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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang menghadirkan pembaharuan-

pembaharuan proses pembelajaran pada peserta didik. Kurikulum 2013 juga 

merupakan wujud dari upaya dalam menghadapi perkembangan dan tuntutan 

zaman masa kini dan masa mendatang. Lahirnya kurikulum 2013 ini mengubah 

konsep pembelajaran yang dulunya berpusat kepada guru, namun pada kurikulum 

2013 berpusat kepada peserta didik. Maka peserta didik sangat berperan aktif di 

dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Pemberlakuan kurikulum 2013 

ditujukan untuk menjawab tantangan zaman terhadap pendidikan yakni untuk 

menghasilkan lulusan yang kompetitif, inovatif, kreatif, kolaboratif serta 

berkarakter. Guna mencapai orientasi ini, akhirnya disadari benar bahwa 

pendidikan bukan hanya dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan 

berdasarkan subjek inti pembelajaran melainkan juga harus diorientasikan agar 

peserta didik memiliki kemampuan kreatif, kritis, komunikatif, sekaligus 

berkarakter.  

Sejalan dengan perubahan kurikulum tersebut, maka berubah pulalah 

sistem penilaiannya. Penilaian program pendidikan atau penilaian kurikulum 

menyangkut penilaian terhadap tujuan pendidikan, isi program, strategi 

pelaksanaan program, dan sarana pendidikan. Melalui serangkaian proses 

penilaian, guru dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik 

dengan ketercapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Menurut Sudjana 
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(2013:4), penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil 

belajar yang dicapai peserta didik dengan kriteria tertentu. Hasil belajar peserta 

didik pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku setelah melalui proses 

belajar mengajar. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas 

mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian dan pengukuran 

hasil belajar dilakukan dengan menggunakan tes hasil belajar, terutama hasil 

belajar kognitif berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan 

tujuan pendidikan dan pengajaran. Maka isi dalam penilaian harus mencakup 

kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimiliki oleh masing-masing peserta 

didik. 

Menurut Permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian 

Pendidikan menyebutkan, Standar Penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, 

prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Standar penilaian ini 

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 konteks sosial budaya; (3) pelaporan hasil penilaian peserta 

didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Berpedoman pada standar 

penilaian ini, guru dapat merencanakan dan melaksanakan penilaian dengan baik.  

Mengingat begitu pentingnya penilaian, maka dalam kurikulum 2013 

menganggap penilaian autentik merupakan penilaian yang tepat untuk menilai 

hasil belajar peserta didik. Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 menyebutkan 

bahwa Penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik 

menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh 
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dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. 

Sedangkan menurut Abidin (2014:81) penilaian autentik adalah proses 

pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan 

belajar peserta didik. Gambaran perkembangan belajar peserta didik perlu 

diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa peserta didik mengalami proses 

pembelajaran dengan benar. Menurut pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penilaian autentik adalah penilaian yang bersifat langsung. Maka guru harus 

melakukan penilaian saat proses pembelajaran berlangsung. Tidak hanya 

penilaian tentang pengetahuan peserta didik, melainkan guru melakukan penilaian 

tentang hasil kerja peserta didik, hasil unjuk kerja peserta didik, keterampilan 

peserta didik serta sikap peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung. 

Seperti yang diketahui penilaian autentik sangat penting untuk melihat 

ketercapaian kompetensi peserta didik, maka diperlukan pemahaman dan 

instrumen yang tepat untuk melakukan penilaian autentik. Proses penilaian 

autentik adalah proses penilaian secara langsung, maka guru harus terjun langsung 

untuk menggali kemampuan peserta didik pada saat proses pembelajaran. 

Menurut Basuki (2014:74) menjelaskan bahwa penilaian autentik memiliki 

keunggulan dibandingkan dengan penilaian pada kurikulum sebelumnya. 

Penilaian autentik memperhatikan keseimbangan antara penilaian kompetensi 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sedangkan pada penilaian sebelumnya 

cenderung memperhatikan kompetensi pengetahuan saja. Selain itu, kemampuan 

berpikir yang dinilai dalam penilaian autentik sudah mencapai level konstruksi 

dan aplikasi sehingga peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya dalam 

kehidupan nyata. Sedangkan kemampuan berpikir yang dinilai pada penilaian 
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sebelumnya cenderung hanya pada level memahami saja. Oleh sebab itu, penilaian 

autentik dianggap sebagai penilaian yang tepat untuk menilai hasil belajar peserta 

didik. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada tanggal 21 November  

2016 di SDN Purwantoro 1 Kota Malang, sekolah ini telah menerapkan kurikulum 

2013. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Nanik Puji Astuti, S.Pd guru kelas 

1 B, kondisi pembelajaran di kelas telah membiasakan menggunakan media 

pembelajaran. Walaupun terkadang hanya menggunakan media pembelajaran 

yang mudah di dapat dan ada di sekitar peserta didik, seperti media sedotan untuk 

pembelajaran penjumlahan dan pengurangan. Hal tersebut sering digunakan 

dalam proses pembelajaran. Selain itu, kondisi pembelajaran di kelas juga telah 

membiasakan untuk berdiskusi kelompok dan mengomunikasikan hasil 

diskusinya tersebut di depan kelas. Peserta didik juga sering di ajarkan untuk 

unjuk kerja, seperti membuat pigura dari stik es cream, membuat kolase, bahkan 

melakukan percobaan untuk menanam tumbuhan dan mencoba memeliharanya 

setiap hari. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya portofolio peserta didik yang 

di tempel di dinding-dinding kelas. Kondisi pembelajaran tersebut telah 

mendukung pelaksanaan penilaian autentik dengan baik karena di dalam penilaian 

autentik peserta didik di tuntut aktif dalam pemelajaran, jika tidak seperti itu maka 

aspek-aspek yang akan dinilai oleh guru tidak akan muncul. Oleh karena itu, 

dalam penilaian autentik guru harus lebih kreatif agar dapat membuat peserta 

didik aktif dalam mengikuti pembelajaran, sehingga penilaian yang akan 

dilakukan oleh guru dapat terlaksana dengan baik. 
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Rancangan pelaksanaan pembelajaran yang digunakan guru kelas 1 B 

telah menunjukkan bahwa rancangan pembelajaran tersebut telah sesuai dengan 

kondisi pembelajaran yang dilakukan. Rancangan pembelajaran tersebut telah 

dituliskan bahwa pembelajaran menggunakan media dan langkah-langkah 

pembelajaran yang telah sesuai dengan pendekatan saintifik sebagai tuntutan 

kurikulum 2013. Rancangan pelaksanaan pembelajaran juga telah disertai dengan 

lampiran penilaian. Penilaian tersebut menggunakan rubrik dengan kriteria-

kriteria yang telah ditetapkan. Kondisi pembelajaran yang ada dan rancangan 

pelaksanaan pembelajaran tersebut sangat mendukung untuk pelaksanaan 

penilaian autentik sebagai tuntutan dari kurikulum 2013.  

Penerapan penilaian autentik berdasarkan kurikulum 2013 ini di dukung 

dengan penelitian terdahulu, oleh Nur Sasi (2015) dengan judul “Kesulitan Guru 

SD Negeri Glagah Dalam Mengimplementasikan Penilaian Autentik Pada 

Kurikulum 2013”. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa ditemukan 

beberapa faktor yang melatarbelakangi kesulitan guru dalam mengimplementasi 

penilaian autentik, antara lain yaitu kesulitan  guru  dalam mengimplementasikan 

penilaian  autentik  pada  kurikulum 2013  dikarenakan oleh pemahaman penilaian 

autentik yang masih kurang, rendahnya kreativitas guru,  karakteristik  siswa  yang  

tidak  mendukung,  kurangnya  pelatihan penilaian autentik, dan waktu yang tidak 

mencukupi. Namun dari penelitian yang terdahulu tersebut, peneliti bukan hanya 

fokus meneliti kesulitan guru dalam mengimplementasikan penilaian autentik. 

Peneliti juga akan meneliti tentang solusi dari kesulitan-kesulitan tersebut dan 

meneliti tentang proses pelaksanaan penilaian autentik. Hal itu dikarenakan 

peneliti tidak hanya ingin mengetahui kesulitan pelaksanaan penilaian autentik, 
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namun juga ingin mengetahui solusi yang ada di sekolah tersebut agar tidak ada 

lagi kesulitan dalam pelaksanaan penilaian autentik.  

Berdasarkan berbagai temuan dari hasil observasi yang muncul maka 

peneliti tertarik untuk mengetahui penerapan penilaian autentik pada SDN 

Purwantoro 1 Kota Malang dengan lebih mendalam. Proses penerapan  penilaian 

autentik pada kelas I B SDN Purwantoro 1 Kota Malang, faktor pendukung yang 

ada dalam proses penilaian autentik pada kelas I B SDN Purwantoro 1 Kota 

Malang, faktor penghambat yang ada dalam proses penilaian autentik pada kelas 

I B SDN Purwantoro 1 Kota Malang, dan solusi yang dilakukan dalam proses 

penilaian autentik pada kelas I B SDN Purwantoro 1 Kota Malang. Untuk itu 

peneliti ingin meneliti hal tersebut melalui karya ilmiah dengan judul “Analisis 

Penilaian Autentik Berdasarkan Kurikulum 2013 pada Siswa Kelas I B SDN 

Purwantoro 1 Kota Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pelaksanaan penilaian autentik berdasarkan kurikulum 

2013 pada kelas I B SDN Purwantoro 1 Kota Malang ? 

2. Apa saja faktor pendukung dalam proses penilaian autentik berdasarkan 

kurikulum 2013 pada kelas I B SDN Purwantoro 1 Kota Malang ? 

3. Apa saja faktor penghambat dalam proses penilaian autentik berdasarkan 

kurikulum 2013 pada kelas I B SDN Purwantoro 1 Kota Malang ? 

4. Bagaimana solusi yang dilakukan dalam proses penilaian autentik 

berdasarkan kurikulum 2013 pada kelas I B SDN Purwantoro 1 Kota 

Malang ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui proses pelaksanaan penilaian autentik berdasarkan 

kurikulum 2013 pada kelas I B SDN Purwantoro 1 Kota Malang. 

2. Mengetahui faktor pendukung dalam proses penilaian autentik 

berdasarkan kurikulum 2013 pada kelas I B SDN Purwantoro 1 Kota 

Malang. 

3. Mengetahui faktor penghambat dalam proses penilaian autentik 

berdasarkan kurikulum 2013 pada kelas I B SDN Purwantoro 1 Kota 

Malang. 

4. Mengetahui solusi yang dilakukan dalam proses penilaian autentik 

berdasarkan kurikulum 2013 pada kelas I B SDN Purwantoro 1 Kota 

Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai  referensi  ilmiah  dalam  ilmu  pendidikan  tentang  sistem 

penilaian autentik yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. 

b. Memberikan  masukan  bagi  dunia  pendidikan  tentang  pelaksanaan 

penilaian autentik pada kurikulum 2013. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

1) Menambah  wawasan  tentang  hal-hal  yang  menjadi  penyebab 

guru  mengalami  kesulitan  dalam  mengimplementasikan 

penilaian autentik pada kurikulum 2013. 

2) Menambah  wawasan  tentang  tata  cara  pelaksanaan  penilaian 

autentik pada kurikulum 2013. 

b. Bagi guru 

1) Sebagai  bahan  koreksi  dalam  mengimplementasikan  penilaian 

autentik dalam proses pembelajaran selama ini. 

2) Menambah  wawasan  tentang  tata  cara  pelaksanaan  penilaian 

autentik pada kurikulum 2013.  

c. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan 

pertimbangan  dalam  menentukan  solusi  untuk  mengatasi  kesulitan 

para guru dalam melaksanakan penilaian autentik di sekolahnya. 

 

E. Batasan Penelitian 

Penulis mengambil batasan yang mengacu pada proses pelaksanaan 

penilaian autentik  berdasarkan kurikulum 2013 pada peserta didik kelas I B SDN 

Purwantoro 1 Kota Malang, maka penulis membatasi masalah yaitu dengan 

penelitian ini dilakukan pada kelas I B SDN Purwantoro 1 Kota Malang, selama 

10 kali penelitian pada pembelajaran tematik yang meliputi 2 subtema dan setiap 
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sub tema terdiri dari 6 pembelajaran guna mendapatkan semua data yang 

diperlukan dalam penelitian secara maksimal.  

 

F. Definisi Operasional 

1. Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 merupakan wujud dari upaya dalam menghadapi 

perkembangan dan tuntutan zaman masa kini dan masa mendatang. Lahirnya 

kurikulum 2013 ini juga mengubah konsep pembelajaran yang dulunya berpusat 

kepada guru, namun pada kurikulum 2013 ini berpusat kepada peserta didik, jadi 

peserta didik sangat berperan aktif di dalam proses pembelajaran yang 

berlangsung. 

2. Penilaian Autentik 

Penilaian autentik adalah penilaian yang bersifat langsung, guru 

melakukan penilaian saat proses pembelajaran berlangsung. Tidak hanya 

penilaian tentang pengetahuan peserta didik, melainkan guru melakukan penilaian 

tentang hasil kerja peserta didik, hasil unjuk kerja peserta didik, keterampilan 

peserta didik serta sikap peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung 

 


