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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pembelajaran Matematika SMP pada  Kurikulum 2013  

Kurikulum bukan hanya sekumpulan kegiatan, tetapi kurikukum harus 

terfokus baik diseluruh kelas. Pada kurikulum 2013 Pembelajaran matematika 

perlu diperkenalkan kompetensi dasar sedemikian rupa, sehingga setiap topik 

nantinya akan saling membangun satu sama lain. Pada kurikulum 2013 terdapat 

standar proses dan standar lulusan dalam pembelajaran matematika, seperti 

dikutip pada permendikbud no 65 tahun 2013 Standar Proses adalah kriteria 

mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai 

Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu pada 

Standar  

Kompetensi Lulusan dan Standar Isi sesuai dengan standar Nasional 

Pendidikan.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, 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”. Sedangkan Tujuan Kurikulum 2013 itu sendiri yaitu 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 (Mendikbud, 2014: 1). 

Kurikulum 2013 memiliki karakteristik sebagai berikut : a) 

Mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, 

dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan 

masyarakat; b) Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang 

memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa 

yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai 

sumber belajar; c) Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan 

berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan; d) Mengembangkan kompetensi 

yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut 
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dalam kompetensi dasar mata pelajaran; e) Mengembangkan kompetensi inti 

kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements) kompetensi dasar. 

Semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk 

mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti; f) 

Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling 

memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar-mata pelajaran dan 

jenjang pendidikan (Mendikbud, 2014: 1). 

 

2.2 Kompetensi Guru 

Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 dinyatakan 

bahwa setiap guru harus memiliki kompetensi keguruan. Kompentensi adalah 

seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 

Berbagai penelitian telah membuktikan pentingnya kompetensi guru dalam 

proses pendidikan dan pembelajaran. Di antaranya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Kay pada tahun 1980 sebagaimana dikutip oleh Rohmat Mulyana 

(2003: 1) yang dalam salah satu simpulannya menyatakan bahwa kemampuan 

guru dalam mengajar merupakan salah satu variabel yang cukup berpengaruh 

terhadap kompetensi akademik peserta didik. 

Pada saat ini, kompetensi yang harus dimiliki guru sudahdibakukan dalam 

Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam pasal 10 

dinyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru ada empat yaitu 

kompetensi paedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat 

kompetensi tersebut harus dikuasai guru dengan baik, karena dalam 

melaksanakan tugasnya guru tidakberhadapan dengan benda mati, tetapi 

menghadapi pribadi yang sedang tumbuh dan berkembang, pribadi yang 

memiliki kemampuan,sifat, sikap, dan karakter yang beragam sehingga 

memerlukan perlakuan yang berbeda-beda. Dengan kompetensi yang 

dimilikinya, guru akan mengetahui keadaan tersebut sehingga ia akan berusaha 

memberikan perlakuan yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan masing-

masing peserta didiknya. 
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Kompetensi paedagogis adalah kemampuan yang berkaitan dengan 

pengelolaan proses belajar mengajar. Dalam kaitannya dengan proses belajar 

mengajar Mohamad Ali (2004: 1) menyatakan sebagai berikut: Agar proses 

belajar mengajar berjalan efektif, maka setiap guru harus memiliki empat 

kemampuan dasar dalam mengajar, yaitu:(1) kemampuan memahami teori-teori 

belajar; (2) kemampuan mengembangkan sistem pengajaran; (3) kemampuan 

melakukan proses belajar mengajar yang efektif; (4) kemampuan melakukan 

penilaian hasil belajar, sebagai umpan balik dari kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukannya. 

Dilihat dari sisi paedagogis, sebenarnya tugas guru dalam proses belajar 

mengajar tidak hanya terbatas pada menyampaikanilmu pengetahuan kepada 

anak didik, tetapi guru juga harus berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan 

inspirator bagi anak didiknya. Sebagai fasilitator guru harus mampu memberikan 

kemudahan dalam belajar bagi seluruh anak didiknya. Guru harus memfasilitasi 

anak didiknya agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, 

penuh semangat, dan tidak merasa tertekan. Suasana belajar yang demikian akan 

menyebabkan anak memiliki kebebasandan keberanian berpendapat karena 

merasa adanya penghargaan dari semua pihak kepada kemampuan yang 

dimilikinya. 

Kompetensi paedagogis meliputi kemampuan guru dalam membuat 

rencana mengajar, melaksanakan pembelajaran (pengelolaan kelas,pengelolaan 

metode, media, dan sumber belajar), penguasaan teknik evaluasi, kemampuan 

dalam memberikan bantuan, bimbingan, kemampuan dalam memberikan 

motivasi kepada siswa, kemampuan dalam memahami siswa, serta kemampuan 

melakukan penelitian yang sederhana untuk menunjang kegiatan belajar 

mengajar. 

Kompetensi kedua yang harus dimiliki guru adalah kompetensi 

kepribadian. Semua guru harus memiliki kompetensi kepribadian dengan baik, 

sebab kepribadian guru memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan 

kepribadian anak didik. Hal ini wajar karena kepribadian anak masih sedang 

tumbuh dan berkembang. Dalam proses pertumbuhan tersebut mereka cenderung 

meniru orang yang dikaguminya, termasuk para gurunya. Oleh karena itu, setiap 



 

8 

 

guru harus memiliki kepribadian yang mantap,stabil, dewasa, arif, berwibawa, 

berakhlak mulia, dan mampu menjadikan dirinya sebagai model bagi anak 

didiknya (Penjelasan PP.No. 19 Tahun 2005 pasal 28 ayat 3 butir b). 

Sebagai model, guru harus mampu memberi contoh dengan melaksanakan 

apa yang diajarkan dengan sebaik-baiknya. Mampu melaksanakan apa yang 

diajarkan memiliki arti yang sangat penting bagi guru, agar guru dipercaya, 

dihargai masyarakat, dan anak didiknya. Dengan demikian menjadi model atau 

teladan merupakan suatu yang tidak bisa dipisahkan dari jabatan guru. Artinya 

apabila seseorang bersedia menjadi guru, berarti dia harus siap untuk menjadi 

teladan bagi anak didiknya di manapun dia berada.  

Kompetensi ketiga yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi sosial. 

Kompetensi ini menuntut guru untuk memiliki kemampuan dalam 

berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik,teman sejawat, orang tua siswa, 

dan masyarakat sekitar (Penjelasan PP. No. 19 Tahun 2005 pasal 28 ayat 3 butir 

d). Kompetensi ini harusdi kuasai guru, karena guru adalah makhluk sosial, 

makhluk yang makin punya arti apabila berhubungan dengan orang lain 

dalamkehidupan bermasyarakat. Hubungan baik dan harmonis antar guru dengan 

siswa, teman sejawat, orang tua, dan masyarakat sekitar akan sangat membantu 

guru dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Gambaran di atas 

memperlihatkan bahwa peserta didik sangat mengharapkan guru dapat 

memahami mereka dan memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Oleh 

karena itu, setiap guru harus selalu memperhatikan anak didiknya dengan baik, 

ramah, berempati, sukabekerja sama, suka menolong, dan memiliki kemampuan 

yang baikdalam berkomunikasi dengan semua pihak khususnya dengan siswa. 

Kemampuan ini akan sangat membantu guru dalam melaksanakan tugasnya di 

mana saja dia berada. 

Kompetensi keempat yang harus dikuasai guru adalah kompetensi 

professional. Kompetensi professional adalah penguasaan materi pembelajaran 

secara luas dan mendalam (Penjelasan PP. No.19 Tahun 2005 pasal 28 ayat 3 

butir c). Dengan demikian, kompetensi profesional mencakup penguasaan materi 

kurikulum matapelajaran yang diampu di sekolah, penguasaan substansi 

keilmuan yang menaungi materinya, penguasaan struktur, konsep, dan metodeke 
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ilmuan yang menanungi, dan memahami hubungan konsep antarmata mata 

pelajaran terkait (Farida Sarimaya 2008: 21). 

Kompetensi profesional harus dikuasai guru, karena guru tidak hanya 

berkewajiban menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didiknya secara 

tepat, tetapi ia harus mampu mengembangkan materi pelajaran yang diampunya 

dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan. 

Kompetensi profesional diperoleh oleh seorang guru melalui jenjang pendidikan 

formal dan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang 

diampu guru. Sebagai agen pembelajaran guru harus menyampaikan materi 

pelajaran yang berupa konsep konsep keilmuan, teknologi, dan ketrampilan yang 

harus dikuasai peserta didiknya. Keberhasilan guru dalam mentransfer ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan keterampilan kepada peserta didiknya sangat 

tergantung pada kemampuan guru dalam mengusai ilmu tersebut. Oleh karena 

itu, kompetensi profesional termasuk salah satu syarat mutlak yang harus 

dipenuhi guru agar dapat menjadi guru yang profesional. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki guru. Dengan 

kompetensi, seorang guru akan mampu melaksanakan tugasnya sebagai pendidik 

dan agen pembelajaran secara profesional. Sebab, pendidikan dan pembelajaran 

tidak hanya bertujuan untuk membekali anak berbagai macam ilmu dan 

teknologi (learning toknow) serta yang diperlukan dalam hidupnya (learning to 

do), tetapi pendidikan harus dapat mengantarkan peserta didik untuk memahami 

diri sendiri dengan baik (learning to be) dan dapat memahami, menghargai 

orang lain dengan baik dan benar, sehingga mereka dapat hidup bersama dalam 

masyarakat yang sangat beragam dengan harmonis (learning to live together). 

 

2.3 Penilaian Autentik 

Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran. Penilaian yang 

diterapkan pada kurikulum 2013 adalah Penilaian Autentik. Penilaian pada 

kurikulum sebelumnya (KBK dan KTSP) lebih menekankan pada aspek 

pengetahuan (kognitif) sedangkan pada Kurikulum 2013, penilaian mencakup 

semua aspek yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan.  
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a. Pengertian  Penilaian 

Pengertian penilaian sama dengan asesmen. Terdapat tiga kegiatan 

yang perlu didefinisikan, yakni pengukuran, penilaian, dan evaluasi. 

Ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda, walaupun memang 

saling berkaitan (Mendikbud, 2013). Pengukuran adalah sebagian kegiatan 

atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu 

gejala, peristiwa, atau benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu 

berupa angka. (Majid, 2014). 

Hakikat penilaian dan evaluasi adalah upaya sistematik dan sistemik 

untuk mengumpulkan dan mengolah data atau informasi yang sahid (valid) 

dan reliabel dalan rangkan melakukan pertimbangan untuk pengambilan 

kebijakan suatu program pendidikan  penilian yang dilakukan oleh guru di 

kelas terkait dengan kegiatan belajar mengajar merupakan sebuah proses 

menghimpun fakta-fakta dan dokumen belajar siswa untuk melakukan 

perbaikan program pembelajaran. Penilaian dapat dimanfaatkan oleh guru 

untuk membuat atau memperbaiki perencanaan pembelajaran (Sani, 2014).  

Sedangkan penilaian menurut Majid Abdul (2014,35) merupakan 

bagian integral dari proses pembelajaran, sehingga tujuan penilaian harus 

sejalan dengan tujuan pembelajaran; sebagai upaya untuk mengumpulkan 

berbagai informasi dengan berbagai teknik; sebagai bahan pertimbangan 

penentuan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran; oleh karena 

itu penilaian hendaknya dilakukan dengan perencanaan yang cermat. Dari 

berbagai macam pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian 

adalah proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran peserta 

didik sebagi upaya untuk mengumpulkan berbagai informasi berdasarkan 

suatu kriteria tertentu. 

b. Tujuan Penilaian Pembelajaran Matematika 

Adapun tujuan penilaian secara umum menurut Majid Abdul (2014) 

yaitu sebagai berikut: (1) dengan melakukan penilaian ini pendidik dapat 

mengetahui seberapa jauh siswa dapat mencapai tingkat kompetensi yang 

dipersyaratkan; (2) saat melakukan penilaian peserta didik juga akan bisa 

langsung memberikan umpan balik kepada peserta didik; (3) penilaian ini 
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juga dapat secara terus menerus dapat melakukan pemantauan kemajuan 

belajar yang dicapai setiap peserta didik, sekaligus dapat mendiagnosis 

kesulitan belajar yang dialami peserta didik; (4) hasil pemantauan 

kemajuan proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan terus menerus 

tersebut juga akan dapat dipakai sebagai umpan balik  bagi guru untuk 

memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang 

digunakan; (5) hasil-hasil pemantauan tersebut, kemudian dapat guru 

jadikan sebagi landasan untuk memilih alternatif jenis dan model penilaian 

mana yang tepat untuk digunakan pada materi tertentu dan pada mata 

pelajaran tertentu; (6) hasil penilaian ini dapat pula memberikann 

informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektifitas 

pendidikan. 

Pada dasarnya tujuan siswa belajar Matematika yaitu untuk agar siswa 

nantinya dapat menggunakan atau menerapkan pelajaran matematika 

untuk pemecahan masalah pada kehidupan sehari-hari, tujuan ini dapat 

tercapai bila kompetensi siswa dapat dibina dengan baik. 

c. Prinsip-Prinsip Penilaian Matematika 

Beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penilaian 

pembelajaran matematika, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

(Standar Penilaian-Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013) yaitu: 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, 6) Edukatif, berarti mendidik 

dan memotivasi peserta didik dan guru. 
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d. Penilaian Autentik pada Pembelajaran Matematika 

Peniliaian Autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta 

didik melakukan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang 

diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang 

sesungguhnya (Permendikbud No. 104 tahun 2014). Penilaian Autentik 

adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan 

gambaran perkembangan siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa 

perlu diketahui oleh guru agar dapat memastikan bahwa siswa mengalami 

proses pembelajaran dengan benar. Penilaian autentik merupakan 

penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari 

masukan (input), proses dan keluaran (output) pembelajaran (Majid,2014). 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penilaian Autentik yaitu suatu 

proses berkelanjutan  dalam pembelajaran untuk mengukur kemampuan 

siswa sehingga nanti mendapatkan umpan balik bagi guru.dan juga orang 

tua. 

Melalui penilain autentik dalam pembelajaran matematika yang 

berpusat pada siswa ini,  guru nanti dapat mengasah dan mengembangakan 

keterampilan siswa sehingga nantinya pembelajaran matematika dapat 

bermakna. Penilaian autentik juga memiliki relevansi kuat terhadap 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan 

kurikulum 2013, karena penilaian ini mampu menggambarkan 

peningkatan hasil belajar peserta didik baik dalam rangka mengobservasi, 

menanya, menalar, mencoba, dan membangun jejaring (Kurinasih dan 

sani, 2014).  

Berikut adalah ciri-ciri penilaian autentik: (a) Mengukur semua aspek 

pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk; (b) Dilaksanakan 

selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung; (c) Menggunakan 

berbagai cara dan sumber; (d) Tes hanya salah satu alat pengumpulan data 

penilaian; e) Tugas-tugas yang diberikan mencerminkan bagian-bagian 

kehidupan nyata setiap hari; (f) Penilaian harus menekankan kedalaman 

pengetahuan dan keahlian, bukan keluasannya/kuantitas (Kunandar, 2013). 
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Karakteristik penilaian autentik adalah sebagai berikut: a) Bisa 

digunakan untuk formatif maupun sumatif, b) Mengukur ketrampilan dan 

performasi, bukan mengingat fakta, c) Berkesinambungan dan terintegrasi, 

d) Dapat digunakan sebagai fed back (Puspitasari, 2015).  

Adapun yang termasuk komponen-komponen bentuk penilaian 

autentik secara garis besar yaitu: (1) Penilaian proyek, merupakan 

kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan peserta didik 

menurut waktu tertentu. Penilaian proyek dilakukan oleh peserta didik 

untuk tiap akhir bab, penyelesaian tugas yang dimaksud berupa invertigasi 

yang dilakukan peserta didik mulai dari pereencanaan,pengumpulan data, 

pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data (Majid, 2014). 

Dengan demikian penilaian proyek yaitu berkaiatan dengan aspek 

perencanaan, pengumpulan data dan pengorganisasian dan lain-lain. (2) 

Penilaian portofolio, yaitu penilaian atas kumpulan artefak yang 

menunjukan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. 

Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja peserta didik secara 

perseorangan atau diproduksi secara berkelompok, memerlukan refleksi 

peserata didik, dan dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi (Majid, 

2014). Dengan demikian penilaian portofolio yaitu berkaiata dengan hasil 

kerja peserta didik baik dilakukan secara perseorangan ataupun kelompok. 

(3) Penilaian kinerja, guru dapat melakukan dengan meminta peserta didik 

menyebutkan unsur unsur proyek yang akan merekan gunakan untuk 

menentukan kriteria penyelesaian dengan menggunakan informasi ini guru 

dapat memberikan umpan balik terhadap kinerja pesera didik, dalam 

bentuk laporan naratif maupun laporan kelas. Ada beberapa cara yang 

dapat digunakan untuk merekm hasil penilaian kinerja yaitu daftar cek, 

catatan narasi, skala penilaian dan memori ingatan (Majid, 2014).  (4) 

Jurnal, merupakan tulisan yang dibuat siswa untuk menunjukan segala 

sesuatu yang telah dipelajari atau diperoleh damalan proses pembelajaran. 

Jurnal dapat digunakan untuk mencatat atau merangkum topik-topik pokok 

yang telah dipelajari, perasaan siswa dalam belajar mata pelajaran tertentu, 

kesulitan atau keberhasilan dalam menyelesaiankan masalah atau topik 
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pelajaran, dan catatan atau komentar siswa tentang harapan harapan dalam 

proses aturan aturan yang digunakan untuk menilaian kinerja siswa 

(Majid, 2014).  (5) Penilaian tertulis, tes tulis terdiri dari memili atau 

meyuplai jawaban dan uraian, memilih jawaban terdiri dari pilihan ganda, 

pilihan benar salah, iya tidak, menjodohkan dan sebab akibat sedangkan 

menyuplai jawaban terdiri dari isian tau melengkapi, jawan singkat atau 

pendek dan uraian. Penilaian tes tulis merupakan tes dimana soal dan 

jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan (Majid, 

2014) 

 

2.4 Problematika Penilaian Autentik 

Dalam pelaksanaan penilaian autentik guru yang dilakukan dalam evaluasi 

pembelajaran sering kali ditemukan berbagai kendala. Dari penelitian Puranti, 

Ela (2014) yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Autentik Dalam 

Pembelajaran Ekonomi Sesuai Dengan Kurikulum 2013 Di Sma Negeri 2 

Ngaglik Sleman. Hasil penelitian Kendala dalam pelaksanaan penilaian autentik 

yaitu A. perencanaan yang rumit, B. banyaknya komponen yang diperhatikan 

guru secara bersamaan dalam pelaksanaan penilaian, C. penilaian sikap yang 

harus memperhatikan secara detail dengan jumlah siswa yang banyak. 

Berdasarkan jenis-jenisnya problematika penilaian autentik sebeagai berikut: 

a. Penilaian proyek 

Penilaian proyek (project assessment) merupakan kegiatan penilaian 

terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut 

periode/waktu tertentu. Penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi 

yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari perencanaan, pengumpulan 

data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. 

Problematika guru dalam penilaian proyek ini yaitu penilaian proyek 

membutukan waktu yang lama dalam pengerjaannya sehingga mengurangi 

waktu siswa dalam belajar dan guru tidak bisa memantau dalam 

pengerjaan proyek ini. Dalam pengerjaan proyek tersebut kemungkinan 

ada siswa yang tidak ikut andil berpartisipasi, sehingga hasilnya kurang 

obyektif dalam pengerjaan proyek tersebut. 
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b. Peniaian kinerja 

Penilaian autentik sebisa mungkin melibatkan parsisipasi peserta 

didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru 

dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik menyebutkan 

unsur-unsur proyek/tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan 

kriteria penyelesaiannya. 

Problematika guru dalam penilaian kinerja yaitu dalam penilaian 

kinerja menghabiskan waktu yang lama sehingga tidak bisa menyeluruh 

untuk semua siswa dalam satu kelas karena banyaknya jumlah siswa, 

selain itu guru juga tidak bisa menyampaikan materi secara menyeluruh. 

c. Portofolio 

Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak 

yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia 

nyata. Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja peserta didik 

secara perorangan atau diproduksi secara berkelompok, memerlukan 

refleksi peserta didik, dan dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi. 

Problematika guru dalam jurnal yaitu dalam penilaian jurnal 

membutuhkan kecermatan bagi guru, sehingga kalau kurang teliti dapat 

menyebabkan hasil dalam penilaian jurnal kurang valid, karena guru 

terkadang mengisi catatan dijurnal hanya yang guru ingat saja. 

d. Penilaian tertulis 

Tes tertulis berbentuk uraian atau esai menuntut peserta didik 

mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, 

menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang 

sudah dipelajari. Tes tertulis berbentuk uraian sebisa mungkin bersifat 

komprehensif, sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan peserta didik 

Problematika guru dalam penilaian tertulis yaitu sulitya siswa dalam 

memahami materi pelajaran karena terlalu banyaknya materi yang harus 

diserap dalam satu tema, selain itu guru juga mengalami kesulitan dalam 

menganalisis kompetensi dasar yang tersebar dalam tema dikarenakan 

banyaknya kompetensi dasar dan bunyi kompetensi dasar yang berbeda-beda. 
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2.5 Implementasi Penilaian Autentik Dalam Kurikulum 2013 

 Istilah yang sering muncul dalam hal ini adalah penilaian, evaluasi dan 

pengukuran. Istilah-istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda walaupun 

mempunyai maksud yang sama yaitu untuk menampilkan hasil. “Evaluasi 

memiliki ruang lingkup yang lebih besar daripada penilaian, karena penilaian 

hanya berfokus terhadap satu aspek. Sedangkan pengukuran bersifat kuantitatif 

berbeda dengan evaluasi dan penilaian yang bersifat kualitatif” (Arifin, 2013:2). 

Penilaian ruang lingkup yang besar seperti sistem pembelajaran menggunakan 

istilah evaluasi, sedangkan untuk ruang lingkup yang lebih kecil seperti hasil 

belajar menggunakan istilah penilaian. Pengukuran memberikan hasil kuantitatif 

diperoleh dari alat ukur atau instrumen standar.  

  Istilah penilaian autentik memiliki arti sebagai “proses pengumpulan 

informasi tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan 

oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, 

membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah 

benar-benar dikuasai dan dicapai” (Sunarti, 2014:27). Sehingga implementasi 

asesmen autentik dapat diartikan sebagai penerapan proses pengumpulan data 

perkembangan & pencapaian pembelajaran peserta didik melalui berbagai teknik 

yang dapat menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran telah dikuasai dan dicapai 

oleh peserta didik. 

  Penilaian pada Kurikulum 2013 menggunakan penilaian autentik pada 

proses dan hasil yang mencakup 3 ranah aspek, yaitu afektif, kognitif, 

psikomotorik (Sunarti, 2014:28). Ranah kognitif memiliki enam tingkatan 

pencapaian yaitu pengetahuan (dapat menyebutkan), pemahaman (dapat 

menjelaskan), penerapan (dapat memberi contoh), analisis (dapat menguraikan), 

sintesis (dapat menyimpulkan kembali) dan evaluasi (dapat memberi penilaian). 

Ranah afektif memiliki lima tingkatan ranah pencapaian yaitu penerimaan (sikap 

setuju/tidak setuju), partisipasi (terlibat dalam suatu keadaan), penilaian sikap 

(memandang suatu keadaan bagus/tidak), organisasi (mengakui orang lain), dan 

pembentukan pola (membiasakan dalam perilaku sehari-hari). Sedangkan ranah 

psikomotorik memiliki tujuh tingkatan pencapaian yaitu persepsi (dapat 

menyiapkan diri), kesiapan (dapat menirukan), gerakan terbimbing (dapat 
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meniru pola gerakan), gerakan terbiasa (gerakan menjadi lincah/lancar), gerakan 

kompleks (dapat mengatur kembali gerakan), penyesuaian (dapat menciptakan 

pola), dan kreativitas (menjadi kreatif atau cekatan). 

 Asesmen/penilaian memiliki berbagai macam teknik, masing-masing teknik 

dapat dibagi kembali untuk digunakan sebagai alat dalam penilaian kognitif, 

afektif, maupun psikomotor. Menurut Sunarti (2014) dalam bukunya Penilaian 

dalam Kurikulum 2013 Membantu Guru dan Calon Guru Mengetahui Langkah-

Langkah Penilaian Pembelajaran setidaknya disebutkan sembilan teknik untuk 

mengambil penilaian. 

  Teknik tes menurut Arifin (2013:118) adalah “suatu teknik atau cara yang 

digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran, yang di dalamnya 

terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus 

dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku 

peserta didik” sedangkan menurut Sunarti (2014:20) tes dapat berupa “tes tulis, 

tes tulis dan tes praktik”. Dalam kegiatan pembelajaran teknik tes dilaksanakan 

secara berkesinambungan melalui berbagai macam ulangan dan ujian. Ujian-

ujian tersebut antara lain ulangan harian, ujian nasional, dan ujian sekolah. 

Ulangan harian dilakukan untuk menilai pencapaian hasil belajar setelah 

menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih. Ujian nasional dilakukan untuk 

mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik pada mata pelajaran tertentu. 

Sedangkan ujian sekolah dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi 

peserta didik oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi 

belajar. 

  Teknik kedua adalah observasi, observasi adalah penilaian yang dilakukan 

melalui pengamatan terhadap peserta didik selama pembelajaran berlangsung 

atau di luar kegiatan pembelajaran. Observasi dapat dilakukan untuk 

mengumpulkan data kualitatif atau kuantitatif baik secara formal atau informal 

(Sunarti, 2014:21). Sedangkan menurut Arifin (2013:153) observasi adalah 

“suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan 

rasional mengenai berbagai fenomena, biak dalam situasi yang sebenarnya 

maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu”. Observasi 

biasanya dilakukan untuk melakukan penilaian akhir mata pelajaran jasmani, 
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seni rupa, maupun agama. Teknik observasi efektif untuk digunakan untuk 

melakukan tes penilaian afektif maupun psikomotor. 

  Teknik ketiga adalah penugasan, penugasan adalah “pemberian tugas 

kepada peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok. Penilaian 

penugasan diberikan untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak 

terstruktur, dan dapat berupa praktik di laboratorium, tugas rumah, portofolio, 

proyek dan produk” (Sunarti, 2014:21). Penugasan pada umumnya diberikan 

kepada siswa pada saat di kelas maupun sebagai tugas rumah. Penugasan kelas 

diberikan setelah siswa melakukan pengamatan terhadap media pembelajaran 

yang diberikan oleh guru, sedangkan penugasan rumah diberikan kepada siswa 

sebagai bentuk pengayaan terhadap pembelajaran yang sudah diterima oleh 

siswa. 

  Teknik keempat adalah portofolio, portofolio dapat diartikan sebagai 

kumpulan karya dari peserta didik yang dirangkai dalam suatu media untuk 

mengetahui minat dan kreativitas peserta didik (Sunarti, 2014:22). Senada 

dengan Sunarti, Arifin (2013:198) menyebutkan bahwa portofolio adalah “suatu 

model penilaian yang bertujuan mengukur kemampuan peserta didik dalam 

membangun dan merefleksi suatu tugas atau karya melalui pengumpulan bahan-

bahan relevan dengan tujuan dan keinginan yang dibangun oleh peserta didik, 

sehingga hasil pekerjaan tersebut dapat dinilai dan dikomentari oleh guru dalam 

periode tertentu”. Portofolio diberikan untuk mengetahui minat, perkembangan 

prestasi, dan kreativitas siswa dengan cara memberikan kertas penilaian yang 

skor penilaiannya merupakan hasil diskusi antara pendidik dan siswa. Siswa 

dapat menentukan sendiri subjek/karya yang akan dinilai, melakukan penilaian 

sendiri dan hasil penilaian tersebut akan dibahas bersama guru. 

  Teknik kelima adalah proyek, Sunarti (2014:22) memberikan pengertian 

bahwasanya proyek adalah “tugas yang diberikan kepada peserta didik dalam 

kurun waktu tertentu. Peserta didik dapat melakukan penelitian melalui 

pengumpulan, pengorganisasian, dan analisis data, serta pelaporan hasil 

kerjanya. Penilaian proyek dilaksanakan terhadap persiapan, pelaksanaan, dan 

hasil”. Salah satu contoh tugas proyek yang dapat dilakukan oleh siswa adalah 

proyek kewirausahaan. Dalam proyek tersebut guru dapat menilai persiapan 
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siswa untuk menentukan usaha apa yang akan dilakukan serta persiapan-

persiapan yang perlu diadakan, pada tahap pelaksanaan guru dapat menilai 

bagaimana siswa melakukan pemasaran hasil usahanya, sedangkan pada tahap 

hasil guru dapat menilai hasil usaha yang telah dilakukan oleh siswa. 

  Teknik keenam adalah produk, menurut Sunarti (2014:22) “produk (hasil 

karya) adalah penilaian yang meminta peserta didik menghasilkan suatu hasil 

karya. Penilaian produk dilakukan terhadap persiapan, pelaksanaan/proses 

pembuatan, dan hasil”. Membuat produk biasanya dilakukan pada mata 

pelajaran seni rupa. Siswa dapat diminta untuk menghasilkan sebuah produk 

yang dapat berupa lukisan, patung, gerabah, ataupun kain batik. Teknik 

penilaian produk juga dapat diterapkan pada pelajaran bahasa Indonesia seperti 

membuat puisi, cerpen, dan karangan. 

  Teknik ketujuh adalah inventori, “Inventori merupakan teknik penilaian 

melalui skala psikologis yang dipakai untuk mengungkapkan sikap, minat, dan 

persepsi peserta didik terhadap objek psikologis” (Sunarti, 2014:22). Tes 

penilaian inventori pada umumnya digunakan para psikolog untuk mengetahui 

karakteristik kepribadian, minat, sikap dan nilai-nilai yang dimiliki subjek 

penilaiannya. Teknik ini menggunakan media kertas dan pensil. 

  Teknik kedelapan adalah jurnal, “jurnal merupakan catatan pendidik 

selama proses pembelajaran yang berisi informasi hasil pengamatan terhadap 

kekuatan dan kelemahan peserta didik. Berkaitan dengan kinerja ataupun sikap 

dan perilaku peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif” (Sunarti, 2014:22). 

Teknik ini digunakan pendidik untuk memantau progres atau regresi dari peserta 

didiknya. Dalam jurnal berisi berbagai catatan yang berisi tentang sikap dan 

perilaku setiap individu siswa yang dicatat dalam bentuk kalimat deskriptif. 

  Teknik kesembilan adalah penilaian antar teman, “penilaian antar teman 

merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik mengemukakan 

kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal secara jujur” (Sunarti, 2014:23). 

Teknik ini digunakan untuk menilai segi afektif siswa, siswa diminta untuk menilai teman 

sekelasnya dalam kertas format penilaian teman yang sudah berisi berbagai aspek yang 

sudah ditetapkan sebelumnya oleh guru. Isian penilaian yang diisikan teman sejawatnya 

dapat berupa jawaban ya atau tidak maupun catatan deskriptif. 
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  Pengimplementasian asesmen autentik berdasarkan Kurikulum 2013 

mempunyai enam tahapan. Tahapan pertama menurut Sunarti (2014:24) adalah 

menentukan tujuan, pada penentuan tujuan lingkup materi yang diukur 

disesuaikan dengan instrumen penilaian. Contohnya, pada tes prestasi belajar 

kompetensi yang diukur disesuaikan pada kuis, ulangan harian, tugas, ulangan 

semester, ulangan kenaikan kelas, laporan kerja dan laporan praktik.  

  Tahapan kedua adalah rencana penilaian hasil belajar menurut Sunarti 

(2014:25) “berwujud kisi-kisi, yaitu matriks yang menggambarkan keterkaitan 

antara behavioral objectives (kemampuan yang menjadi sasaran pembelajaran) 

dan course objective (materi sajian yang dipelajari untuk mencapai kompetensi), 

serta teknik penilaian yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan 

penguasaan kompetensi”. 

  Tahapan ketiga yaitu penyusunan instrumen hasil belajar, menurut Sunarti 

(2014:25) “dapat berwujud tes maupun nontes. Tes dapat berbentuk objektif atau 

uraian, sedangkan nontes dapat berbentuk lembar pengamatan atau kuesioner .... 

Penyusunan instrumen hasil belajar harus mengacu pada pedoman penyusunan. 

Minimal syarat pokok instrumen yang baik yaitu valid dan reliabel“. 

  Tahapan keempat yaitu “bentuk pengumpulan data ... dilakukan dengan 

pelaksanaan testing atau penggunaan instrumen penilaian. Pengumpulan data ... 

harus dilaksanakan secara objektif dan terbuka, agar diperoleh informasi yang 

sahih dan dapat dipercaya, sehingga bermanfaat bagi peningkatan mutu 

pembelajaran” (Sunarti, 2014:25). 

  Tahapan kelima yaitu analisis dan intrepetasi, “analisis dan interpretasi 

hendaknya dilaksanakan segera setelah data atau informasi terkumpul. Analisis 

berwujud deskriptif hasil penilaian berkenaan dengan hasil belajar siswa, yaitu 

penguasaan kompetensi. Interpretasi merupakan penafsiran terhadap deskripsi 

hasil analisis hasil belajar siswa” (Sunarti, 20014:26). 

  Tahapan keenam yaitu tindak lanjut, “tindak lanjut merupakan kegiatan 

menindaklanjuti hasil analisis dan interpretasi, sebagai rangkaian pelaksanaan 

penilaian hasil belajar. Tindak lanjut pada dasarnya berkenaan dengan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya berdasarkan hasil penilaian 

pembelajaran yang telah dilaksanakan” (Sunarti, 2014:26). 


