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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kurikulum 2013 

1. Pengertian Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang menghadirkan 

pembaharuan-pembaharuan proses pembelajaran pada peserta didik. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

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

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Kurikulum yang dikembangkan dengan berbasis 

kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta 

didik menjadi: (1) manusia berkualitas yang mampu dan aktif menjawab 

tantangan zaman yang selalu berubah; (2) manusia terdidik yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab. 

Di dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu sifatnya dinamis 

serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan, agar dapat 

mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Menurut Kemendikbud 

(2012) Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 

berbasis kompetensi adalah outcomes-based curriculum dan oleh karena itu 

pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang 
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dirumuskan dari Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Berdasarkan beberapa 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, kurikulum 2013 adalah kurikulum 

yang memberikan pembaharuan tentang pedoman kegiatan pembelajaran 

yang memfokuskan ketercapaian kompetensi peserta didik. Kurikulum 2013 

pilihan yang tepat untuk digunakan dalam proses pembelajaran, karena di 

dalam kurikulum 2013 memberikan pembaharuan yang belum ada pada 

kurikulum yang sebelumnya. 

 

B. Penilaian Autentik 

1. Pengertian Penilaian Autentik 

Penilaian pembelajaran merupakan bagian terpenting dari 

keseluruhan proses pembelajaran, sehingga kegiatan penilaian harus 

dilakukan guru sepanjang waktu saat proses pembelajaran berlangsung. 

Penilaian hasil belajar dalam kurikulum 2013 dilaksanakan dalam bentuk 

penilaian autentik dan non-autentik, tetapi pendekatan utama dalam penilaian 

hasil belajar oleh pendidik adalah penilaian autentik. Menurut Majid 

(2015:57) penilaian autentik adalah proses pengumpulan berbagai data yang 

bisa memberikan gambaran perkembangan peserta didik. Gambaran 

perkembangan belajar peserta didik perlu diketahui oleh guru agar dapat 

memastikan bahwa peserta didik mengalami proses pembelajaran dengan 

benar.  

Selain itu, Menurut Ella dkk (2015) Penilaian autentik merupakan 

suatu cerminan dunia nyata dalam arti bahwa semua kegiatan yang dilakukan 

peserta didik dalam pencapaian kompetensi harus diarahkan dalam kegiatan 
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yang kontekstual dan bersifat komprehensif dan holistik yang terlihat pada 

penilaian yang melibatkan semua ranah kompetensi (kognitif, afektif dan 

psikomotorik). Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa penilaian autentik adalah penilaian langsung yang dilakukan oleh 

guru, proses penilaian dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Proses penilaian autentik ini bersifat menyeluruh, jadi yang dinilai tidak 

hanya pengetahuan peserta didik, namun juga sikap dan keterampilan peserta 

didik yang muncul pada saat proses pembelajaran. 

2. Tujuan Penilaian Autentik 

Penerapan penilaian autentik merupakan salah satu langkah tepat 

yang diamanahkan oleh pemerintah kepada guru-guru di sekolah karena 

penilaian autentik ini memiliki berbagai macam tujuan. Tujuan penilaian 

autentik menurut Kunandar (2014:70) diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Melacak kemajuan peserta didik. 

b. Mengecek ketercapaian kompetensi peserta didik. 

c. Mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai oleh peserta didik. 

d. Menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi peserta didik. 

Sedangkan menurut Yusuf  (2015:90) juga menjelaskan bahwa 

penilaian autentik memiliki beberapa tujuan, yaitu: 

a. Menilai kemampuan individu melalui tugas tertentu. 

b. Menentukan kebutuhan pembelajaran. 

c. Membantu dan mendorong peserta didik. 

d. Membantu dan mendorong guru untuk membelajarkan peserta didik lebih 

baik. 



13 
 

e. Menentukan strategi pembelajaran. 

f. Akuntabilitas lembaga. 

g. Meningkatkan kualitas pendidikan. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat 

dinyatakan bahwa tujuan penilaian autentik sangatlah beragam baik yang 

berguna bagi guru maupun bagi peserta didik. Tujuan penilaian autentik pada 

dasarnya adalah untuk mengetahui daya serap peserta didik dalam 

pembelajaran dan keberhasilan guru dalam pembelajaran. Tujuan tersebut 

sangat penting dalam keberhasilan proses belajar mengajar, karena dengan 

penilaian guru dapat mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi masing-

masing peserta didik. Jika penilaian autentik ini dilaksanakan sesuai dengan 

tujuan tersebut, maka penilaian autentik ini dapat membantu guru maupun 

peserta didik dalam melihat tingkat ketercapian kompetensinya. 

3. Keunggulan dan Kelemahan Penilaian Autentik 

Penilaian autentik menjadi salah satu tuntutan Kurikulum 2013 yang 

harus dilaksanakan guru dalam setiap pembelajaran. Penilaian autentik sangat 

baik diterapkan dalam setiap pembelajaran karena penilaian ini mempunyai 

beberapa keunggulan. Adapun keunggulan penilaian autentik menurut 

Komalasari (2013:150) yaitu: 

a. Penilaian autentik dapat digunakan sebagai pengumpulan informasi 

kemajuan belajar peserta didik, baik formal maupun informal yang 

diadakan dalam suasana menyenangkan dan memungkinkan adanya 

kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kemampuan dan 

keterampilannya. 



14 
 

b. Prestasi belajar peserta didik tidak dibandingkan dengan prestasi 

kelompok, tetapi prestasi atau kemampuan yang dimiliki setiap peserta 

didik dibandingkan dengan prestasi sebelumnya. Oleh karena itu peserta 

didik tidak didiskriminasi (masuk rangking atau tidak) tetapi dibantu 

untuk mencapai apa yang diharapkan. 

c. Pengumpulan informasi dilakukan dengan berbagai cara agar gambaran 

tentang perkembangan belajar peserta didik dapat lebih terdeteksi oleh 

guru. Guru dapat menggunakan berbagai macam cara atau teknik 

penilaian untuk mengetahui perkembangan belajar peserta didik secara 

menyeluruh. 

d. Peserta didik tidak hanya dilatih untuk memilih jawaban yang tersedia, 

tetapi dilatih untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan caranya 

sendiri. 

e. Pengumpulan informasi digunakan untuk menentukan perlu tidaknya 

bantuan yang diberikan kepada peserta didik secara terencana, bertahap, 

dan berkesinambungan, berdasarkan fakta dan bukti yang memadai. 

f. Penilaian tidak hanya dilakukan setelah proses pembelajaran, tetapi 

penilaian dapat dilakukan selama proses pembelajaran. Jadi, sepanjang 

proses pembelajaran dari awal sampai akhir guru selalu melakukan 

penilaian. 

g. Kriteria penilaian karya peserta didik dapat dibahas guru dengan peserta 

didik sebelum karya tersebut dikerjakan, agar peserta didik mengetahui 

patokan penilaian yang akan digunakan atau berusaha mencapai harapan 

guru. 
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Menurut Basuki (2014:75) mengungkapkan bahwa dalam penilaian 

autentik selain memiliki beberapa keunggulan penilaian autentik juga 

memiliki beberapa kelemahan. Adapun keunggulan dalam penilaian autentik 

adalah sebagai berikut : 

a. Berfokus pada keterampilan analisis dan keterpaduan pengetahuan. 

b. Meningkatkan kreativitas. 

c. Merefleksikan keterampilan dan pengetahuan di dunia nyata. 

d. Mendorong kerja kolaboratif. 

e. Meningkatkan keterampilan lisan dan tertulis. 

f. Langsung menghubungkan kegiatan asesmen, kegiatan pengajaran, dan 

tujuan pembelajaran. 

g. Menekankan kepada keterpaduan pembelajaran di sepanjang waktu. 

Adapun kelemahan dalam penilaian autentik adalah sebagai berikut : 

a. Memerlukan waktu yang intensif untuk mengelola, memantau dan 

melakukan koordinasi. 

b. Sulit untuk dikoordiasikan dengan standar pendidikan yang telah 

ditetapkan. 

c. Menantang guru untuk memberikan skema pemberian nilai yang 

konsisten. 

d. Sifat penilaian yang unik mungkin tidak dikenali siswa. 

e. Dapat bersifat tidak praktis untuk kelas yang berisi banyak siswa. 

f. Hal yang menantang untuk mengembangkan berbagai jenis materi ajar 

dan berbagai kisaran tujuan pembelajaran. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, keunggulan penilaian 

autentik adalah penilaian yang mampu memunculkan sikap, keterampilan dan 

pengetahuan peserta didik. Penilaian autentik ini juga merupakan penilaian 

yang langsung dilakukan guru pada saat pembelajaran berlangsung. Guru 

akan secara langsung menilai apa yang telah dilakukan peserta didik selama 

proses pembelajaran. Jadi penilaian ini sangat akurat untuk melihat 

kemampuan peserta didik dalam mencapai kompetensi yang telah di tetapkan. 

4. Ruang Lingkup Penilaian Autentik 

Ruang lingkup penilaian autentik cukup luas dan mencakup semua 

aspek penilaian pada umumnya. Menurut Majid (2015:77) menjelaskan 

bahwa penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga 

dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap 

standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup 

materi, kompetensi mata pelajaran/kompetensi, muata program, dan proses. 

Pendapat di atas tersebut diperkuat dengan adanya Lampiran Permendikbud 

Nomor 104 tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah bahwa ruang lingkup dalam 

penilaian autentik mencakup kompetensi sikap (spiritual dan sosial), 

pengetahuan, dan keterampilan. Ruang lingkup penilaian autentik dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 
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a. Sikap (Spiritual dan Sosial) 

Sasaran penilaian autentik oleh pendidik pada ranah sikap spiritual dan 

sikap sosial yaitu menerima nilai, menanggapi nilai, menghargai nilai, 

menghayati nilai, dan mengamalkan nilai. 

b. Pengetahuan 

Sasaran penilaian pada ranah pengetahuan yaitu mengingat, memahami, 

mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. 

c. Keterampilan 

Sasaran penilaian autentik oleh pendidik pada ranah keterampilan yaitu 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar 

atau mengasosiasi, dan mengomunikasikan. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang 

lingkup penilaian autentik ini mencakup beberapa aspek penilaian yaitu sikap 

peserta didik, pengetahuan peserta didik dan keterampilan peserta didik. 

Ruang lingkup untuk sikap peserta didik yaitu peserta didik diharuskan untuk 

dapat menerima, menanggapi, menghargai, menghayati dan mengamalkan 

apa yang terjadi di sekitarnya. Ruang lingkup untuk pengetahuan peserta 

didik yaitu peserta didik harus dapat mengingat, memahami, 

mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta semua 

pegetahuan yang telah di dapatnya. Ruang lingkup untuk keterampilan 

peserta didik yaitu peserta didik harus mampu berperan aktif dan kreatif 

dalam proses pembelajaran. 
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5. Teknik dan Instrumen Penilaian Autentik 

Menurut Majid (2015:77) teknik dan instrumen yang digunakan 

untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai 

berikut. 

a. Penilaian kompetensi sikap 

Penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara atau teknik. 

Menurut Majid (2015:169) teknik-teknik tersebut yaitu observasi, penilaian 

diri, penilaian antar peserta didik dan jurnal. Pendidik melakukan penilaian 

kompetensi sikap melalui berbagai teknik sebagai berikut: 

1) Menurut Komalasari (2013:157) observasi merupakan teknik penilaian 

yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, 

baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan 

pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka observasi adalah penilaian yang 

dilaksanakan secara langsung dengan menggunakan panca indera, 

penilaian ini menggunakan pedoman agar hasil yang diperoleh sesuai 

dengan yang dibutuhkan. Selain itu, penilaian kompetensi sikap melalui 

observasi dilaksanakan melalui beberapa langkah. Adapun langkah-

langkah dalam melaksanakan penilaian kompetensi sikap melalui 

observasi menurut Kunandar (2015:126), yaitu: 

a) Menyampaikan kompetensi sikap yang perlu dicapai peserta didik. 

b) Menyampaikan kriteria penilaian dan indikator capaian sikap kepada 

peserta didik. 
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c) Melakukan pengamatan terhadap tampilan peserta didik selama 

pembelajaran di dalam kelas atau selama sikap tersebut ditampilkan. 

d) Melakukan pencatatan terhadap tampilan sikap peserta didik. 

e) Menentukan tingkat capaian sikap peserta didik. 

Langkah-langkah dalam melaksanakan penilaian kompetensi sikap 

melalui observasi diatas, dijadikan pedoman oleh guru untuk 

melaksanakan penilaian sikap melalui observasi. 

2) Menurut Majid (2015:78) penilaian diri merupakan teknik penilaian 

dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan 

kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen 

yang digunakan berupa lembar penilaian diri. Berdasarkan pendapat 

diatas, penilaian diri adalah penilaian yang dilakukan sendiri oleh 

masing-masing peserta didik. Peserta didik akan mengemukakan sendiri 

kelebihan dan kekurangan dirinya melalui lembar penilaian diri. Selain 

itu, penilaian kompetensi sikap melalui penilaian diri dilaksanakan 

melalui beberapa langkah. Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan 

penilaian kompetensi sikap melalui penilaian diri menurut Kunandar 

(2015:137), yaitu menyampaikan kriteria penilaian kepada peserta didik, 

membagikan format penilaian diri kepada peserta didik, dan meminta 

peserta didik untuk melakukan penilaian diri. Langkah-langkah dalam 

melaksanakan penilaian kompetensi sikap melalui penilaian diri tersebut, 

dijadikan pedoman oleh guru untuk melaksanakan penilaian sikap 

melalui penilaian diri. 
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3) Menurut Majid (2015:78) penilaian antar peserta didik atau teman sebaya 

merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk 

saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang 

digunakan berupa lembar penilaian antar peserta didik. Berdasarkan 

pendapat di atas, penilaian teman sebaya merupakan penilaian yang 

digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap dengan 

cara meminta peserta didik untuk saling menilai satu sama lain. Selain 

itu, penilaian kompetensi sikap melalui penilaian teman sebaya 

dilaksanakan melalui beberapa langkah. Adapun langkah-langkah dalam 

melaksanakan penilaian kompetensi sikap melalui penilaian teman 

sebaya menurut Kunandar (2015:147), yaitu: 

a) Menyampaikan kriteria penilaian kepada peserta didik. 

b) Membagikan format penilaian teman sebaya kepada peserta didik. 

c) Menyamakan persepsi tentang setiap indikator yang akan dinilai. 

d) Menentukan penilai untuk setiap peserta didik, satu orang peserta 

didik sebaiknya dinilai oleh beberapa teman lainnya. 

e) Meminta peserta didik untuk melakukan penilaian terhadap sikap 

temannya pada lembar penilaian. 

Langkah-langkah dalam melaksanakan penilaian kompetensi sikap 

melalui penilaian teman sebaya tersebut, dijadikan pedoman oleh guru 

untuk melaksanakan penilaian sikap melalui penilaian teman sebaya. 

4) Menurut Majid (2015:78) jurnal merupakan catatan pendidik di dalam 

dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang 

kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan 
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perilaku. Berdasarkan pendapat di atas, jurnal sangat diperlukan dalam 

memantau tingkah laku peserta didik saat di dalam dan di luar sekolah. 

Selain itu, penilaian kompetensi sikap melalui penilaian jurnal 

dilaksanakan melalui beberapa langkah. Adapun langkah-langkah dalam 

melaksanakan penilaian kompetensi sikap melalui penilaian jurnal 

menurut Kunandar (2015:154), yaitu: 

a) Mengamati perilaku peserta didik. 

b) Membuat catatan tentang sikap dan perilaku peserta didik yang akan 

dinilai. 

c) Mencatat tampilan peserta didik sesuai dengan indikator yang akan 

dinilai. 

d) Mencatat sesuai urutan waktu kejadian dengan membubuhkan tanggal 

pencatatan setiap tampilan peserta didik. 

e) Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik.  

Langkah-langkah dalam melaksanakan penilaian kompetensi sikap 

melalui penilaian jurnal tersebut, dijadikan pedoman oleh guru untuk 

melaksanakan penilaian sikap melalui jurnal. 

b. Penilaian kompetensi pengetahuan 

Penilaian kompetensi pengetahuan dapat dilakukan dengan beberapa 

cara atau teknik. Menurut Majid (2015:189) teknik penilaian kompetensi 

pengetahuan dilakukan dengan tes tulis, tes lisan dan penugasan. Pendidik 

melakukan penilaian kompetensi pengetahuan melalui berbagai teknik 

sebagai berikut: 



22 
 

1) Tes tulis menurut Haryati (2009:52) penilaian tertulis (pencil and paper 

test) yaitu jenis tes dimana guru dalam mengajukan butir-butir 

pertanyaan atau soal dilakukan secara tertulis dan jawaban yang 

diberikan oleh peserta didik dilakukan secara tertulis pula. Dalam 

penilaian tertulis, soal-soal diberikan dalam bentuk tertulis dan jawaban 

tes juga tertulis. Tes tertulis terdiri dari memilih atau menyuplai jawaban 

dan uraian. Berdasarkan Salinan Lampiran Permendikbud Nomor 104 

tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, memilih jawaban terdiri 

dari pilihan ganda, dua pilihan (benar-salah, ya-tidak), menjodohkan, dan 

sebab-akibat. Sedangkan menyuplai jawaban terdiri dari isian atau 

melengkapi, jawaban singkat atau pendek, dan uraian. Berdasarkan 

pendapat di atas, soal tes tertulis adalah soal-soal yang menuntut peserta 

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

Peserta didik akan dilatih untuk mengemukakan atau mengekspresikan 

gagasannya dalam bentuk uraian tertulis dengan menggunakan 

katakatanya sendiri. 

2) Tes lisan menurut Kunandar (2015:225) menjelaskan bahwa tes lisan 

merupakan tes dimana guru memberikan pertanyaan langsung kepada 

peserta didik secara verbal (bahasa lisan) dan ditanggapi oleh peserta 

didik secara langsung dengan menggunakan bahasa verbal (lisan) juga. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dinyatakan bahwa tes lisan 

merupakan tes dimana guru dan peserta didik melakukan tanya jawab 

secara langsung dengan menggunakan bahasa verbal (lisan). Langkah-
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langkah dalam melaksanakan penilaian kompetensi pengetahuan melalui 

tes lisan menurut Kunandar (2015:228), yaitu: 

a) Melaksanakan tes lisan kepada peserta didik satu per satu. 

b) Menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebagai acuan. 

c) Menyampaikan pertanyaan secara ringkas, dengan bahasa yang jelas. 

d) Menyeimbangkan alokasi waktu antara peserta didik satu dengan 

yang lain. 

e) Menghindari memberikan kalimat-kalimat tertentu yang sifatnya 

menolong peserta didik. 

f) Memberikan waktu tunggu yang cukup bagi peserta didik untuk 

memikirkan jawaban. 

g) Menghindari sikap yang bersifat menekan dan menghakimi peserta 

didik. 

h) Membandingkan jawaban peserta didik dengan rubrik penskoran. 

i) Mengisi lembar penilaian untuk setiap pertanyaan yang diajukan. 

Langkah-langkah dalam melaksanakan tes lisan tersebut, dijadikan 

pedoman oleh guru dalam melaksanakan penilaian pengetahuan dengan 

menggunakan tes tulis.  

3) Penugasan menurut Majid (2015:78) instrumen penugasan berupa 

pekerjaan rumah atau tugas yang dikerjakan secara individu atau 

kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Berdasarkan pendapat di 

atas, penugasan adalah pekerjaan rumah yang diberikan guru untuk 

peserta didik. Bertujuan agar peserta didik memperdalam materi yang 

telah disampaikan oleh guru. Langkah-langkah dalam melaksanakan 
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penilaian kompetensi pengetahuan melalui penugasan menurut Kunandar 

(2015:232), yaitu: 

a) Mengkomunikasikan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. 

b) Menyampaikan KD yang akan dicapai melalui tugas tersebut. 

c) Menyampaikan indikator dan rubrik penilaian untuk tampilan tugas 

yang baik. 

d) Menyampaikan tugas tertulis jika diperlukan. 

e) Menyampaikan batas waktu pengerjaan tugas. 

f) Menyampaikan peran setiap anggota kelompok untuk tugas yang 

dikerjakan secara kelompok. 

g) Mengumpulkan tugas sesuai batas waktu yang telah ditentukan. 

h) Menilai kesesuaian tugas dengan kriteria yang sudah ditetapkan. 

i) Memberikan umpan balik kepada peserta didik. 

Langkah-langkah dalam melaksanakan penugasan tersebut, dijadikan 

pedoman oleh guru dalam melaksanakan penilaian pengetahuan dengan 

menggunakan penugasan.  

c. Penilaian kompetensi keterampilan 

Penilaian kompetensi keterampilan dapat dilakukan dengan beberapa 

cara atau teknik. Menurut Majid (2015:200) teknik penilaian kompetensi 

pengetahuan dilakukan dengan tes tulis, tes lisan dan penugasan. Pendidik 

menilai kompetensi keterampilan melalui antara lain sebagai berikut: 

1) Tes Praktik menurut Majid (2015:78) adalah penilaian yang menuntut 

respons berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku 

sesuai dengan tuntutan kompetensi. Berdasarkan pendapat di atas, maka 
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dapat dinyatakan bahwa penilaian praktik merupakan penilaian yang 

dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan 

sesuatu. Selain itu, penilaian kompetensi keterampilan melalui penilaian 

kinerja dilaksanakan melalui beberapa langkah. Adapun langkah-langkah 

dalam melaksanakan penilaian kinerja menurut Kunandar (2015:268), 

yaitu: 

a) Menyampaikan rubrik sebelum pelaksanaan penilaian kepada peserta 

didik. 

b) Memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang kriteria 

penilaian. 

c) Menyampaikan tugas kepada peserta didik. 

d) Memeriksa kesediaan alat dan bahan yang digunakan untuk tes 

kinerja. 

e) Melaksanakan penilaian selama rentang waktu yang direncanakan. 

f) Membandingkan kinerja peserta didik dengan rubrik penilaian. 

g) Mencatat hasil penilaian. 

h) Mendokumentasikan hasil penilaian. 

Menurut Komalasari (2013:153-155) menyatakan bahwa untuk 

mengamati kinerja peserta didik, guru dapat menggunakan instrumen 

daftar cek (checklist) dan skala penilaian (rating scale). Instrumen daftar 

cek (check list) adalah penilaian unjuk kerja yang dapat menggunakan 

daftar cek (ya-tidak). Peserta didik akan mendapatkan nilai apabila 

kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat diamati oleh guru. Jika 

tidak dapat diamati, maka peserta didik tidak memperoleh nilai. 
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Sedangkan instrumen skala penilaian (rating scale) adalah penilaian 

kinerja menggunakan skala penilaian yang memungkinkan guru untuk 

memberikan nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu. Skala 

penilaian terentang dari tidak sempurna sampai sangat sempurna, 

misalnya: 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang. 

Langkah-langkah dalam melaksanakan tes praktik atau unjuk kerja 

tersebut, dijadikan pedoman oleh guru dalam melaksanakan penilaian 

keterampilan dengan menggunakan tes praktik.  

2) Menurut Majid (2015:78) projek adalah tugas-tugas belajar (learning 

tasks) yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan 

secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Berdasarkan pendapat 

di atas, maka dapat dinyatakan bahwa penilaian projek adalah kegiatan 

penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan peserta didik baik 

secara individu atau kelompok dalam waktu atau periode tertentu. Selain 

itu, penilaian kompetensi keterampilan melalui penilaian projek 

dilaksanakan melalui beberapa langkah. Adapun langkah-langkah dalam 

melaksanakan penilaian projek menurut Kunandar (2015:290), yaitu: 

a) Menyampaikan rubrik penilaian sebelum pelaksanaan penilaian. 

b) Memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang kriteria 

penilaian. 

c) Menyampaikan tugas kepada peserta didik. 

d) Memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang tugas yang 

harus dikerjakan. 
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e) Melakukan penilaian selama perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 

projek. 

f) Memonitor pekerjaan projek peserta didik dan memberikan umpan 

balik pada setiap tahapan pengerjaan proyek. 

g) Membandingkan kinerja peserta didik dengan rubrik penilaian.  

h) Mencatat hasil penilaian. 

i) Memberikan umpan balik terhadap laporan yang disusun peserta 

didik. 

Langkah-langkah dalam melaksanakan proyek tersebut, dijadikan 

pedoman oleh guru dalam melaksanakan penilaian keterampilan dengan 

menggunakan proyek.  

3) Menurut Majid (2015:78) penilaian portofolio adalah penilaian yang 

dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik 

dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif-integratif untuk mengetahui 

minat, perkembangan, prestasi dan kreativitas peserta didik dalam kurun 

waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang 

mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat dinyatakan bahwa 

penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya peserta didik 

pada satu periode tertentu. Oleh karena itu, portofolio dapat 

memperlihatkan perkembangan kemajuan belajar peserta didik melalui 

karyanya, misalnya karangan, puisi, surat, gambar, dan lain sebagainya. 

Selain itu, penilaian kompetensi keterampilan melalui penilaian projek 
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dilaksanakan melalui beberapa langkah. Adapun langkah-langkah dalam 

melaksanakan penilaian portofolio menurut Kunandar (2015:301), yaitu: 

a) Melaksanakan proses pembelajaran terkait tugas portofolio dan 

menilainya pada saat kegiatan tatap muka. 

b) Melakukan penilaian portofolio berdasarkan kriteria penilaian yang 

telah ditetapkan atau disepakati bersama dengan peserta didik. 

c) Mendokumentasikan hasil penilaian portofolio sesuai format yang 

telah ditentukan. 

d) Memberi umpan balik terhadap karya peserta didik secara 

berkesinambungan dengan cara memberi keterangan kelebihan dan 

kekurangan karya tersebut, cara memperbaikinya dan diinformasikan 

kepada peserta didik. 

e) Memberi identitas (nama dan waktu penyelesaian tugas), 

mengumpulkan dan menyimpan portofolio masing-masing dalam satu. 

f) Setelah suatu karya diniai dan nilainya belum memuaskan, peserta 

didik diberi kesempatan untuk memperbaikinya. 

g) Membuat kontrak atau perjanjian mengenai jangka waktu perbaikan 

dan penyerahan hasil karya perbaikan kepada guru. 

h) Memamerkan dokumentasi kinerja dan atau hasil karya terbaik 

portofolio dengan cara menempel di kelas. 

i) Mendokumentasikan dan menyimpan semua portofolio ke dalam map 

yang telah diberi identitas masing-masing peserta didik untuk bahan 

laporan kepada sekolah dan orang tua peserta didik. 
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j) Mencantumkan tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi 

perkembangan peserta didik sehingga dapat terlihat perbedaan kualitas 

dari waktu ke waktu untuk bahan laporan kepada sekolah dan/atau 

orang tua peserta didik. 

k) Memberikan nilai akhir portofolio masing-masing peerta didik. 

Langkah-langkah dalam melaksanakan penilaian portofolio tersebut, 

dijadikan pedoman oleh guru dalam melaksanakan penilaian 

keterampilan dengan menggunakan penilaian portofolio.  

 Berdasarkan uraian tentang teknik dan instrumen dalam penilaian 

autentik diatas, maka dapat dinyatakan bahwa ada berbagai macam 

teknik/cara yang dapat digunakan guru dalam melakukan penilaian terhadap 

kompetensi peserta didik, baik kompetensi sikap, pengetahuan, maupun 

keterampilan peserta didik. Kompetensi sikap dapat di nilai dengan teknik 

observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik dan jurnal. Kompetensi 

pengetahuan dapat di nilai dengan teknik tes tulis, tes lisan dan penugasan. 

Kompetensi keterampilan dapat di nilai dengan teknik tes praktik atau unjuk 

kerja, projek, dan portofolio. 

 

C. Keterkaitan Kurikulum 2013 dengan Penilaian Autentik 

Penilaian autentik memiliki peranan yang sangat penting terhadap 

keberhasilan dalam proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. 

Karena, penilaian ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta 

didik baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, mengkomunikasikan, 

mengevaluasi dan mencipta. Penilaian autentik cenderung fokus pada tugas-tugas 
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kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan 

kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih autentik. Penilaian autentik 

sebagai bentuk penilaian yang mencerminkan hasil belajar sesungguhnya, dapat 

menggunakan berbagai cara, antara lain melalui penilaian projek atau kegiatan 

peserta didik, penggunaan portofolio, jurnal, demonstrasi, laporan tertulis, ceklis 

dan petunjuk observasi.  

Penilaian autentik mencoba menggabungkan kegiatan guru mengajar, 

kegiatan peserta didik belajar, memotivasi dan keterlibatan peserta didik, serta 

keterampilan belajar. Menurut Majid (2015:75) Penilaian autentik ini 

digambarkan sebagai penilaian atas perkembangan peserta didik karena berfokus 

pada kemampuan mereka berkembang untuk belajar tentang subjek. Penilaian 

autentik harus mampu menggambarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan 

yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Menurut pendapat di atas, maka 

penilaian autentik ini memang harus dilakukan oleh guru secara langsung pada 

saat proses pembelajaran. Untuk memunculkan sikap, keterampilan dan 

pengetahuan peserta didik, maka guru harus membuat peserta didik untuk lebih 

aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran. Seperti yang diketahui, tuntutan 

kurikulum 2013 memang mengharuskan peserta didik untuk aktif dan mandiri 

dalam proses pembelajaran. Bahkan kurikulum 2013 tidak lagi berpusat pada guru 

melainkan berpusat kepada peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung. 

Untuk itu, sangatlah berkaitan penilaian autentik yang dilaksanakan secara 

langsung oleh guru dengan kurikulum 2013 yang menuntut guru untuk 

menghasilkan pembelajaran yang mampu membuat peserta didik lebih aktif dan 

mandiri. 
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D. Penelitian Relevan 

Penerapan penilaian autentik berdasarkan kurikulum 2013 ini di dukung 

dengan penelitian terdahulu yang pertama, 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 pemahaman penilaian autentik 

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

mendukung,  kurangnya  pelatihan penilaian autentik, dan waktu yang tidak 

mencukupi. 

Penerapan penilaian autentik berdasarkan kurikulum 2013 ini juga di 

dukung dengan penelitian terdahulu yang kedua, oleh Nuryati (2015) dengan 

judul “Implementasi Penilaian Autentik dalam Pembelajaran Tematik Terpadu 

Kelas IV B SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang Tahun ajaran 2014/2015”. 

Hasil dari penelitian tersebut adalah implementasi penilaian autentik dalam  

pembelajaran tematik terpadu kelas IV B tema cita-citaku di SD Hj. Isriati 

Baiturrahman 1 Semarang menggunakan teknik dan instrumen yaitu aspek sikap, 

aspek keterampilan dan aspek pengetahuan.  

Hasil penelitian yang terdahulu tersebut digunakan perbandingan oleh 

peneliti. 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.  
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E. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Ideal: Pelaksanaan penilaian autentik berdasarkan kurikulum 2013 mampu 

menggambarkan kemampuan peserta didik dalam aspek sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. 

Kondisi Lapangan: Pembelajaran pada kelas 1 B SDN Purwantoro 1 Kota Malang telah 

membiasakan menggunakan media, melakukan unjuk kerja dan berdiskusi kelompok. 

Kondisi tersebut telah mendukung penerapan penilaian autentik di SDN Purwantoro 1 Kota 

Malang. 

Fokus Penelitian: Proses pelaksanaan penilaian autentik berdasarkan kurikulum 2013, 

faktor pendukung pelaksanaan penilaian autentik, faktor penghambat pelaksanaan penilaian 

autentik dan solusi yang dilakukan dalam proses penilaian autentik pada kelas I B SDN 

Purwantoro 1 Kota Malang. 

 

Hasil yang diharapkan: Untuk mengetahui proses pelaksanaan penilaian autentik, faktor 

pendukung pelaksanaan penilaian autentik, faktor penghambat pelaksanaan penilaian autentik 

dan solusi yang dilakukan dalam proses pelaksanaan penilaian autentik berdasarkan 

kurikulum 2013 pada kelas 1 B SDN Purwantoro  Kota Malang. 

Teknik 

Sumber 

Guru Kepala Sekolah 

Wawancara Observasi Dokumentasi 


