikap siswa, 

sehingga guru menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Untuk 

mengetahui kendala-kendala yang dihadapi guru diperlukan penelitian-

penelitian yang mendalam. Sebagaimana diketahui, tugas guru pada saat 

berada didalam kelas, bukan hanya mengajar, akan tetapi juga mengarahkan 

siswa mengerjakan tugas, mengawasi siswa dan melakukan evaluasi. 
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Sehingga, guru mengalami keterbatasan waktu dalam melakukan penilaian 

terhadap sikap siswa. 

Evaluasi autentik meskipun sesuai untuk menilai kemampuan siswa, 

tetapi belum semua guru paham tentang cara pelaksanaan evaluasi autentik. 

Guru menerapkan evaluasi autentik hanya sebatas pemahamanya. Hasil 

wawancara awal dengan guru sejarah SMA Negeri 3 Temanggung mengaku 

masih mengalami kesulitan memahami kurikulum pendidikan tahun 2013, 

dan masih terbiasa dengan sistem kurikulum terdahulu, terutama dalam hal 

penilaian terhadap peserta didik. 

Banyaknya jenis penilaian membuat guru kurang maksimal dalam 

melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran siswa, apalagi hal ini 

dibarengi dengan tuntutan guru untuk merubah model pembelajaran. Dari 

permasalahan tersebut, dapat diketahui belum optimalnya penilaian autentik 

pada Kurikulum 2013, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul Pelaksanaan Penilaian Afektif pada Pembelajaran Sejarah 

Kurikulum 2013 Kelas XI IPS di SMA Negeri  3 Temanggung Tahun Ajaran 

2017/2018 

B. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalahnya adalah : 

1. Bagaimana pemahaman guru sejarah di SMA Negeri 3 Temanggung  

mengenai penilaian afektif pada kurikulum 2013 ? 
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2. Bagaimana penerapan penilaian afektif yang dilakukan guru sejarah di 

SMA Negeri 3 Temanggung? 

3. Mengapa penerapan penilaian afektif di SMA Negeri 3 Temanggung 

pada Mata Pelajaran Sejarah belum berjalan optimal? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan 

penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui pemahaman guru sejarah di SMA Negeri 3 

Temanggung mengenai penilaian afektif. 

2. Untuk mengetahui penerapan penilaian afektif yang dilakukan guru 

sejarah di SMA Negeri 3 Temanggung. 

3. Untuk mengetahui penyebab penerapan penilaian afektif di SMA Negeri 

3 Temanggung pada Mata Pelajaran Sejarah belum berjalan optimal. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber 

referensi  untuk penelitian lebih lanjut mengenai peranan guru sejarah 

dalam menilai aspek afektif pada siswa. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1. Memberikan hal baru bagi siswa dalam proses belajar mengajar 

agar siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya dalam mata 

pelajaran sejarah. 

2. Membentuk siswa untuk mengaplikasikan nilai-nilai afektif dalam 

masyarakat. 

b. Bagi Guru 

1. Meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh guru Mata 

Pelajaran Sejarah terutama dalam menanamkan nilai-nilai afektif. 

2. Dapat menjadi referensi bagi guru dalam memperbaiki 

pembelajaran sejarah khususnya dalam menilai sikap pada siswa.  

c. Bagi Sekolah 

1. Dapat sebagai masukan dalam upaya mewujudkan keberhasilan 

belajar sejarah setelah penelitian ini dilakukan. 

2. Dapat memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam 

usaha perbaikan proses pembelajaran untuk meningkatkan 

keberhasilan belajar siswa khususnya pada mata pelajaran sejarah.  

d. Bagi Peneliti 

Memperoleh pengalaman, wawasan dan pengetahuan tentang 

kompetensi guru khususnya penanaman nilai afektif kepada siswa 

tersebut dapat kita jadikan sebagai salah satu tolak ukur, supaya 

keberhasilan belajar juga dapat meningkat. Diharapkan peneliti 
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sebagai calon guru sejarah siap melaksanakan tugas sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan zaman.  

E. Batasan Istilah 

1. Penilaian Afektif (Sikap) 

Adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat 

pencapaian kompetensi sikap dari peserta didik yang meliputi aspek 

menerima atau memerhatikan (receiving atau attending), merespon 

atau menanggapi (responding), menilai atau menghargai (valuing),

mengorganisasi atau mengelola (organization), dan berkarakter 

(characterization) (Kunandar, 2015: 104). 

Dalam Kurikulum 2013 sikap dibagi menjadi dua, yakni sikap 

spiritual dan sikap sosial. Bahkan kompetensi sikap masuk menjadi 

Kompetensi Inti 1 (KI 1) untuk sikap spiritual dan Kompetensi inti 2 

(KI 2) untuk sikap sosial. Pada penelitian ini akan dibatasi hanya 

meneliti sikap sosial saja. Jika sikap diajarkan, sesungguhnya guru 

sedang mengajarkan pengetahuan tentang sikap, seperti pengertian 

kejujuran dan kedisiplinan, tetapi membentuk dan merealisasikan 

sikap jujur dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.  

2. Pembelajaran Sejarah 

Pembelajaran sejarah merupakan proses membantu peserta didik 

agar memperoleh tambahan pengetahuan dan pengalaman akan 

peristiwa masa lalu dan karenanya siswa dapat memahami, 
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mengambil nilai-nilai serta mengkaitkan hubungan antara masa lalu, 

masa kini, dan masa yang akan datang (Suryadi,  2012: 76). 

3. Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 yang berbasis karakter  dan kompetensi lahir 

sebagai jawaban terhadap berbagai kritikan terhadap Kurikulum 2006, 

serta sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan dunia kerja. 

Kurikulum 2013 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 

mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu 

tekhnologi seperti yang digariskan dalam haluan negara (Mulyasa, 

2014: 163). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Penilaian Afektif 

Penilaian diartikan sebagai proses, cara, atau pembuatan nilai dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nilai disini dapat berupa angka maupun 

deskripsi yang diberikan untuk mengetahui kualitas suatu produk tertentu. 

Bila dihubungkan dalam dunia pendidikan, nilai digunakan untuk 

mengukur kemampuan peserta didik dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Menurut Kemendikbud, penilaian adalah proses 

mengumpulkan informasi/bukti melalui pengukuran, menafsirkan, 

mendeskripsikan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran.  

Selain itu, penilaian dapat dimaknai pula sebagai suatu kegiatan untuk 

memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh 

tentang proses dan hasil yang telah dicapai siswa. Pendapat lain 

menyebutkan penilaian sebagai suatu proses monitoring terhadap 

serangkaian aktivitas pembelajaran (berfokus pada proses) untuk 

memantau aktivitas setiap saat supaya memperoleh pemahaman 

menyeluruh sehingga dapat menentukan langkah untuk pemilihan strategi 

pembelajaran berikutnya (Febru dalam Fadlillah, 2014: 202).  
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Menurut Kunandar (2015: 35) penilaian dalam kurikulum 2013 

mengacu pada Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar 

Penilaian Pedidikan. Standar Penilaian bertujuan untuk menjamin: (1) 

perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan 

dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian, (2) pelaksanaan 

penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, 

efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya, dan (3) pelaporan hasil 

penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Standar 

penilaian pendidikan ini disusun sebagai acuan penilaian bagi pendidik, 

satuan pendidikan, dan pemerintah pada satuan pendidikan untuk jenjang 

pendidikan dasar dan menengah.  

Menurut Permendikbud tersebut standar penilaian pendidikan adalah 

kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil 

belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan 

dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar 

peserta didik mencakup: penilaian autentik, penilaian diri, penilaian 

berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, 

ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat 

kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah. 

Salah satu penekanan dalam kurikulum 2013 adalah penilaian autentik 

(authentic asessment). Sebenarnya dalam kurikulum sebelumnya, yakni 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sudah memberi ruang 

terhadap penilaian autentik, tetapi dalam implementasi di lapangan belum 
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berjalan secara optimal. Melalui kurikulum 2013 ini penilaian autentik 

menjadi penekanan yang serius di mana guru dalam melakukan penilaian 

hasil belajar peserta didik benar-benar memerhatikan penilaian autentik. 

Penilaian autentik adalah kegiatan menilai peserta didik yang menekankan 

pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil dengan 

berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan 

kompetensi yang ada di Standar Kompetensi (SK) atau Kompetensi Inti 

(KI) dan Kompetensi Dasar (KD). 

Dalam kurikulum 2013 mempertegas adanya pergeseran dalam 

melakukan penilaian, yakni dari penilaian melalui tes (mengukur 

kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan 

hasil). Dalam penilaian autentik peserta didik diminta untuk menerapkan 

konsep atau teori pada dunia nyata. Autentik berarti keadaan yang 

sebenarnya, yaitu kemampuan atau ketrampilan yang dimiliki oleh peserta 

didik.  

Penilaian autentik berbeda dengan penilaian tradisional. Penilaian 

tradisional peserta didik cenderung memilih respon yang tersedia, 

sedangkan dalam penilaian autentik peserta didik menampilkan atau 

mengerjakan suatu tugas atau proyek. Pada penilaian tradisional 

kemampuan berpikir yang dinilai cenderung pada level memahami dan 

fokusnya adalah guru. Pada penilaian autentik kemampuan berpikir yang 

dinilai adalah level konstruksi dan aplikasi serta fokusnya pada peserta 

didik. Penilaian autentik lebih memerhatikan keseimbangan antara 
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penilaian kompetensi sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan 

ketrampilan (psikomotorik) yang disesuaikan dengan perkembangan 

karakteristik peserta didik sesuai dengan jenjangnya (Kunandar, 2015: 37). 

Sebelum menjelaskan pengertian penilaian sikap perlu dijelaskan 

terlebih dahulu pengertian sikap. Sikap bermula dari perasaan (suka atau 

tidak suka) yang terkait dengan kecenderungan sesorang dalam merespons 

sesuatu atau objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau 

pandangan hidup yang dimiliki seseorang. Sikap mengacu kepada 

perbuatan atau perilaku seseorang, tetapi tidak berarti semua perbuatan 

identik dengan sikap.  

Perbuatan seseorang mungkin saja bertentangan dengan sikapnya. 

Sikap dapat dibentuk, sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang 

diinginkan. Sikap terdiri dari tiga komponen, yaitu afektif, kognitif, dan 

konatif. Komponen afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang 

atau penilaiannya terhadap sesuatu objek. Komponen kognitif adalah 

kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek. Adapun 

komponen konatif adalah kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat 

dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan kehadiran objek sikap 

(Kunandar, 2015: 103). 

Fungsi penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan guru adalah: 

1. Menggambarkan seberapa dalam seorang peserta didik telah 

menguasai kompetensi tertentu. Dengan penilaian maka akan 
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diperoleh informasi tingkat pencapaian kompetensi peserta didik 

(tuntas atau belum tuntas). 

2. Mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu 

peserta didik memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah 

berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan 

kepribadian maupun untuk penjurusan (sebagai bimbingan).  

3. Menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa 

dikembangkan peserta didik serta sebagai alat diagnosis yang 

membantu guru menentukan apakah peserta didik perlu mengikuti 

remedial atau pengayaan. Dengan penilaian guru dapat 

mengidentifikasi kesulitan peserta didik untuk selanjutnya dicari 

tindakan untuk mengatasinya. Dengan penilaian guru juga dapat 

mengidentifikasi kelebihan atau keunggulan dari peserta didik untuk 

selanjutnya diberikan tugas atau proyek yang harus dikerjakan oleh 

peserta didik tersebut sebagai pengembangan minat dan potensinya. 

4. Menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang 

sedang berlangsung guna perbaikan proses pembelajaran berikutnya. 

Dengan penilaian guru bisa mengidentifikasi kelemahan dan 

kekurangan dalam proses pembelajaran untuk selanjutnya dicari 

tindakan perbaikannya. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk 

mengetahui kekurangan dan kelemahan dalam proses pembelajaran di 

samping dari hasil belajar peserta didik, juga dapat diperoleh dari 

respons atau tanggapan peserta didik ketika proses pembelajaran 
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berlangsung. Tekhnik untuk mengetahui respon peserta didik terhadap 

pembelajaran yang dilakukan guru bisa dengan menyusun instrumen 

berupa angket atau kuesioner yang terdiri dari beberapa pernyataan (3-

5) yang isinya bagaimana perasaan atau sikap peserta didik terhadap 

proses pembelajaran yang telah berlangsung. 

5. Kontrol bagi guru dan sekolah tentang kemajuan peserta didik. 

Dengan melakukan penilaian hasil pembelajaran, maka guru dan 

sekolah dapat mengontrol tingkat kemajuan hasil belajar peserta didik, 

yakni berapa persen yang tingkat rendah. Dari peta tingkat kemajuan 

hasil belajar peserta didik, maka guru dan sekolah dapat menyusun 

program untuk meningkatkan kemajuan hasil belajar peserta didik. 

Menurut Kunandar (2015: 104-105) sikap dalam kurikulum 2013 

dibagi menjadi dua, yakni sikap spiritual dan sikap sosial. Bahkan 

kompetensi sikap masuk menjadi kompetensi inti, yakni kompetensi inti 1 

(KI 1) untuk sikap spiritual dan kompetensi inti 2 (KI 2) untuk sikap 

sosial. Dalam kurikulum 2013 kompetensi sikap, baik sikap spiritual (KI 

1) maupun sikap sosial (KI 2) tidak diajarkan dalam Proses Belajar 

Mengajar (PBM). Artinya kompetensi sikap spiritual dan sosial meskipun 

memiliki Kompetensi Dasar (KD), tetapi tidak dijabarkan dalam materi 

atau konsep yang harus disampaikan atau diajarkan kepada peserta didik 

melalui PBM yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan 

kegiatan penutup. Namun kompetensi sikap spiritual dan sosial harus 

terimplementasikan dalam PBM melalui pembiasaan dan keteladanan yang 
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ditunjukkan oleh peserta didik dalam keseharian melalui dampak pengiring 

(nurturant effect) dari pembelajaran. 

Hal ini disebabkan sikap, baik sikap spiritual (KI 1) maupun sikap 

sosial (KI 2) itu tidak dalam konteks untuk diajarkan, tetapi untuk 

diimplementasikan atau diwujudkan dalam tindakan nyata oleh peserta 

didik. Oleh karena itu, jika sikap itu diajarkan, sesungguhnya guru sedang 

mengajarkan pengetahuan tentang sikap, seperti pengertian kejujuran dan 

kedisiplinan, tetapi bukan membentuk dan merealisasikan sikap jujur dan 

disiplin dalam tindakan nyata sehari-hari peserta didik. Oeh karena sikap 

spiritual dan sikap sosial harus muncul dalam tindakan nyata peserta didik 

dalam kehidupan sehari-hari, maka pencapaian kompetensi sikap tersebut 

harus dinilai oleh guru secara berkesinambungan dengan menggunakan 

instrumen tertentu. 

Secara umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam proses 

pembelajaran adalah : 

1. Sikap terhadap materi pelajaran. Peserta didik perlu memiliki sikap 

positif terhadap materi pelajaran. Dengan sikap positif dalam diri 

peserta didik akan tumbuh dan berkembang minat belajar, akan lebih 

mudah diberi motivasi, dan akan lebih mudah menyerap materi 

pelajaran yang diajarkan. 

2. Sikap terhadap guru/pengajar. Peserta didik perlu memiliki sikap positif 

terhadap guru. Peserta didik yang tidak memiliki sikap positif terhadap 
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guru akan cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan. Dengan 

demikian, peserta didik yang memiliki sikap negatif terhadap 

guru/pengajar akan sukar menyerap materi pelajaran yang diajarkan 

oleh guru tersebut. 

3. Sikap terhadap proses pembelajaran. Peserta didik juga perlu memiliki 

sikap positif terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Proses 

pembelajaran di sini mencakup suasana pembelajaran, strategi, 

metodologi, dan tekhnik pembelajaran yang digunakan. Proses 

pembelajaran yang menarik, nyaman dan menyenangkan dapat 

menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, sehingga dapat mencapai 

hasil belajar yang maksimal. 

4. Sikap berkaitan dengan nilai-nilai atau norma-norma tertentu 

berhubungan dengan suatu materi pelajaran. Peserta didik juga perlu 

memiliki sikap yang tepat, yang dilandasi oleh nilai-nilai positif 

terhadap suatu masalah tertentu. 

5. Sikap berhubungan dengan kompetensi afektif lintas kurikulum yang 

relevan dengan mata pelajaran.  

Menurut Mar’at (1982: 9) sikap merupakan produk dari proses 

sosialisasi di mana seseorang bereaksi sesuai dengan rangsang yang 

diterimanya. Jika sikap mengarah pada obyek tertentu, berarti bahwa 

penyesuaian diri terhadap obyek tersebut dipengaruhi oleh lingkungan 

sosial dan kesediaan untuk bereaksi dari orang tersebut terhadap obyek. 
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Sikap diartikan juga sebagai suatu konstruk untuk memungkinkan 

terlihatnya suatu aktivitas.  

Menurut Saifuddin Azwar (2013: 30) Sikap sosial terbentuk dari 

adanya interaksi sosial yang dialami oleh individu. Interaksi sosial 

mengandung arti lebih daripada sekedar adanya kontak sosial dan 

hubungan antar individu sebagai anggota kelompok sosial. Dalam interaksi 

sosial, terjadi hubungan sling memengaruhi di antara individu yang satu 

dengan yang lain, terjadi hubungan timbal balik yang turut memengaruhi 

pola perilaku masing-masing individu sebagai anggota masyarakat. Lebih 

lanjut, interaksi sosial itu meliputi hubungan antara individu dengan 

lingkungan fisik maupun lingkungan psikologis di sekelilingnya. 

Dalam interaksi sosialnya, individu bereaksi membentuk pola sikap 

tertentu terhadap berbagai obyek psikologis yang dihadapinya. Diantara 

berbagai faktor yang memengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman 

pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, 

institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi 

dalam diri individu. Ranah sikap meliputi lima jenjang proses berpikir, 

yaitu menerima atau memerhatikan, merespon atau menanggapi, menilai 

atau menghargai, mengorganisasi atau mengelola, dan berkarakter.  

2. Pembelajaran Sejarah 

Pelajaran sejarah merupakan kajian ilmiah tentang manusia, 

kesuksesan dan kegagalannya, dan evolusi masyarakat, beserta berbagai 
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aspeknya yaitu politik, ekonomi, sosial, kultural, seni, keagamaan, dan 

sebagainya. Mata pelajaran ini menawarkan materi yang sangat luas, 

melibatkan berbagai ketrampilan, dan mengarahkan pada pemahaman 

yang mendalam serta generalisasi yang akan mengembangkan berbagai 

kemampuan yang dimiliki oleh para siswa. Ruang lingkup sejarah sangat 

luas (Kochhar, 2008: 68). 

Menurut Aman (2011: 56) Sejarah merupakan cabang ilmu 

pengetahuan yang menelaah tentang asal-usul dan perkembangan serta 

peranan masyarakat di masa lampau berdasarkan metode dan  metodologi 

tertentu. Pengetahuan masa lampau tersebut mengandung nilai-nilai 

kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk 

sikap, watak dan kepribadian peserta didik. Maka pelajaran Sejarah 

memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa 

yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang 

memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara substantif, materi 

sejarah meliputi : 

1. Mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, 

patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang 

mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian peserta didik. 

2. Memuat khasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa, termasuk 

peradaban bangsa Indonesia. Materi tersebut merupakan bahan 

pendidikan yang mendasar bagi proses pembentukan dan penciptaan 

peradaban bangsa Indonesia di masa depan.  
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3. Menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta solidaritas 

untuk menjadi perekat bangsa dalam menghadapi ancaman 

disintegrasi bangsa. 

4. Sarat dengan ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam 

mengatasi krisis multidimensi yang dihadapi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

5. Berguna untuk menanamkan dan mengembangkan sikap 

bertanggungjawab dalam memelihara keseimbangan dan kelestarian 

lingkungan hidup. 

Sedangkan Mata Pelajaran Sejarah bertujuan untuk : 

1. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kehidupan 

masyarakat dan bangsa Indonesia serta dunia melalui pengalaman 

sejarah bangsa Indonesia dan bangsa lain.  

2. Mengembangkan rasa kebangsaan, cinta tanah air, dan penghargaan 

kritis terhadap hasil dan prestasi bangsa Indonesia dan umat manusia 

di masa lalu.  

3. Membangun kesadaran tentang konsep waktu dan ruang dalam 

berfikir kesejarahan. 

4. Mengembangkan kemampuan berpikir sejarah (historical thinking), 

keterampilan sejarah (historical skills), dan wawasan terhadap isu 

sejarah (historical issues), serta menerapkan kemampuan, 

keterampilan dan wawasan tersebut dalam kehidupan masa kini. 
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5. Mengembangkan perilaku yang didasarkan pada nilai dan moral 

yang mencerminkan karakter diri, masyarakat dan bangsa.  

6. Menanamkan sikap berorientasi kepada kehidupan masa kini dan 

masa depan berdasarkan pengalaman masa lampau.  

7. Memahami dan mampu menangani isu-isu kontroversial untuk 

mengkaji permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakatnya. 

8. Mengembangkan pemahaman internasional dalam menelaah 

fenomena aktual dan global. 

Sejarah telah lama menduduki posisi yang penting di antara berbagai 

mata pelajaran yang diajarkan di berbagai tingkat pendidikan. Sejarah 

disebut “ratu” atau”ibu” ilmu-ilmu sosial. Sejarah menjadi dasar Ilmu-

Ilmu Humaniora dan Ilmu-Ilmu Sosial. Sejarah adalah ilmu tentang 

manusia. Sejarah berkaitan dengan manusia dalam ruang dan waktu. 

Sejarah menjelaskan masa kini. Kontinuitas dan koherensi merupakan 

kewajiban yang haus dipenuhi oleh sejarah. Ruang lingkup sejarah sangat 

luas, lebar, dan panjang. Ini adalah kisah tentang manusia.  

Ilmu tentang perilaku manusia secara keseluruhan. Konsep sejarah 

telah mengalami perubahan besar sejak awal mula sampai zaman 

modern. Saat ini sejarah tidak hanya berkaitan dengan peristiwa politik 

yang terjadi dalam kehidupan suatu bangsa, tetapi juga berkaitan dengan 

aspek ekonomi, sosial, budaya, dan agama dalam kehidupan manusia. 

Sejarah telah berkembang secara vertikal dan horizontal. Sejarah telah 
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menjadi landasan yang luas dan menarik, serta dipandang sebagai yang 

terdepan dalam ilmu kemanusiaan (Kochhar, 2008: 22). 

Suyatno Kartodirdjo dalam Aman (2011: 34), kesadaran sejarah pada 

manusia sangat penting artinya bagi pembinaan budaya bangsa. 

Kesadaran sejarah bukan hanya sekedar memperluas pengetahuan, 

melainkan harus diarahkan pula kepada kesadaran penghayatan nilai-nilai 

budaya yang relevan dengan usaha pengembangan kebudayaan itu 

sendiri. Kesadaran sejarah dalam konteks pembinaan budaya bangsa 

dalam pembangkitan kesadaran bahwa bangsa itu merupakan suatu 

kesatuan sosial yang terwujud melalui suatu proses sejarah, yang 

akhirnya mempersatukan sejumlah wilayah kecil ke dalam wilayah yang 

lebih besar yaitu bangsa.  

Dengan demikian indikator-indikator kesadaran sejarah tersebut 

dapat dirumuskan mencakup : menghayati makna dan hakekat sejarah 

bagi masa kini dan masa yang akan datang, mengenal diri sendiri dan 

bangsanya, membudayakan sejarah bagi pembinaan budaya bangsa, dan 

menjaga peninggalan sejarah bangsa. Sejarah adalah cermin bagi 

masyarakat untuk melihat perkembangan diri sendiri  di zaman yang 

telah lampau hingga lebih mengerti tentang keadaan diri sendiri pada 

zaman sekarang agar dapat menentukan sikap dan tindakan yang tepat 

untuk membangun diri sendiri di zaman yang akan datang.  

Dalam pembelajaran sejarah, ada beberapa aspek lain yang juga ikut 

diberikan yaitu nasionalisme yang merupakan tujuan pembelajaran yang 
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sangat penting dalam rangka membangun karakter bangsa. Mata 

Pelajaran Sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan 

peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia 

yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Materi sejarah 

mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, 

patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang 

mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian peserta didik. 

3. Kurikulum 2013 

Menurut  Mulyasa (2014: 163) kurikulum 2013 merupakan salah 

satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa 

dalam penguasaan ilmu dan tekhnologi seperti yang digariskan dalam 

haluan negara. Dengan demikian, Kurikulum 2013 diharapkan dapat 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh dunia 

pendidikan dewasa ini, terutama dalam memasuki era globalisasi yang 

penuh dengan beragai macam tantangan.  

Implementasi Kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan 

yang produktif, kreatif, dan inovatif. Hal ini dimungkinkan, karena 

Kurikulum ini berbasis karakter dan kompetensi, yang secara konseptual 

memiliki beberapa keunggulan. 1) Kurikulum 2013 menggunakan 

pendekatan yang bersifat alamiah (konstekstual), karena berangkat, 

berfokus, dan bermuara pada hakekat peserta didik untuk 

mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensinya masing-
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masing. Dalam hal ini, peserta didik merupakan subjek belajar, dan 

proses belajar berlangsung secara alamiah dalam bentuk bekerja dan 

mengalami berdasarkan kompetensi tertentu, bukan transfer pengetahuan 

(transfer of knowledge). 2) Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan 

kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-

kemampuan lain. Penguasaan ilmu pengetahuan, dan keahlian tertentu 

dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari, serta pengembangan aspek-aspek kepribadian 

dapat dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu. 

3) Ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam 

pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi, 

terutama yang berkaitan dengan ketrampilan. Kurikulum 2013 

mengimplementasikan kurikulum baru sebagai penyempurnaan 

kurikulum sebelumnya (KTSP). Kurikulum 2013 dikembangkan 

berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut : 

1. Tantangan Internal 

Yaitu 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi 

standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar 

pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. 

2. Tantangan Eksternal 

Antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang 

terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan tekhnologi dan 
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informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan 

perkembangan pendidikan tingkat internasional. 

3. Penyempurnaan Pola Pikir 

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola 

pikir sebagai berikut :  

a. Pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi 

pembelajaran berpusat pada peserta didik,  

b. Pola pembelajaran satu arah (interaksi guru–peserta didik) 

menjadi pembelajaran interaktif (interaktif guru–peserta didik– 

masyarakat–lingkungan alam, sumber/media lainnya), 

c. Pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara 

jejaring (peserta didik dapat menimba imu dari siapa saja dan 

dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui 

internet),  

d. Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif–mencari, 

e. Pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim), 

f. Pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis 

alat multimedia, 

g. Pola pembelajaran berbasis masal menjadi kebutuhan pelanggan 

dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang 

dimiliki setiap peserta didik, 
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h. Pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (monodiscipline) 

menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak 

(multidiscipline), dan 

i. Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis. 

4. Penguatan Tata Kelola Kurikulum 

a. Tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata 

kerja yang bersifat kolaboratif,  

b. Penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan 

manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan 

(educational leader), 

c. Penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen 

dan proses pembelajaran. 

5. Penguatan Materi 

Penguatan materi dilakukan dengan cara pendalaman dan 

perluasan materi yang relevan bagi peserta didik. 

Pembelajaran Kurikulum 2013 mendasarkan pada konsep bahwa 

pembelajaran merupakan suatu proses pengembangan potensi dan 

pembangunan karakter setiap peserta didik sebagai hasil dari sinergi 

antara pendidikan yang berlangsung di sekolah, keluarga, dan 

masyarakat. Proses pembelajaran Kurikulum 2013 tersebut memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka 

menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap 

(spiritual dan sosial), pengetahuan, dan ketrampilan yang diperlukan 
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dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta 

berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia (Permendikbud 

No. 104 tahun 2014 tentang Pembelajaran).  

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang ditulis oleh Regananta Sri Pratikna pada tahun 2015 

berjudul Pelaksanaan Penilaian Autentik dalam Pembelajaran Sejarah 

Kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Sayung membahas mengenai pemahaman 

guru sejarah di SMA Negeri 1 Sayung. Tentang  penilaian autentik, 

penerapan  penilaian autentik yang dilakukan guru sejarah di SMA Negeri 1 

Sayung, dan hambatan apa yang dialami guru sejarah di SMA Negeri 1 

Sayung dalam penilaian autentik dan upaya mengatasinya, serta bagaimana 

tanggapan siswa di SMA Negeri 1 Sayung terhadap penilaian autentik.  

Dalam pelaksanaan penilaian autentik terhadap siswa dalam 

pembelajaran sejarah, guru sejarah mengakui masih bingung dalam 

menerapkan berbagai teknik-teknik penilaian dalam penilaian autentik 

Kurikulum 2013 dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Dinas Pendidikan 

Kabupaten Demak maupun Departemen Pendidikan Nasional serta belum 

adanya pelatihan/workshop terhadap guru terkait dengan implementasi 

Kurikulum 2013. Hal tersebutlah yang membuat peneliti tertarik untuk 

melakukan kajian secara mendalam mengenai pelaksanaan penilaian autentik 

dalam pembelajaran sejarah khususnya di kelas XI SMA Negeri 1 Sayung. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh 

informasi bahwa Pemahaman Guru Sejarah di SMA Negeri 1 Sayung terkait 

penilaian autentik Kurikulum 2013 dalam pembelajaran sejarah berbeda 

berdasarkan indikator pertanyaan pada saat wawancara meliputi: pengertian 

penilaian autentik, ciri-cirinya, teknik dan instrument yang digunakan, aspek 

yang dinilai dan tujuan dari penilaian autentik. Penerapan penilaian autentik 

dalam pembelajaran sejarah Kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Sayung 

berbeda. Dimana secara keseluruhan guru sejarah di SMA Negeri 1 Sayung 

belum mampu melaksanakan penilaian secara maksimal.  

Hambatan-hambatan yang dialami oleh guru sejarah di SMA Negeri 1 

Sayung terutama pada sistem penilaian meliputi penerapan penilaian aspek-

aspek pada peserta didik dan penerapan teknik dan instrument penilaian 

peserta didik, selain itu metode pembelajaran dan sarana dan prasarana 

pendukung serta keterbatasan waktu dan jumlah tenaga pengajar. Respon dari 

peserta didik di SMA Negeri 1 Sayung terhadap penerapan penilaian autentik 

dalam pembelajaran sejarah beragam. Selain memotivasi siswa untuk lebih 

giat belajar agar setiap ada penilaian mendapat nilai yang maksimal, juga bisa 

dijadikan sebagai nilai tambahan bagi siswa yang nilainya masih kurang. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk 

memperoleh data digunakan metode wawancara mendalam, studi 

dokumentasi. Untuk menguji obyektifitas dan keabsahan data digunakan 

teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan 
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data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Analisis data 

dilakukan dengan menggunakan model analisis interaksi (interactive analysis 

models). 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat 

penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Sayung sedangkan latar 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah SMA Negeri 3 

Temanggung. Selain itu dalam penelitian ini tidak dibatasi kelas. Sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan terbatas pada kelas XI IPS saja. Penelitian 

Regananta Sri Pratikna memberikan kontribusi berupa persamaan dalam 

metode penelitian. Jadi peneliti bisa membandingkn bagaimana metode 

penelitian yang nantinya akan digunakan. 

Fuad Hasan dengan penelitan yang berjudul Pelaksanaan dan Kendala –

kendala yang dihadapi Guru Sejarah dalam Menilai Aspek Afektif pada 

Pembelajaran Sejarah di SMA Negeri 1 Wiradesa Kabupaten Pekalongan 

Tahun Ajaran 2014 –2015, melakukan penelitian untuk mengkaji tentang 

menilai aspek afektif pada pembelajaran sejarah. Aspek afektif pada dasarnya 

adalah merupakan bagian dari tingkah laku manusia, sebagai gejala atau 

gambaran kepribadian yang memancar keluar. Namun karena sikap ini 

merupakan sesuatu yang paling menonjol dan sangat di butuhkan dalam 

pergaulan, maka diperoleh informasi mengenai sikap seseorang adalah 

penting sekali.   

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskripsi analisis. Informan dalam penelitian ini adalah guru 
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sejarah, wakil kepala bidang kurikulum dan juga siswa di SMA Negeri 1 

Wiradesa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

observasi lapangan, wawancara mendalam, serta studi dokumen. Uji 

keabsahan data menggunakan triangulasi data. Data penelitian dianalisis 

dengan analisis interaktif, meliputi reduksi data, sajian data dan penarikan 

simpulan serta verifikasinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penilaian dalam kurikulum 2013 lebih menitikberatkan kepada penilaian 

sikap siswa. Seperti diketahui bahwa tujuan kurikulum 2013 adalah 

pendidikan karakter dan sikap siswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik 

dan berguna bagi semuanya.  

Penilaian sikap mendapatkan porsi yang lebih banyak dibandingkan 

dengan penilaian kognitif dan psikomotorik. Pelaksanaan penilaian aspek 

afektif di SMA Negeri 1 Wiradesa dilakukan dengan cara observasi, 

pengamatan dan penilaian langsung kepada siswa. Tahapan dalam penilaian 

aspek afektif di SMA Negeri 1 Wiradesa memiliki tiga tahapan, yang pertama 

melihat secara langsung satu per satu siswa, yang kedua adalah penilaian 

antar teman sejawat dan teman yang akan dinilai biasanya ditentukan oleh 

guru, yang ketiga adalah penilaian antar guru, biasanya guru akan bertanya 

bagaimana keseharian siswa kepada guru mata pelajaran lain.  

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat 

penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Wiradesa sedangkan 

latar penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah SMA Negeri 3 

Temanggung. Selain itu dalam penelitian ini tidak dibatasi kelas. Sedangkan 
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penelitian yang akan dilakukan terbatas pada kelas XI IPS saja. Penelitian 

Fuad Hasan memberikan kontribusi berupa persamaan dalam metode 

penelitian. Jadi peneliti bisa membandingkn bagaimana metode penelitian 

yang nantinya akan digunakan. 

Penelitian Diana Puspitasari dengan judul Penerapan Penilaian Autentik 

dalam Pembelajaran Sejarah pada Kurikulum 2013 di SMK N 1 Bawen 

Tahun 2014/2015, dilakukan karena penerapan penilaian autentik di SMK 

Negeri1 Bawen, guru mengalami kesulitan dalam pembuatan RPP yang harus 

memuat 3 (pengetahuan, ketrampilan dan sikap), pelaksanaan penilaian di 

kelas belum berjalan dengan baik, dan untuk pembuatan rapor penilaian guru 

mengalami kesulitan. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan desain studi kasus.  

Informan dalam penelitian ini adalah guru sejarah, wakil kepala bidang 

kurikulum dan juga beberapa peserta didik kelas X dan XI di SMK Negeri 

Bawen.Teknik pengumpulan data (1) observasi, (2) wawancara, (3) dokumen. 

Uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik, triangulasi sumber, 

trianguasi dokumen dan tringulasi teori. Data penelitian dianalisis dengan 

analisis interktif, meliputi pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan 

penarikan simpulan serta verifikasinya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pemahaman guru sejarah 

mengenai penilaian autentik masih kurang dapat dilihat dari perbedaan 

pendapat dari pengertian, ciri-ciri, bentuk penilaian, teknik dan instrumen 

serta tujuan dari penilaian autentik. sampai tujuan penilaian autentik. 
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Perencanaan penilaian autentik. (2) perencanaan penilaian autentik oleh guru 

sejarah sudah sesuai dengan yang tercantum dalam RPP. (3) pelaksanaan 

penilaian autentik sudah sesuai dengan RPP tetapi tidak semua bentuk 

penilaian dilaksanakan oleh guru sejarah dan pengolahan nilai yang dilakukan 

oleh guru sejarah di SMK Negeri 1 Bawen sudah seperti dengan ketentuan di 

sekolah dan Permendikbud No.104 2014. (4) hambatan yang dihadapi guru 

dalam pembelajaran sejarah pemahaman guru tentang penilaian autentik yang 

kurang, jam mengajar guru yang banyak, pemahaman materi dan repon 

peserta didik yang masih kurang serta kurangnya format-format penilaian 

yang disediakan pihak sekolah. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat 

penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Bawen sedangkan latar 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah SMA Negeri 3 

Temanggung. Selain itu dalam penelitian ini tidak dibatasi kelas. Sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan terbatas pada kelas XI IPS saja. Penelitian 

tersebut mengulas tentang penilaian autentik dimana peelitian yang akan 

dilakukan peneliti termasuk dalam isi penilaian autentik yaitu aspek Afektif. 

Penelitian Diana Puspitasari memberikan kontribusi berupa persamaan dalam 

metode penelitian. Jadi peneliti bisa membandingkn bagaimana metode 

penelitian yang nantinya akan digunakan. 

Penelitian yang ditulis oleh Amin Nurohim pada tahun 2016 berjudul 

Pelaksanaan Penilaian Autentik dalam Pembelajaran Sejarah Kurikulum 2013 

di SMA Negeri 1 Purwareja klampok tahun pelajaran 2015/2016 membahas 
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mengenai Penilaian Autentik, Pembelajaran Sejarah, dan Kurikulum 2013. 

Berbagai fenomena mengenai penilaian kurikulum 2013 membuat guru atau 

pendidik semakin kebingungan dalam hal menilai. Guru tidak hanya 

disibukan dalam pembuatan rencana pembelajaran, penguasaan materi, 

penerapan strategi, namun guru juga disibukan dengan penilaian autentik, 

yang sebelumnya pada KTSP pendidik hanya menilai pengetahuan saja, 

dengan adanya kurikulum 2013 guru juga menilai sikap dan keterampilan 

peserta didik. Guru harus mencermati karakter masing-masing peserta didik 

saat proses pembelajaran berlangsung. Dari permasalahan di atas, dapat 

diketahui belum optimalnya penilaian autentik pada Kurikulum 2013, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, untuk 

memperoleh data digunakan metode wawancara, studi dokumentasi, dan 

observasi. Untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 

model analisis interaksi. Hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman Drs. 

Slamet AY mengenai penilaian autentik adalah penilaian untuk menilai 

peserta didik guna meningkatkan kualitas siswa, dengan ciri-ciri bisa menilai 

siswa dengan berbagai teknik dan instrument, serta memiliki tujuan untuk 

mengevaluasi siswa dari aspek pengetahuan, sikap, dan ketrampilan.  

Pemahaman Candra Bahara S.Pd mengenai penilaian autentik adalah 

penilaian yang mengeksplor kemampuan siswa dalam aspek pengetahuan, 
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sikap, dan ketrampilan, dengan ciri-ciri mampu menilai pengetahuan, sikap, 

dan ketrampilan, dan menggunakan banyak teknik dan instrument, serta 

bertujuan untuk mengeksplor kemampuan siswa. Pada proses penilaian 

autentik, guru telah menyusun RPP terlebih dahulu yang didalamnya juga 

tercantum beberapa teknik dan instrument, mulai dari aspek pengetahuan, 

sikap, dan ketrampilan yang akan digunakan pada saat penilaian autentik. 

Akan tetapi, pada pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan RPP 

serta belum semua bentuk penilaian dilaksanakan oleh guru, tetapi mengenai 

pengolahan nilai yang dilakukan oleh guru sudah seperti dengan ketentuan di 

sekolah, karena format sudah ditentukan. Kendala yang dialami oleh guru 

sejarah adalah banyaknya teknik dan instrument yang harus dilaksanakan, 

sarana dan prasarana yang masih kurang, serta peraturan dari pemerintah 

yang sering berubah-ubah. Upaya solusi yang dilaksanakan adalah mencoba 

setiap teknik yang ada, moving class untuk mendapatkan sarana dan 

prasarana yang memadai, serta menjaga komunikasi dengan guru lain dan 

pihak kurikulum.  

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat 

penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Purwareja sedangkan 

latar penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah SMA Negeri 3 

Temanggung. Selain itu dalam penelitian ini tidak dibatasi kelas. Sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan terbatas pada kelas XI IPS saja. Penelitian 

tersebut mengulas tentang penilaian autentik dimana peelitian yang akan 

dilakukan peneliti termasuk dalam isi penilaian autentik yaitu aspek Afektif. 
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Penelitian Amin Nurohim memberikan kontribusi berupa persamaan dalam 

metode penelitian. Jadi peneliti bisa membandingkn bagaimana metode 

penelitian yang nantinya akan digunakan. 

Penelitian Ninit Indah Sari pada tahun 2016 yang berjudul Penilaian 

Afektif dan Psikomotori Dalam Pembelajaran Sejarah Di SMA Negeri Se 

Kabupaten Kendal dilakukan karena melihat pentingnya penilaian dalam 

pembelajaran sejarah, terutama penilaian sikap dan keterampilan untuk mata 

pelajaran sejarah, maka peran guru dalam melaksanakan penilaian juga sangat 

penting. Peroses penilaian dari awal pembuatan instrumen, pelaksanannya 

dengan mengunakan beberapa teknik, sampai dengan pengelolaan hasil nilai 

yang nantinya akan dilaporkan kepada kepala sekolah, orang tua/wali peserta 

didik, dan peserta didik harus baik dan mendapatkan hasil yang efektif. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 

Lokasi penelitian di SMA N 1 Kendal, SMA N 1 Boja, SMA N 1 Pegandon, 

SMA N 1 Cepiring, dan SMA N 1 Rowosari. Narasumber dalam penelitian 

ini adalah guru-guru sejarah, Waka Kurikulum, dan peserta didik di SMA 

negeri di Kabupaten Kendal. Teknik pengumpulan data mengunakan tiga 

teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumen. Untuk menguji keabsahan 

data hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang terdiri dari 

tiga jenis yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi teori. 

Teknik analisis data menggunakan model analisis model Miles dan 

Huberman, yang mencakup empat hal yaitu pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
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Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengembangan instrumen 

penilaian afektif dan psikomotori dalam pembelajaran sejarah dilakukan oleh 

pihak sekolah dan pemerintah, dengan bentuknya daftar cek dengan 

indikator-indikator yang sudah ditentukan. Pelaksanaan penilaian afektif di 

kelas tidak sepenuhnya dilakukan setiap pertemuan, teknik penilaian yang 

sering dilakukan guru sejarah adalah observasi. Sekolah yang menggunakan 

Kurikulum 2013, meskipun nilai sikap diambil dari nilai observasi, penilaian 

diri, penilaian antar teman dan jurnal, namun guru sejarah lebih banyak 

menggunakan teknik observasi.  

Penilaian psikomotorik dilakukan setiap satu kali dalam satu KD, dengan 

mengambil nilai praktik, proyek dan portofolio, namun untuk nilai portofolio 

jarang dilakukan oleh guru. Dalam mengolah data hasil penilaian afektif, di 

SMA negeri yang menggunakan KTSP guru sejarah mengambil nilai rata-

rata, sedangkan di SMA negeri yang menggunakan Kurikulum 2013 nilai 

yang paling besar. Sementara itu, dalam mengolah nilai psikomotorik, guru 

sejarah mengambil nilai yang sering muncul untuk dijadikan nilai 

keterampilan di raport. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat 

penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri Se Kabupaten Kendal. 

Lokasi penelitian di SMA N 1 Kendal, SMA N 1 Boja, SMA N 1 Pegandon, 

SMA N 1 Cepiring, dan SMA N 1 Rowosari. sedangkan latar penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti adalah SMA Negeri 3 Temanggung. Selain itu 

dalam penelitian ini tidak dibatasi kelas. Sedangkan penelitian yang akan 
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dilakukan terbatas pada kelas XI IPS saja. Penelitian tersebut mengulas 

tentang penilaian afektif dan psikomotorik sedangkan peneliti hanya 

mengulas mengenai aspek aektif. Penelitian Ninit Indah Sari dilakukan pada 

beberapa sekolah yang menggunakan kurikulum yang berbeda, sedangkan 

sekolah yang akan diteliti menggunakan Kurikulum 2013. Penelitian ini 

memberikan kontribusi berupa persamaan dalam metode penelitian. Jadi 

peneliti bisa membandingkn bagaimana metode penelitian yang nantinya 

akan digunakan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yuhana Dwi Krisnawati dengan judul 

Pengembangan Instrumen Penilaian Domain Afektif yang Berkualitas pada 

Mata Pelajaran Geografi Kelas X di SMA N 1 Boja Kabupaten Kendal Tahun 

Ajaran 2012/2013 dilakukan karena evaluasi hanya dilakukan dengan tes dan 

hanya terbatas pada penilaian domain kognitif. Sedangkan untuk menilai 

domain afektif guru hanya menilai dengan tugas-tugas dan pengamatan. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and 

Development(R & D). Subjek penelitian adalah kelas X yang dipilih secara 

acak dengan mengundi kelas, dari delapan kelas didapatkan satu kelas untuk 

ujicoba kelompok kecil yaitu kelas X-5.  

Dari tujuh kelas yang tersisa diambil dua kelas untuk uji lapangan, yaitu 

kelas X-7 dan X-8. Variabel dalam penelitian ini adalah uji kelayakan dan 

kualitas instrumen penilaian afektif, dengan sub variabel yaitu validasi tim 

ahli (dosen), validasi guru dan hasil pelaksanaan ujicoba siswa. Sedangkan 

pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, dan 
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kuesioner. Olah data dilakukan dengan uji t, uji validitas dan reliabilitas. 

Hasil penelitian menunjukkan guru dalam menilai domain afektif tidak 

membuat indikator yang tepat sesuai Kata Kerja Operasional (KKO), 

penilaian juga tidak memperhatikan SK-KD dan karakteristik ranah afektif. 

Maka perlu dikembangkan instrumen penilaian domain afektif, yaitu sesuai 

SK-KD dengan indikator penilaian sesuai dengan KKO domain afektif, serta 

dapat digunakan untuk mengukur seluruh karakteristik domain afektif dan 

telah diujikan secara teoritik maupun empirik.  

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat 

penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Neeri 1 Boja sedangkan latar 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah SMA Negeri 3 

Temanggung. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode R&D sedangkan 

peneliti akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini memberikan 

kontibusi berupa masalah atau persoalan yang dihadapi guru dalam menilai 

aspek afektif hampir sama. Jadi peneliti dapat melihat penelitian ini sebgai 

referensi. 
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C. Kerangka Berpikir 

PENILAIAN AFEKTIF (RANAH 

SOSIAL) 

GURU / PENDIDIK SISWA 

PENERAPAN PENILAIAN 

AFEKTIF (RANAH SOSIAL) 

Perencanaan Faktor 

Pendukung  

Dan 

Penghambat 

Pengolahan 

Nilai 

Pelaksanaan 

KURIKULUM 2013 

PENILAIAN AUTENTIK 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai pelaksanaan penilaian afektif pada 

pembelajaran sejarah Kurikulum 2013 kelas XI IPS di SMA Negeri  3 

Temanggung Tahun Ajaran 2018/2019 dapat disimpulkan: 

1. Pemahaman guru terhadap pelaksaanaan penilaian pada Kurikulum 2013 

di SMA Negeri 3 Temanggung masih kurang. Guru sejarah peminatan 

kelas XI di SMA Negeri 3 Temanggung belum memahami tentang 

pengertian dan perangkat penilaian afektif. Bahkan yang bersangkutan 

baru mendengar mengenai lima tingkatan afektif. Dimana dalam 

penilaian autentik guru seharusnya bukan hanya menilai hasil akhir, 

tetapi penilaian yang menilai dari awal, prosesnya, hingga akhir atau 

hasil akhirnya. Selain itu, sedikitnya informasi yang didapat oleh guru 

membuatnya sulit melaksanakan peilaian afektif dengan segala 

ketentuannya.  

2. Pelaksanaan penilaian aspek afektif pada Pembelajaran Sejarah 

Peminatan kelas XI IPS di SMA Negeri 3 Temanggung sudah berjalan 

dengan baik, akan tetapi disini guru tidak melaksanakan semua bentuk 

penilaian yang ada dalam penilaian afektif karena penilaian afektif pada 
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kurikulum 2013 membutuhkan waktu dan proses yang sangat panjang. 

Selain itu setiap guru harus mengamati terlalu banyak siswa sehingga 

pengamatan tidak berjalan secara efektif.. Misalkan saja dalam RPP guru 

sudah membuat RPP lengkap dengan panduan penilaian afektif yang 

berupa penilaian teman sejawat, observasi, dan pengamatan langsung, 

tetapi guru hanya melaksanakan penilaian afektif di kelas berupa 

observasi, pengamatan dan penilaian langsung kepada siswa. Penilaian 

aspek afektif di SMA Negeri 3 Temanggung dilakukan dengan cara 

melihat secara langsung satu persatu siswa dan penilaian antar guru. 

3. Kendala–kendala dalam menilai yang di temui guru sejarah di SMA 

Negeri 3 Temanggung adalah penilaian afektif pada kurikulum 2013 

sangatlah rumit dan butuh waktu dan proses yang sangat panjang karena 

menyangkut perilaku setiap individu, selain itu setiap guru harus 

mengamati terlalu banyak siswa sehingga pengamatan tidak berjalan 

secara efektif. Kendala lain yang ditemui ada pada diri siswa, karena 

siswa masih labil dan belum mempunyai pola pikir yang dewasa. Guru 

belum mampu menerapkan penilaian afektif sesuai ketentuan misalkan 

saja guru belum mampu melaksanakan penilaian teman sejawat  karena 

dalam menilai sikap dibutuhkan waku yang lama dan persiapan yang 

matang. 

Upaya yang dilakukan oleh oleh guru sejarah SMA Negeri 3 

Temanggung dalam mengatasi faktor–faktor penghambat penilaian aspek 

afektif adalah dengan semampu mungkin mempersiapkan semuanya dengan 
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sungguh–sungguh, dalam proses penilaian siswa diberikan pengarahan dan 

motivasi agar siswa berperilaku baik seperti menanamkan sikap 

tanggungjawab, jujur, toleransi, dan lain-lain. 

B. Saran 

Untuk meningkatkan penerapan penilaian afektif dalam pembelajaran 

yang sesuai dengan Kurikulum 2013, khususnya pada pelajaran sejarah di 

SMA Negeri 3 Temangung, maka peneliti menyarankan sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan ketrampilan guru dalam menilai aspek afektif, 

guru harus banyak–banyak mencari informasi tentang penilaian 

afektif, dan sering mengikuti seminar atau pelatihan tentang menilai 

aspek afektif. Sehingga dengan demikian diharapkan guru sejarah 

paham tentang penilaian afektif dan tidak menemui kendala–kendala 

lagi dimasa yang akan datang. 

2. Guru sejarah seharusnya juga menerapkan penilaian afektif sesuai 

dengan metode dalam menilai dimana penilaian tersebut bisa berguna 

untuk meningkatkan sikap kritis siswa dan dapat digunakan sebagai 

penilaian aspek sikap dan saat jam pelajaran sejarah guru harus 

mengoptimalkan waktu sebaik mungkin agar penilaian afektif berjalan 

sesuai dengan teori dan indikator penilaian afektif 

3. Bagi sekolah kiranya dapat memberikan informasi tentang 

pelaksanaan penilaian afektif kepada guru-guru dengan cara pelatihan 

atau melakukan workshop tentang penilaian afektif pada MGMP 
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Sejarah se-Kabupaten Temanggung. Hal tersebut dapat dijadikan 

bentuk kerjasama dengan LPTK dalam hal ini Prodi Pendidikan 

Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 
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