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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori

Bab ini akan dijabarkan hal-hal yang berhubungan dengan kajian teori yang 

digunakan dalam penelitian ini. Adapun kajian teori yang dimaksud berkaitan dengan 

istilah penerapan yang digunakan. 

1. Standar Penilaian Pendidikan dalam Kurikulum 2013

Standar Penilaian Pendidikan (SPP) sebagaimana tertuang pada 

Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 merupakan penjabaran dari Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(SNP). Pokok-pokok isi yang termuat pada SPP menjadi acuan bagi guru, 

sekolah, dan pemerintah dalam melaksanakan penilaian hasil belajar. Mencermati 

lebih lanjut, dalam kurikulum KTSP terdapat empat elemen standar nasional yang 

mengalami perubahan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar proses, 

standar isi, dan standar penilaian. Terhadap perubahan itulah maka rumusan 

standar kompetensi lulusan (SKL) pun berubah. Peraturan pemerintah yang 

menjelaskan tentang evaluasi hasil belajar merupakan dasar dari penilaian hasil 

belajar. Artinya Evaluasi pembelajaran berdasarkan sasarannya dapat dicermati 

melalui evaluasi terhadap proses pembelajaran dan evaluasi terhadap hasil belajar. 

Evaluasi terhadap hasil belajar sering disebut sebagai penilaian hasil belajar. Hal 
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tersebut sesuai dengan Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar 

Penilaian Pendidikan. Kaidah tersebut mencakup beberapa pengertian dasar 

penilaian, prinsip dasar penilaian, teknik, instrumen, prosedur, dan mekanisme 

penilaian, serta perbedaan kewenangan penilaian hasil belajar oleh pendidik, 

sekolah, dan pemerintah.  

Selain kaidah umum penilaian pendidikan, terdapat kaidah khusus yang 

dapat dijadikan dasar pelaksanaan penilaian selama proses pembelajaran di kelas 

oleh pendidik. Proses penilaian didalam kelas yang dilakukan oleh pendidik 

dikenal dengan istilah penilaian kelas. Pusat Kurikulum (Saat ini menjadi Pusat 

Kurikulum dan Perbukuan) Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pendidikan Nasional mengatur pelaksanaan penilaian kelas untuk berbagai 

tingkatan pendidikan. Pedoman penilaian kelas tersebut mencakup aturan tentang: 

1) konsep dasar penilaian, 

2) teknik penilaian,  

3) langkah-langkah pelaksanaan  penilaian,  

4) pengolahan hasil penilaian, dan 

5) pengolahan dan pelaporan hasil  penilaian. 

Adapun model penilaian yang terdapat dalam kurikulum 2013 

dapat berupa penilaian berbasis tes dan non tes (portofolio), menilai proses dan 

output dengan menggunakan authentic assesment, rapor memuat penilaian 

kuantitatif tentang pengetahuan dan deskripsi kualitatif tentang sikap dan 

keterampilan. Dalam peraturan Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang 
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standar penilaian pendidikan disebutkan bahwa standar penilaian pendidikan 

adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, 

dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Setiap sikap, keterampilan dan 

pengetahuan peserta didik harus dinilai dengan prosedur-prosedur yang telah 

ditetapkan sesuai dengan jenis evaluasi yang digunakan. Selanjutnya pada bagian 

ke-2, disebutkan pula bahwa penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan 

dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta 

didik.  

Penilaian menjadi penentu tingkat keberhasilan siswa dalam system 

pembelajaran. Diantara jenis-jenis penilaian sebagaimana disebutkan dalam 

Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 adalah ulangan harian, ulangan tengah 

semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah (UAS), 

dan ujian Nasional (UAN). Sebagaimana dijelaskan dalam lampiran 

Permendikbud BAB I bahwa salah satu fungsi dirumuskan standar nasional 

pendidikan adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang 

bermutu. Adapun fungsinya adalah untuk menjamin perencanaan penilaian 

peserta didik, penilaiaian disusun profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, 

dan sesuai dengan konteks sosial budaya, dan dilaporkan secara objektif, 

akuntabel, serta informatif. Standar penilaian pendidikan kurikulum 2013 

mengacu pada Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar  penilaian 

pendidikan yakni kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen 

penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses 
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pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar 

peserta didik mencakup: penilaian otentik, 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. Pada kurikulum 2013 menekankan aspek afektif, kognitif, 

psikomotorik secara proporsional yang sistem penilaiannya berdasarkan tes dan 

portofolio yang saling melengkapi. 

Kurikulum 2013 mempertegas adanya pergeseran dalam melakukan 

penilaian, yakni dari penilaian melalui tes (mengukur pengetahuan berdasarkan 

hasil saja), menuju penilaian autentik (mengukur semua kompetensi sikap, 

keterampilan, 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 

keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Misalnya peserta didik diberi tugas 

proyek untuk melihat kompetensi peserta didik dalam menerapkan pengetahuan 

yang dimiliki peserta didik dalam kehidupan sehari-hari atau dunia nyata. 

Penilaian autentik mengacu pada Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu 

pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap 

skor ideal (maksimal). Dengan demikian, pencapaian kompetensi peserta didik 

tidak dalam konteks dibandingkan dengan peserta didik lainnya, tetapi 

dibandingkan dengan standar atau kriteria tertentu, yakni Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). Dalam penilaian autentik guru melakukan penilaian tidak hanya 

pada penilaian level KD, tetapi juga kompetensi inti dan SKL. 
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Tabel 1.1 

Elemen perubahan dalam penilaian pada kurikulum 2013. 
 

No. Elemen Perubahan 

1. Memperkuat penilaian berbasis kompetensi. 

2. Pergeseran dari penilaian melalui tes (mengukur kompetensi pengetahuan 

berdasarkan hasil saja), menuju penilaian autentik (mengukur semua kompetensi 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil) 

3. Mengukur PAP (Penilaian Acuan Patokan) yaitu pencapaian hasil belajar 

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

Artinya pencapaian hasil belajar (kompetensi) peserta didik tidak dibandingkan 

dengan pencapaian hasil belajar (kompetensi) peserta didik lain, tetapi 

dibandingkan dengan kriteria tertentu (KKM) 

4. Penilaian tidak hanya pada level kompetensi dasar (KD), tetapi juga pada 

kompetensi inti (KI) dan standar kompetensi lulusan (SKL) 

5. Mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat peserta didik sebagai instrument 

utama penilaian 

6. Pertanyaan yang tidak memiliki jawaban tunggal  

7. Menilai proses pengerjaannya bukan hanya hasilnya semata 

 Sumber : Kemendikbud, 2013   (Kunandar, 2013:60) 

 

2. Peraturan Pendidikan Berdasarkan Permendikbud No. 66 Tahun 2013 

  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 

menjelaskan tentang standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan 

adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil 

belajar peserta didik. 

  Standar penilaian bertujuan untuk menjamin: 

a. Perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan 

dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian; 

b. Pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, 

efektif, efisien dan sesuai dengan konteks sosial budaya; dan 

c. Pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan 

informatif. 
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Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan 

informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup 

penilaian otentik, 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. 

 

3. Prinsip Penilaian dalam Kurikulum 2013 

Salah satu konsekuensi dari pengamalan Permendikbud Nomor 66 Tahun 

2013 adalah pembelajaran lebih mengedepankan kaidah-kaidah pendekatan 

ilmiah (scientific). Upaya penerapan pendekatan ilmiah (scientific) dalam 

proses pembelajaran ini sering disebut sebagai ciri khas dan menjadi kekuatan 

tersendiri dari keberadaan kurikulum 2013, yang tentunya menarik untuk 

dipelajari dan dielaborasi lebih lanjut (Ahmad Sudrajat, 2013). 

Pendekatan ilmiah (scientific) dalam pembelajaran sangat mungkin untuk 

diberikan mulai pada usia tahapan sekolah dasar. Kemudian harus dilakukan 

secara bertahap, dimulai dari penggunaan hipotesis dan berfikir abstrak yang 

sederhana, seiring dengan perkembangan kemampuan berfikirnya dapat 

ditingkatkan dengan menggunakan hipotesis dan berfikir abstrak yang lebih 

kompleks. Hal ini adalah pengamalan dari teori Perkembangan Kognitif Piaget.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ilmiah (scientific) 

dalam pembelajaran memungkinkan siswa diberikan pengambilan hipotesis pada 

tahap-tahap tertentu, mulai dari penggunaan hipotesis dan berfikir abstrak 
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sederhana kemudian dilanjutkan dengan perkembangan berfikir yang nanti 

melahirkan cara berfikir abstrak yang lebih komplek. 

Sebagaimana dijelaskan diawal bahwa pendekatan ilmiah 

(scientific) memberikan ruang gerak kepada siswa untuk dapat mengekplorasikan 

dan menkonstruksi kemampuan, keterampilan, juga mendorong siswa untuk 

menemukan fakta-fakta dari suatu tempat atau fenomena di lingkungan sekitar. 

Berdasarkan prinsip tersebut, maka prinsip-prinsip penilaian akan berbeda. 

Prinsip tersebut berdasarkan pada lampiran Pemendikbud Nomor 66 Tahun 2013. 

Standar Penilaian Pendidikan dalam kurikulum 2013 sebagaimana telah 

disebutkan dalam Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 bahwa Standar Penilaian 

 Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen 

 penilaian hasil belajar peserta didik. Adapun prinsip penilaian dalam 

peraturan baru (Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013) adalah sebagai berikut: 

1. Objektif, berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor 

subjektivitas penilai. 

2. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu 

dengan kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan. 

3. Ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya.  

4. Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan 

dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. 

5. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak 

internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya.  
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6. Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru.  

Pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria 

(PAK). PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada 

kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar 

minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan 

karakteristik Kompetensi Dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan 

karakteristik peserta didik. 

 

4 Paradigma Penilaian Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 mengisyarakatkan penggunaan penilaian autentik 

(authentic assesment). Penilaian autentik menjadi penekanan yang serius dimana 

guru dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik menilai kesiapannya, 

proses, dan hasil belajar secara utuh. Penilaian ini mampu menggambarkan 

peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, 

menalar, mencoba, dan membangun jejaring. 

Menurut Kunandar (2013:35) 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). 

Majid (2008:186) juga mengungkapkan bahwa penilaian otentik adalah 

proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian 
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pembelajaran yang dilakukan anak didik melalui berbagai teknik yang mampu 

mengungkapkan, membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan 

pembelajaran dan kemampuan (kompetensi) telah benar-benar dikuasai.  

  Keterpaduan penilaian ketiga komponen yakni kesiapan, proses, dan hasil 

belajar secara utuh tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan 

belajar siswa atau bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional 

(instructional effect) dan dampak pengiring (nurturant effect) dari pembelajaran. 

Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan program 

perbaikan (remedial), pengayaan (enrichment), atau pelayanan konseling. Selain 

itu, hasil penilaian otentik dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki 

proses pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. Evaluasi proses 

pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat: 

angket, observasi, catatan anekdot, dan refleksi. 

Tabel 1.2 

Format Penilaian dan Prosedur Implementasi Kurikulum 2013 

Sesaat Antar Waktu Dari Waktu ke Waktu 

Pilihan Berganda 

benar/salah, 

mencocokkan 

Jawaban 

Terstruktur, 

Esai 

Investigasi, 

Laporan 

Penelitian, 

Tugas Ilmiah 

Portofolio, Jurnal, Laporan 

Praktikum 
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5 Ruang Lingkup Penilaian dalam Kurikulum 2013 

 Berdasarkan Permendikbud No 66 tahun 2013 standar penilaian pada 

kurikulum 2013 lebih menekankan pada pada prinsip-prinsip kejujuran, yang 

mengedepankan aspek-aspek berupa sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

Salah satu bentuk dari penilaian itu adalah penilaian otentik. Penilaian otentik 

disebutkan dalam kurikulum 2013 adalah model penilaian yang dilakukan saat 

proses pembelajaran berlangsung berdasarkan tiga komponen di atas. Diantara 

teknik dan instrumen penilaian dalam kurikulum 2013 sebagai berikut: 

a. Penilaian kompetensi sikap  

Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian 

diri, penilaian “teman sejawat” (peer evaluation) oleh peserta didik dan jurnal. 

Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaiandiri, dan penilaian 

antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang 

disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. 

b. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

Menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. 

c. Penilaian Kompetensi Keterampilan 

Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, 

yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu 

kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, projek, dan penilaian 

portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian 

(rating scale) yang dilengkapi rubrik. 
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Berkaitan dengan penilaian yang dilakukan berdasarkan indikator-

indikator pencapaian hasil belajar, baik pada domain kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik. Ada tujuh jenis teknik yang digunakan yaitu: 

 

a. Penilaian unjuk kerja  

Merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta 

didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai 

ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas 

tertentu seperti, praktek sholat, praktek olahraga, bermain peran, dll. 

b. Penilaian sikap  

Merupakan penilaian yang dilakukan dengan melihat ekspresi dari nilai-nilai 

yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya penilaian sikap peserta didik terhadap 

materi pelajaran, terhadap guru/pengajar, terhadap proses pembelajaran dan 

penilaian sikap yang berkaitan dengan nilai atau norma yang berhubungan 

dengan suatu materi pelajaran. 

c. Penilaian tertulis  

Penilaian ini dilakukan dengan tes tertulis yaitu dimana soal dan jawaban 

yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Misal dengan soal 

yang memilih jawaban (pilihan ganda, benar salah, menjodohkan) dan dengan 

mensuplai jawaban (isian, soal uraian). 

d. Penilaian proyek  

Merupakan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam 

periode tertentu. Misal kemampuan peserta didik dalam memilih topik dan 
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mencari informasi serta dalam mengelola waktu pengumpulan data dan 

penulisan laporan. 

e. Penilaian produk  

Penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk tersebut. Misal 

kemampuan peserta didik dalam membuat produk teknologi dan seni seperti 

hasil karya seni dan lain-lain. 

f. Penilaian portofolio  

Merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi 

yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu 

periode tertentu. Misalnya hasil pekerjaan dari proses pembelajaran yang 

dianggap terbaik oleh peserta didiknya. 

g. Penilaian diri  

Penilaian dimana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan 

dengan status, proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. 

Penilaian ini dapat digunakan dalam menilai berbagai aspek yang berkaitan 

dengan kompetensi kognitif, afektif dan psikomotor. Dalam penilaian 

kompetensi kognitif dikelas misalnya, peserta didik diminta untuk menilai 

penguasan pengetahuan dan keterampilan berpikir sebagai hasil belajar dalam 

mata pelajaran tertentu. Dalam penilaian aspek afektif misalnya, peserta didik 

diminta untuk membuat tulisan yang memuat curahan perasaannya terhadap 

suatu obyek sikap tertentu. Dan dalam penilaian pada aspek psikomotor 

misalnya, peserta didik diminta untuk menilai kecakapan/keterampilan yang 
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telah dikuasainya sebagai hasil belajar berdasarkan acuan/kriteria yang telah 

disiapkan. 

(Berdasarkan Permendikbud Nomor 81A tahun 2013) 

 

6 Mekanisme dan Prosedur Penilaian dalam Kurikulum 2013 

Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, pemerintah dan/atau lembaga 

mandiri. Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian otentik, 

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

akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian 

sekolah, dan ujian nasional (Lampiran Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013). 

Selain bentuk-bentuk penilaian di atas, dilakukan juga perencanaan 

pemberian ulangan harian sesuai dengan RPP yang telah disusun, melaksanaan 

langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan seperti: 

menyusun kisi-kisi ujian, mengembangkan instrumen, yang dilanjutkan dengan 

ujian. 

 

7 Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian dalam Kurikulum 2013 

a.  Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Pendidik 

 Berdasarkan Lampiran Permendikbud No 66 Tahun 2013 penilaian hasil 

belajar oleh pendidikan yang dilakukan secara berkesinambungan bertujuan untuk 

memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan 



23 
 

efektivitas pembelajaran. Adapun penilaian terhadap peserta didik dapat dilihat 

sebagai berikut: 

a. Proses penilaian di awali dengan mengkaji silabus sebagai acuan dalam 

membuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Setelah 

menetapkan kriteria penilaian, pendidik memilih teknik penilaian sesuai 

dengan indikator dan mengembangkan instrumen serta pedoman penyekoran 

sesuai dengan teknik penilaian yang dipilih. 

b. Pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran diawali dengan penelusuran 

dan diakhiri dengan tes atau nontes. Penelusuran dilakukan dengan 

menggunakan teknik bertanya untuk mengeksplorasi pengalaman belajar 

sesuai dengan kondisi dan tingkat kemampuan peserta didik. 

c. Penilaian pada pembelajaran tematik-terpadu dilakukan dengan mengacu pada 

indikator dari Kompetensi Dasar setiap mata pelajaran yang diintegrasikan 

dalam tema tersebut. 

d. Hasil penilaian oleh pendidik dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui 

kemajuan dan kesulitan belajar, dikembalikan kepada peserta didik disertai 

balikan (feedback) berupa komentar yang mendidik (penguatan) yang 

dilaporkan kepada pihak terkait dan dimanfaatkan untuk perbaikan 

pembelajaran. 

e. Laporan penilaian oleh pendidik berbentuk: 

1) Nilai dan/atau deskripsi pencapaian kompetensi, untuk hasil penilaian 

kompetensi pengetahuan dan keterampilan termasuk penilaian hasil 

pembelajaran tematik-terpadu. 
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2) Deskripsi sikap, untuk hasil penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap 

sosial. 

f. Laporan hasil penilaian oleh pendidik disampaikan kepada kepala 

sekolah/madrasah dan pihak lain yang terkait (misal: wali kelas, guru 

Bimbingan dan Konseling, dan orang tua/wali) pada periode yang ditentukan. 

g. Penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh semua pendidik 

selama satu semester, hasilnya diakumulasi dan dinyatakan dalam bentuk 

deskripsi kompetensi oleh wali kelas/guru kelas. 

 

b. Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Satuan Pendidikan 

 Sesuai Permendikbud No 66 Tahun 2013 penilaian hasil belajar oleh satuan 

pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik 

yang meliputi kegiatan sebagai berikut:  

a. Menentukan kriteria minimal pencapaian tingkat kompetensi dengan mengacu 

pada indikator Kompetensi Dasar tiap mata pelajaran;  

b. Mengoordinasikan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir 

semester, ulangan kenaikan kelas, ujian tingkat kompetensi, dan ujian akhir 

sekolah / madrasah; 

c. Menyelenggarakan ujian sekolah / madrasah dan menentukan kelulusan 

peserta didik dari ujian sekolah / madrasah sesuai dengan POS Ujian Sekolah 

/ Madrasah; 

d. Menentukan kriteria kenaikan kelas; dan seterusnya. 
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8 Model Penilaian Otentik pada Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 mempertegas adanya pergeseran dalam melakukan 

penilaian, yakni dari penilaian melaui tes (mengukur pengetahuan berdasarkan 

hasil saja), menuju penilaian otentik. Penilaian otentik merupakan penilaian 

dilakukan secara komperehensif untuk menilai dari masukan (input), proses, dan 

keluaran (output) pembelajaran meliputi: ranah sikap, pengetahuan dan 

keterampilan ( Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013). 

Penilaian otentik menilai kesiapan peserta didik serta proses dan hasil 

belajar secara utuh. Dalam penilaian otentik setiap pendidik mengetahui 

perkembangan siswa dalam setiap proses kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Setiap komponen yang ada di kelas termasuk antar siswa ikut terlibat dalam 

penilaian otentik ini. Pada kurikulum sebelumnya penilaian menggunakan skala 0 

hingga 100, sedangkan aspek afektif menggunakan huruf A, B, C, dan D. 

Bentuk skala nilai pada kurikulum 2013 tidak lagi 0–100, melainkan 1– 4 

untuk aspek kognitif dan psikomotor, sedangkan untuk aspek afektif 

menggunakan SB = Sangat Baik, B = Baik, C = Cukup, K = Kurang.  Skala nilai 

1 – 4 dengan ketentuan kelipatan 0,33. Diantara aspek penilaian pada kurikulum 

2013 adalah penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. 

a. Penilaian sikap 

1. Sikap (spiritual dan sosial) untuk laporan hasil belajar terdiri atas sikap 

dalam mata pelajaran dan sikap antar mata pelajaran. Sikap dalam mata 

pelajaran diisi oleh setiap guru mata pelajaran berdasarkan rangkuman 

hasil  pengamatan guru, penilaian diri, penilaian sejawat, dan jurnal, 
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ditulis dengan predikat Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), atau 

Kurang (K). Sikap antar mata pelajaran diisi oleh wali kelas setelah 

berdiskusi dengan semua guru mata pelajaran, disimpulkan secara utuh 

dan ditulis dengan deskripsi koherensi. 

2. Penilaian sikap dalam mata pelajaran diperoleh dari hasil penilaian 

observasi (penilaian proses), penilaian diri sendiri, penilaian antar teman, 

dan jurnal catatan guru. Nilai observasi diperoleh dari hasil pengamatan 

terhadap proses sikap tertentu sepanjang proses pembelajaran satu 

Kompetensi Dasar (KD) 

3. Untuk penilaian sikap spiritual dan sosial (KI-1 dan KI-2) menggunakan 

nilai kualitatif sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Bentuk Penilaian 
Bentuk Nilai Nilai Angka 

SB= Sangat Baik  80-100 

B= Baik 70-79 

C= Cukup 60-69 

K= Kurang <60 

 

b. Penilaian Pengetahuan 

Penghitungan nilai capaian kompetensi siswa dalam satu semester secara 

kuantitatif,  dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Nilai Harian (NH) 

Nilai harian diperoleh dari hasil ulangan harian. Nilai harian dapat 

diperoleh dari tes tulis, tes lisan, dan penugasan yang dilaksanakan pada 

setiap akhir satu sub-tema pembelajaran sesuai dengan kebutuhan 
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pendidik. Untuk ulangan harian kisi-kisi bersumber dari muatan mata 

pelajaran pada KD dari aspek pengetahuan (KI-3) yang terangkum 

dalam satu sub-tema yang sesuai. 

2. Nilai Ulangan Tengah Semester (NUTS) 

Nilai UTS diperoleh dari hasil tes tulis yang dilaksanakan pada tengah 

semester. Materi Ulangan Tengah Semester mencakup seluruh 

kompetensi yang telah dibelajarkan sampai dengan saat pelaksanaan 

UTS. Untuk UTS kisi-kisi bersumber dari muatan mata pelajaran pada 

KD dari aspek pengetahuan (KI-3) yang terangkum dalam dua tema 

yang sesuai. 

3. Nilai Ulangan Akhir Semester (NUAS) 

Nilai UAS diperoleh dari hasil tes tulis yang dilaksanakan di akhir 

semester. Materi UAS mencakup seluruh kompetensi pada semester 

tersebut. Untuk UAS kisi-kisi bersumber dari muatan mata pelajaran 

pada KD dari aspek pengetahuan (KI-3) yang terangkum dalam seluruh 

tema dalam satu semester. 

4. Penghitungan Nilai Pengetahuan diperoleh dari rata-rata Nilai Harian 

(NH), Nilai Ulangan Tengah Semester (NUTS), Nilai Ulangan Akhir 

Semester (NUAS). 

5. Penilaian rapor untuk pengetahuan menggunakan penilaian kuantitatif 

1–4, dengan kelipatan 0,33 , dengan 2 (dua) desimal di belakang koma. 

6. Ketuntasan minimal untuk seluruh kompetensi dasar pada kompetensi 

pengetahuan adalah 2.67 (B-) 
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7. Penghitungan nilai pengetahuan dilakukan dengan cara: 

Menggunakan skala nilai 0-100, selanjutnya dikonversi pada skala  1-4. 

c. Penilaian Keterampilan 

Penilaian Ketrampilan terdiri atas: Nilai Praktik, Nilai Projek dan Nilai 

Portofolio. Penilaian rapor untuk pengetahuan dan keterampilan 

menggunakan penilaian kuantitatif dengan skala 1-4 (kelipatan 0,33) dengan 2 

(dua) desimal dan setiap aras (tingkatan) diberi predikat sebagai  berikut:  

Tabel 1.4 

Skala Penilaian 

Huruf Nilai Angka Huruf Nilai Angka 

A 3,67-4,00 C+ 2,01-2,33 

A- 3,34-3,66 C 1,67-2,00 

B+ 3,01-3,33 C- 1,34-1,66 

B 2,67-3,00 D+ 1,01-1,33 

B- 2,34-2,66 D < 1,00 

 

B.  Kajian Penelitian Yang Relevan 

 Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Nofi Khasanah (2011) dengan 

mengambil judul “Analisis Pelaksanaan Penilaian Berbasis Kelas Ditinjau Dari 

Penguasaan Kognitif Dalam Pembelajaran Matematika Kelas VII SMPN 1 

Karangploso”. Menurut Nofi Khasanah (113-115) kesimpulan dari penelitian ini 

adalah pelaksanaan PBK pembelajaraan matematika di SMPN 1 Karangploso 

menggunakan berbagai bentuk instrumen yaitu tes tulis, tes lisan, pengamatan, dan 

portofolio. Kendala yang ditemui oleh guru  dengan cakupan materi terlalu luas. 

Upaya yang dilakukan (1) membuat analisis ulangan, (2) menyusun silabus dan 

sistem penilaian pada awal semester, (3) untuk menilaiai ranah afektif secara obyektif 



29 
 

guru menggunakan lembar observasi berupa skala sikap, (4) membuat dan 

memanfaatkan hasil analisis ulangan yang telah dilakukan untuk menetapkan 

pembelajaran dan pelaksanaan penilaian berikutnya. 

 Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian 

sebelumnya Nofi Khasanah (2011) adalah pembelajarannya masih mencantumkan 

mata pelajaran, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan 

pembelajaran kelas IV. Selain itu, terdapat perbedaan pendekatan yang akan 

dilakukan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sedangkan penelitian 

sebelumnya ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, persamaan 

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama- sama 

menggunakan metode deskriptif, dan berkaitan dengan permasalahan guru dalam 

menghadapi kurikulum. 

C.  Kerangka Berpikir 

 Guru merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

implementasi kurikulum 2013 bahkan sangat menentukan berhasil tidaknya peserta 

didik dalam belajar. Agar guru dapat mengimplementasikan kurikulum 2013 secara 

efektif serta dapat meningkatkan kualitas pendidikan, guru dituntut untuk bisa 

bertindak baik dari segi proses dan segi hasil secara berkualitas. Penilaian dilakukan 

sebagai proses pengumpulan informasi dengan sejumlah bukti dimana pelaksanaan 

penilaian yang sesuai Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 harus mencakup tiga 

aspek kemampuan yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian yang 
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dilakukan diupayakan mampu menggambarkan kompetensi siswa karena penilaian 

berorientasi pada pencapaian kompetensi.  

 Penilaian hasil belajar dilakukan dengan berbagai tahapan yaitu: (1) mengkaji 

silabus, (2) persiapan penilaian, (3) teknik penilaian, (4) proses penilaian, (5) 

pelaksanaan penilaian, dan dari pelaksanaan penilaian ini dapat diketahui siswa sudah 

tuntas apa belum. Bagi yang belum tuntas diberikan remidial sebelum menuju proses 

akhir yaitu (6) pelaporan hasil penilaian. Tahap-tahap tersebut dilakukan untuk 

mendapatkan umpan balik dari siswa dan kendala dalam evaluasi hasil belajar. Upaya 

yang dilakukan sekolah untuk memenuhi standar penilaian pendidikan. Untuk lebih 

jelasnya kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut ini: 

Gambar 1.1 
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