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ABSTRACT 

 

Aulia, Febby. 2017. “Teachers’ Experiences in implement Authentic Assessment of 

Curriculum 2013 at SDN 66/IV Kota Jambi”. A thesis. Primary Teacher 

Education. Education Program, Faculty of Teacher Training and Education, 

Jambi University, Advisors (1) Drs. H. Syahrial, M. Ed, Ph.D. (2) Dr. Muspawi, 

S.Pd.I, M. Pd. I 

 

Keyword: Authentic assessment 

 

Authentic assessment is assessment in a comprehensive and illustrate the student‟s 

condition, a real assessment is done to assess attitude, knowledge, and skills start from 

input, process, and output. 

This research used qualitative method. This research took place at SDN 66/IV 

Kota Jambi. Technique for collecting data was interviewed. Triangulation and Member 

Check were used to check the validity data in term for to shows suitability data and the 

reality in the field. Techniques analyzing data were started from made description about 

the cases, identify the keywords, conquer keywords by the questions, organized the 

meanings which is identified in groups, integrated the results in a note, and informant 

validation. 

The result of the research showed that teachers‟ experiences in implemented 

authentic assessment of curriculum 2013 at SDN 66/IV Kota Jambi reaped vary 

conception, those are the benefits, problems, and problem solving to settle the problems 

itself. Based on the research‟ result and discussion, and made conclusions that authentic 

assessment was a good assessment, by using authentic assessment teachers more 

comprehend about the students‟ achievements, authentic assessment was simple and 

easy if implemented the procedures. An assessment is not hard to do, amount of 

students cause teachers trouble to describe students achievement, teachers‟ time limit in 

assessment, filling the report in curriculum of 2013 need long way process.     

 

 

I   PENDAHULUAN 

Dalam proses pembelajaran guru harus mampu merancang pembelajaran yang 

menyenangkan, selain itu guru harus mampu meningkatan kerjasama siswa dalam 

proses pembelajaran yang telah berlangsung. Dalam proses pembelajaran yang telah 

berlangsung siswa harus mampu percaya diri, tanggung jawab, begitu juga saling 

bekerjasama dalam sebuah kegiatan individu maupun sebuah kelompok untuk 

memecahkan masalah yang diberikan oleh guru dengan baik. Menurut Aunurahman 
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dalam Rekysika (2015:15) “kerjasama merupakan fenomena yang pasti terjadi dalam 

berbagai kesempatan, dalam lapisan masyarakat dan berbagai bentuk kegiatan”.  

Pada tanggal 28 juli 2016 kemudian dilanjutkan pada tanggal 24 september  dan 

7 oktober 2016 penulis melakukan observasi dan dokumentasi dalam bentuk video 

pembelajaran di kelas III SD Negeri 182/1 Hutan Lindung. Hasil observasi yang telah 

dilakukan, Peneliti menemukan beberapa masalah yaitu (1) Ketika proses pembelajaran 

berlangsung masih banyak siswa yang sibuk bermain, tiduran, dan berjalan-jalan 

sehingga tidak memperhatikan guru dalam menyampaikan materi. (2) Siswa tidak 

terlihat saling bekerjasama ketika proses pembelajaran. (3) Dalam mengerjakan tugas 

siswa lebih suka mengerjakan sendiri dari pada mendiskusikan bersama siswa lain, dan 

siswa lebih suka menutupi hasil kerjaannya karena takut untuk dicontek. (5) Siswa tidak 

berani bertanya, dan kurangnya dorongan siswa untuk bekerjasama baik itu antara 

teman sebangkunya maupun bekerjasama dengan siswa lain sehingga siswa lebih 

memilih untuk tidak mengerjakan ataupun mencontek pekerjaan temannya. 

Penyebab dari masalah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor (1) Belum 

adanya pembentukan kelompok selama proses pembelajaran berlangsung. (2) Tidak 

adanya kesempatan yang diberikan oleh guru kepada siswa untuk saling bekerjasama 

bersama siswa lain, sehingga siswa takut untuk melakukan tanya jawab maupun 

berdiskusi bersama. Hal ini dibuktikan pada video pembelajaran (19:03) dimana guru 

menekankan untuk mengerjakan sendiri-sendiri, guru berkata “sudah kerjakan sendiri-

sendiri, jangan nyontek-nyontek”. (3) Tebiasanya siswa dalam mengerjakan tugas 

sendiri-sendiri tanpa ada kesempatan kerjasama antar siswa, sehingga siswa lebih suka 

mementingkan diri sendiri dan tidak mau untuk melakukan diskusi bersama untuk 

memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru. (4) Sarana dan prasarana maupun 

media pembelajaran yang digunakan masih sangat terbatas contohnya buku paket ada 

sebagian siswa yang tidak memiliki buku akan tetapi siswa malas untuk bergabung 

dengan siswa lain yang memiliki buku sehingga dapat menghambat siswa dalam 

menerima materi yang disampaikan oleh guru. (5) Belum adanya keberanian siswa 

dalam melakukan tanya jawab maupun diskusi baik dengan guru maupun dengan siswa 

lain. 

Salah satu upaya agar proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru 

menyenangkan dan siswa mampu melakukan kerjasama yang tinggi dalam 

pembelajaran yaitu dengan menerapkan model dua tinggal dua tamu (Two Stay Two 

Stray). Menurut Fathurrohman (2015:91) “Kelebihan model dua tinggal dua tamu  dapat 

digunakan dalam semua mata pelajaran dan semua tingkat usia. Model ini tidak hanya 

bekerjasama dengan anggota sekelompok, tetapi bisa juga bekerjasama dengan 

kelompok lain yang memungkinkan terciptanya keakraban sesama teman dalam suatu 

kelas”. 

 

 

II  KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

2.2 Pengertian Penilaian Autentik 

Menurut Kunandar (2014:35-36) „‟Penilaian autentik adalah kegiatan menilai 

peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun 

hasil dengan berbagai instrument penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan 

kompetensi yang ada‟‟. 
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Menurut Daryanto (2014:113) „‟Penilaian autentik adalah pengukuran yang 

bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan‟‟. Sedangkan menurut Sani (2014:203) “Penilaian  

autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai aspek 

sikap, pengetahuan, keterampilan mulai dari masukan (input) dan keluaran (output) 

pembelajaran”. 

Dari beberapa pendapat di atas memiliki kesamaan bahwa penilaian autentik 

adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif dan menggambarkan kondisi 

siswa  yang sebenarnya. Dan dapat disimpulkan bahwa penilaian autentik adalah 

penilaian yang bersifat nyata dilakukan untuk menilai aspek sikap, pengetahuan dan 

keterampilan mulai dari masukan (Input), proses, dan keluaran(output). 

 

2.3. Prinsip-Prinsip Penilaian Autentik 

Permendikbud No. 81A Tahun 2013 seperti yang dikutip oleh Fadlillah 

(2014:203-204) sebagai berikut: 
1. Sahih berarti penilaian dari data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. 

2. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena 

berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat 

istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. 

3. Menyeluruh dan bekesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup  semua 

aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian  yang sesuai, 

untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. 

4. Sistematis berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan 

mengikuti langkah-langkah yang berlaku. 

5. Beracuan kriteria berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi 

yang ditetapkan. 

2.4 Karakteristik Penilian Autentik 
 

Menurut fadilillah (2014:209-210) menyatakan bahwa karakteristik penilaian 

autentik pada kurikulum 2013 dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Penilaian dan pembelajaran secara terpadu. 

2. Mencerminkan masalah dunia nyata bukan dunia sekolah. 

3. Penilaian autentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta  didik, 

tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. 

4. Menggunakan teknik penilaian yang bervariasi (tulisan, lisan, produk, portoifolio, 

unjuk kerja, proyek, pengamatan, dan penilaian diri). 

2.5 Tujuan Penilaian Autentik 

Tujuan mengenai penilaian autentik dijelaskan oleh Kunandar (2014:70) 

diantaranya “melacak kemajuan siswa, mengecek ketercapaian kompetensi siswa, 

mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai oleh siswa, dan menjadi umpan balik 

untuk perbaikan bagi siswa”. 

 

2.6 Manfaat Penilaian Autentik 

Penilaian autentik memiliki beberapa manfaat menurut Kokom (2013: 150) dalam 

Putri, A menjelaskan bahwa penilaian autentik memberikan beberapa manfaat 

khususnya bagi guru, yaitu: 

a Mengetahui tingkat pencapaian kompetensi selama dan setelah proses pembelajaran 

berlangsung. 
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b Memberikan umpan balik bagi siswa agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya 

dalam proses pencapaian kompetensi. 

c Memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami siswa 

sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remidial. 

d Umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan 

sumber belajar yang digunakan. 

e Memberikan pilihan alternatif penilaian kepada guru. Guru dapat menggunakan 

berbagai macam teknik dalam melakukan penilaian terhadap siswa. 

f Memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas 

pendidikan. 

g Memberi umpan balik bagi pengambil kebijakan (Diknas Daerah) dalam 

mempertimbangkan konsep penilaian kelas yang digunakan. 

2.7 Keunggulan dan Kelemahan Penilaian Autentik 

Basuki dan Hariyanto (2014: 175) dalam Putri, A mengungkapkan bahwa dalam 

penilaian autentik selain memiliki beberapa keunggulan penilaian autentik juga 

memiliki beberapa kelemahan. Adapun keunggulan dan kelemahan dalam penilaian 

autentik tersebut akan dijabarkan dalam tabel berikut.  

Tabel 2.1 Keunggulan dan Kelemahan Penilaian Autentik 

No Keunggulan Kelemahan 

1.   Berfokus pada keterampilan analisis dan 

keterpaduan pengetahuan.  

Memerlukan waktu yang intensif untuk mengelola, 

memantau, dan melakukan koordinasi. 

2. Meningkatkan kreativitas.  Sulit untuk dikoordinasikan dengan standar pendidikan 

yang telah ditetapkan secara legal. 

3. Merefleksikan keterampilan dan 

pengetahuan di dunia nyata.  

Menantang guru untuk memberikan skema pemberian 

nilai yang konsisten. 

4. Mendorong kerja kolaboratif.  Sifat subyektif dalam pemberian nilai akan cenderung 

menjadi bias. 

5. Meningkatkan keterampilan lisan dan 

tertulis.  

Sifat penilaian yang unik mungkin tidak dikenali siswa. 

6. Langsung menghubungkan kegiatan 

asesmen, kegiatan pengajaran, dan tujuan 

pembelajaran.  

Dapat bersifat tidak praktis untuk kelas yang berisi 

banyak siswa. 

7. Menekankan kepada keterpaduan 

pembelajaran di sepanjang waktu.  

Hal yang menantang untuk mengembangkan berbagai 

jenis materi ajar dan berbagai kisaran tujuan 

pembelajaran. 

 

2.8 Tenik Penilaian Autentik 

2.8.1 Penilaian kompetensi sikap 

Menurut Kurniasih dan Sani (2014:51) menjelaskan bahwa “guru  melakukan 

penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian  teman sejawat 

oleh siswa dan jurnal”. 

 

2.8.2 Penilaian kompetensi pengetahuan 

Kurinasih dan Sani (2014:62) menjelaskan bahwa guru melakukan “penilaian 

kompetensi pengetahuan melalui tes tulis dan tes lisan”. Sementara itu, Kunandar 
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(2014:173) menyatakan bahwa guru dapat melakukan “penilaian kompetensi 

pengetahuan siswa dengan menggunakan berbagai cara, antara lain melalui tes tertulis 

dengan menggunakan butir soal, tes lisan dengan bertanya langsung terhadap siswa 

menggunakan daftar pertanyaan, dan penugasan atau proyek dengan lembar kerja 

tertentu yang harus dikerjakan oleh siswa dalam kurun waktu tertentu”. 

 

2.8.3 Penilaian kompetensi keterampilan 

Kurniasih dan Sani (2014:62) menjelaskan bahwa guru “menilai keterampilan 

siswa dengan menggunakan penilaian kinerja, produk, proyek, dan portofolio”. 

 

2.9 Perencanaan,  Pelaksanaan,  dan  Pengolahan  Penilaian Autentik dalam 

Kurikulum 2013 

Untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik, terkait 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan perlu adanya langkah-langkah yang harus 

dilakukan oleh guru sebagai pendidik. Langkah tersebut meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengolahan penilaian hasil belajar di Sekolah Dasar  yang  telah  di  

tetapkan oleh Kemendikbud (2015:26-32) 

 

2.10 Pelaporan Penilaian Kurikulum 2013 

Dalam melakukan pelaporan nilai siswa, guru akan melakukan laporan nilai  

siswa dengan menggunakan laporan rapor peserta didik, sebagaimana dijelaskan dalam 

Kemendikbud (2015:82-83) yang di uraikan sebagai berikut: 
1. Laporan Rapor Peserta Didik dipergunakan selama peserta didik yang bersangkutan 

mengikuti seluruh program pembelajaran di Sekolah Dasar tersebut; 

2. Identitas Sekolah diisi dengan data yang sesuai dengan keberadaan Sekolah Dasar; 

3. Daftar Peserta didik diisi oleh data siswa yang ada dalam Rapor Peserta Didik ini; 

4. Identitas Peserta didik diisi oleh data yang sesuai dengan keberadaan peserta didik; 

5. Rapor Peserta Didik harus dilengkapi dengan pas foto berwarna (3 x 4) dan 

pengisiannya dilakukan oleh Guru Kelas; 

6. Kompetensi inti 1 (KI-1) untuk sikap spiritual diambil dari KI-1 pada muatan 

pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti; 

7. Kompetensi inti 2 (KI-2) untuk sikap sosial diambil dari KI-2 pada muatan pelajaran 

PKn; 

8. Kompetensi inti 3 dan 4 (KI-3 dan KI-4) diambil dari KI-3 dan KI-4 pada semua 

muatan pelajaran; 

9. Sikap ditulis dengan deskripsi, menggunakan kalimat positif, berisi perkembangan 

sikap/perilaku siswa yang sangat baik dan/atau baik dan yang mulai/sedang 

berkembang berdasarkan kumpulan hasil observasi (catatan); 

10. Pengetahuan dan keterampilan ditulis dengan angka, predikat dan deskripsi untuk 

masing-masing muatan pelajaran; 

11. Predikat yang ditulis dalam Rapor Peserta Didik:  

A : Sangat Baik  

B : Baik  

C : Cukup  

D : Kurang 

12. Deskripsi pengetahuan dan keterampilan ditulis dengan kalimat positif sesuai dengan 

capaian KD tertinggi atau terendah dari masing-masing muatan pelajaran yang 

diperoleh peserta didik. Deskripsi berisi pengetahuan dan keterampilan yang sangat 

baik/dan atau baik yang dikuasai dan penguasaannya 

belum optimal. Apabila nilai capaian KD muatan pelajaran yang diperoleh dari suatu 
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muatan pelajaran sama, kolom deskripsi ditulis sesuai dengan capaianuntuk semua 

KD; 

13. Laporan Ekstrakurikuler diisi oleh kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh peserta 

didik; 

14. Saran–saran diisi oleh hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian peserta didik, guru, 

dan orang tua/wali terutama untu, hal-hal yang tidak didapatkan dari sekolah; 

15. Laporan tinggi dan berat badan peserta didik ditulis berdasarkan hasil pengukuran 

yang dilakukan guru bekerjasama dengan pihak lain yang relevan; 

16. Laporan kondisi kesehatan fisik diisi dengan deskripsi hasil pemeriksaan yang 

dilakukan guru, bekerjasama dengan tenaga kesehatan atau puskesmas terdekat; 

17. Prestasi diisi dengan prestasi peserta didik yang menonjol; 

18. Kolom ketidakhadiran ditulis dengan data akumulasi ketidakhadiran peserta didik 

karena sakit, izin, atau tanpa keterangan selama satu semester; 

19. Apabila peserta didik pindah, maka dicatat di dalam kolom keterangan pindah. 

 

2.11 Kerangka Berpikir 

 
 

                           Gambar  2.1  Kerangka Berpikir 

Keterangan: 

1. Penilaian autentik kurikulum 2013 dilaksanakan oleh guru dengan 

perencanaan, pelaksanaan, pengolahan dan pelaporan 

2. Pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pengolahan dan pelaporan penilaian 

autentik menciptakan pengalaman guru 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian  
Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu siswa kelas III SD Negeri 

182/1 Hutan Lindung yang berjumlah 18 orang yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 8 

orang perempuan. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13 Februari s.d 04 Maret 2017. Dengan 5 

kali pertemuan wawancara. Tempat pelaksanaan penilitian ini adalah di SDN No. 66/IV 

Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. 
 

3.3 Sumber Data dan Data 

Dalam penelitian ini, sumber data penelitian adalah guru yang mengetahui secara 

langsung tentang penilaian autentik kurikulum 2013. Data dari penelitian ini adalah teks 

yang menggambarkan pengalaman dari nara sumber yang dikumpulkan melalui 

pertanyaan wawancara. 

Penilaian autentik kurikulum 2013 

Perencanaan, pelaksananaan, pengolahan dan 

pelaporan 

Pengalaman Guru 
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3.4 Teknik Pengumpumpulan Data 
Wawancara semi terstruktur pertanyaan bersifat terbuka akan tetapi ada batasan 

tema dan alur pembicaraan. Terdapat pedoman wawancara yang menjadi patokan dalam 

alur, urutan dan penggunaan kata.  
Tabel 3.1 Indikator Wawancara Pengalaman Guru melaksanakan penilaian autentik Kurikulum 

2013 

Aspek Indikator 

Perencanaan 

 

a) Membuat pemetaan kompetensi dasar (KD) muatan pelajaran 

b) Merancang kegiatan pembelajaran yang dapat memunculkan sikap yang 

telah ditentukan 

c) Menentukan indikator sesuai dengan kompetensi sikap yang akan 

dikembangkan 

d) Menentukan sikap yang akan dikembangkan di sekolah mengacu pada KI-

1 dan KI-2 

e) Menentukan sikap yang akan dikembangkan di sekolah mengacu pada KI-

1 dan KI-2 

f) Merancang bentuk dan teknik penilaian  

g) Merancang instrumen penilaian 

h) Menentukan KKM 

Pelaksanaan 

 

a) Mengamati  perilaku  peserta didik pada  saat  pembelajaran   

b) Mengamati  perilaku  peserta didik pada  saat  di  luar pembelajaran 

c) Melaksanakan teknik observasi penilaian sikap pada setiap pembelajaran 

d) Memberi penugasan pengetahuan sesuai dengan teknik  

e) Melakukan penilaian keterampilan menggunakan teknik penilaian kinerja 

f) Melakukan penilaian keterampilan menggunakan teknik penilaian proyek 

g) Mencatat perilaku-perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar 

observasi 

Pengolahan a) Menindak lanjuti hasil pengamatan 

b) Mengelompokkan atau menandai catatan- catatan  sikap peserta didikyang  

dituliskan  dalam  jurnal  baik  sikap  spiritual maupun sikap sosial 

c) Membuat rekapitulasi  sikap  dalam  jangka  waktu  satu  semester 

d) Mengolah nilai  pengetahuan  dan  keterampilan secara  kuantitatif  dengan 

menggunakan angka dengan skala 0 sampai dengan 100 

e) Menentukan rentang predikat pada kompetensi keterampilan dan 

pengetahuan 

Pelaporan a) Memberikan deskripsi penilaian berupa kalimat positifterkait capaian 

kemampuan nara sumber didik dalam setiap mua tan pelajaran yang 

mengacu pada setiap KD pada muatan mata pelajaran 

b) Mengisi lapor penilain sikap, keterampilan dan pengetahuan secara 

terpisah 

 

3.5 Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Colaizzi. Teknik 

Colaizzi  dalam Karea (2016) ini diterapkan melalui tujuh tahap, yaitu sebagai 

berikut: 
1.  Membuat deskripsi informasi tentang fenomena dari informan dalam bentuk narasi 

yang bersumber dari hasil wawancara dan field note. 

2.  Membaca kembali secara keseluruhan deskripsi informasi dari informan untuk 

memperoleh perasaan yang sama seperti pengalaman informan. Peneliti melakukan 

3 – 4 kali membaca transkrip untuk merasa hal yang sama seperti informan. 
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3.  Mengidentifikasi kata kunci melalui penyaringan pernyataan informan yang 

signifikan dengan fenomena yang diteliti. Pernyataan-pernyataan yang merupakan 

pengulangan dan mengandung makna yang sama atau mirip maka pernyataan ini 

diabaikan. 

4.  Memformulasikan arti dari kata kunci dengan cara mengelompokkan kata kunci 

yang sesuai pertanyaan penelitian selanjutnya mengelompokkan lagi kata kunci 

yang sejenis. Peneliti sangat berhatihati agar tidak membuat penyimpangan arti dari 

pernyataan informan dengan merujuk kembali pada pernyataan informan yang 

signifikan. Cara yang perlu dilakukan adalah menelaah kalimat satu dengan yang 

lainnya dan mencocokkan dengan field note. 

5.  Mengorganisasikan arti-arti yang telah teridentifikasi dalam beberapa kelompok 

tema. Setelah tema-tema terorganisir, peneliti memvalidasi kembali kelompok tema 

tersebut.  

6.  Mengintegrasikan semua hasil penelitian ke dalam suatu narasi yang menarik dan 

mendalam sesuai dengan topik penelitian.  

7.  Mengembalikan semua hasil penelitian pada masing-masing informan untuk 

divalidasi kembali oleh mereka setelah traskrib dibuat. Setiap ada informasi baru 

dari informan lalu diikutsertakan pada deskripsi hasil akhir penelitian. 

 

3.6 Uji Keabsahan Data 

3.6.1 Triangulasi 

Menurut Sugiyono (2015:373) “Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas 

data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber”.  

3.6.2 Member Check 

Sugiyono (2015:375) menjelaskan “Tujuan member check adalah untuk 

mengetahui seberapa jauh data yan diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan pemberi 

data”. 

 

 

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.1.1 Penilaian autentik penilaian yang baik 

“Penilaian autentik merupakan sistem penilaian yang bagus. Dengan penilaian tersebut 

dapat menilai kemampuan siswa secara keseluruhan, tidak hanya pada ranah 

pengetahuan siswa saja”.  

 

Dari cerita guru tersebut dapat disimpulkan penilaian autentik merupakan 

penilaian yang bagus, karena sudah mencakup semua aspek yang meliputi aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Dalam menentukan peserta didik naik kelas atau tidak 

itu bukan hanya mengacu pada penilaian pengetahuan saja. Dari penilaian autentik guru 

dapat mengumpulkan informasi secara tepat apakah peserta didik benar-benar 

menguasai atau tidak tujuan pembelajaran dan kemampuan lainya mengingat penilaian 

autentik yang lebih secara akurat mencerminakan dan mengukur apa yang dinilai dalam 

pendidikan. 

 

4.1.2 Penilaian auntentik membuat guru lebih memahami kemampuan peserta 

didik 
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Penilaian autentik mampu menggambarkan sikap, pengetahuan dan keterampilan 

apa yang sudah dimiliki atau belum dimiliki peserta didik, bagaimana mereka 

menerapkan pengetahuannya, dalam hal apa mereka sudah atau belum mampu 

menerapkan perolehan belajar, dan sebagainya. 
 

Penilaan autentik sebagai salah satu hasil dari pendekatan penilaian dapat 

dijadikan alternatif solusi dalam menilai perkembangan belajar peserta didik lebih 

komprehensif dan objektif. Menurut Komalasari (2013: 150) dalam Ade cyntia  

menjelaskan bahwa penilaian autentik memberikan beberapa manfaat khususnya bagi 

guru, yaitu “Mengetahui tingkat pencapaian kompetensi selama dan setelah proses 

pembelajaran berlangsung”.  

 

4.1.3 Penilaian autentik itu mudah asalkan melaksanakan prosedur dari awal dan 

berkesinambungan 

Dalam melaksanaan penilaian autentik, guru memiliki peranan yang sangat 

penting karena perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penilaian merupakan salah satu 

tugas pokok guru. Sebaik apapun konsep dan tujuan dari penilaian autentik, jika 

perencana dan pelaksana (guru) tidak bisa melaksanakan dengan baik, maka tujuan dari 

penilaian autentik dalam kurikulum 2013 tidak akan bisa tercapai. Untuk itu guru harus 

dituntut menyiapakan format penilaian sesuai dengan ketentuan dan prosedurnya agar 

semuanya berjalan dengan lancar. Perancanaan dari awal nanti nya akan mempermudah 

guru dalam pelaksanaan penilaian autentik itu sendiri. 

Pada tema ini dari ungkapan guru tersebut sesuai dengan pendapat Kurniasih dan 

Sani (2014: 49-50) yang menyatakan bahwa penilaian autentik merupakan penilaian 

yang “menyeluruh dan bekesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup 

semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian  yang sesuai, 

untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik serta sistematis berarti 

penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah langkah 

yang berlaku”. 

 

4.1.4 Penilaian sikap (mengobservasi) bukan hal yang memberatkan 

Penilaian sikap dilakukan oleh guru kelas (termasuk guru muatan pelajaran) 

menggunakan teknik observasi yang ditulis dalam bentuk jurnal. Penilaian diri dan 

penilaian antarteman dilakukan oleh peserta didik sesuai kebutuhan guru sebagai alat 

konfirmasi. 

Keterbatasan pemahaman ini dapat mengakibatkan guru  melakukan kekeliruan. 

Guru bisa terjebak dalam rutinitas penilaian yang berlebihan, yang sebenarnya bukan 

menjadi tujuan utama pengembangan karakter dalam pembelajaran. Agar guru tidak 

terjebak dalam rutinitas penilaian yang berlebihan sehingga tidak melakukan penilaian 

yang seharusnya, dibutuhkan pemahaman dan strategi dalam penilaian, khususnya 

penilaian aspek sikap yang dianggap berat dan merepotkan guru, dapat dilaksanakan 

dan guru dapat tetap fokus mengelola pembelajaran. Sebenarnya dalam mencatat 

perilaku-perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi guru mencatat 

sikap peserta didik yang menonjol saja , seperti yang dijelaskan dalam Kemendikbud 

(2015:30)  “Peserta didik yang menunjukkan sikap menonjol baik positif maupun 
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negatif yang dijumpai selama proses pembelajaran dimasukkan ke dalam jurnal atau 

catatan guru”. 

 

4.1.5 Jumlah peserta didik yang tidak memadai membuat guru kesulitan dalam 

membuat deskripsi ketercapaian peserta didik 

Di kelas guru akan disibukkan dengan pengamatan terhadap kegiatan peserta 

didik guna melengkapi tuntutan penilaian sikap yang terdiri dari sekian banyak aspek 

dan penilaian pengetahuan serta keterampilan. Sementara jumlah peserta yang melebihi 

standar akan berdampak pada proses pendeskripsian ketercapaian peserta didik oleh 

guru. Guru merasa kusulitan dalam mendeskripsikan ketercapaian peserta didik apabila 

jumlah peserta didik melebihi standar. Basuki dan Hariyanto (2014: 175) dalam Putri, A 

mengungkapkan bahwa dalam penilaian autentik dapat bersifat tidak praktis untuk kelas 

yang berisi banyak siswa.  

 

4.1.6 Keterbatasan waktu yang dimiliki  guru dalam proses penilaian 

Berdasarkan temuan peneliti dari beberapa guru mengatakan, pelaksanaan 

penilaian autentik kurikulum 2013 menyita banyak waktu. Waktu yang tersedia tidak 

mencukupi untuk melaksanakan penilaian autentik secara tuntas. Waktu yang sedikit 

dalam pelaksanaan penilaian autentik sangat dialami pada pelaksanaan penilaian 

keterampilan dengan menggunakan teknik penilaian produk. Pada tema ini sejalan 

dengan pendapat Kunandar (2014: 307) yang mengatakan bahwa dalam  pelaksanaan 

penilaian produk terdapat kelemahan yaitu memerlukan waktu yan cukup banyak, 

membutuhkan biaya banyak, kemampuan fisik semua peserta didik tidak sama, dan 

subjektif penskorannya. 

 

4.1.7 Pengisian rapor kurikulum 2013 membutuhkan proses yang panjang 

Hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan dilaporkan dalam 

bentuk angka dan deskripsi. Sesuai dengan Kemendikbud (2015:60-68)  Pengolah 

penilain terhadap aspek keterampilan dan pengetahuan “Nilai pengetahuan dan 

keterampilan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan angka dengan skala 0 

sampai dengan 100 serta dibuatkan deskripsi capaian kemampuan peserta didik”.  

Sesuai dengan pernyataan di atas maka pada temuan ini peneliti mengangkat 

tema pengisian rapor kurikulum 2013 membutuhkan proses yang panjang. Sesuai 

dengan pernyataan guru  berikut: 
 “Oh iya jelas karna pekerjaannya lebih banyak kalo dulu mengisi rapor bisa 3 hari selesai kalo 

sekarang bisa seminggu sampai sepuluh hari kita mengisi nya. Jelas itu membutuhkan waktu dan proses 

yang banyak. Jadi kalo ibu mengalami kendala sih sedikit mengalami kelelahan aja karna banyak 

prosesnya jadi kita harus banyak memenuhi langkah-langkah nya” 
Menurut Basuki dan Hariyanto (2014: 175) dalam Putri, A mengungkapkan 

bahwa penilaian autentikpun memiliki beberapa kelemahan dan salah satunya ialah 

“Memerlukan waktu yang intensif untuk mengelola, memantau, dan melakukan 

koordinasi”.  

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 
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5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat peneliti simpulkan 

bahwa pengalaman guru melaksanaan penilaian autentik mendapatkan berbagai 

tanggapan. Guru menyadari dalam melaksanakan penilaian autentik itu belum 

sempurna, namun guru selalu berusaha untuk memahami dan meningkatkan 

kemampuan dalam melaksanakan penilaian autentik.  

Penilaian autentik merupakan penilaian yang baik dan membuat guru lebih 

memahami kemampuan peserta didik karena sudah mencakup semua aspek dan dapat 

mengumpulkan informasi secara tepat apakah peserta didik benar-benar menguasai atau 

tidak tujuan pembelajaran dan kemampuan lainya yang meliputi aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan.  

Dalam perencanaan dan pelaksanaannya penilaian autentik itu guru dituntut 

menyiapkan format penilaian sesuai dengan ketentuan dan prosedurnya agar semuanya 

berjalan dengan lancar. Perancanaan dari awal nanti nya akan mempermudah guru 

dalam pelaksanaan penilaian autentik itu sendiri. apabila guru melaksanakan penilaian 

sesuai dengan prinsip-prinsip maka penilaian sikap (mengobservasi) bukan hal yang 

memberatkan. 

Namun dalam melaksanakan penilaian autentik kurikulum 2013 guru 

menemukan kesulitan diantaranya keterbatasan waktu yang dimiliki  guru dalam proses 

penilaian, jumlah peserta didik yang tidak memadai membuat guru kesulitan dalam 

membuat deskripsi ketercapaian peserta didik, pengisian rapor kurikulum 2013 

membutuhkan proses yang panjang. 
 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyampaikan 

saran-saran yaitu guru hendaknya memperhatikan waktu yang digunakan dalam proses 

penilaian agar pelaksanaan penilaian autentik dapat selesai tepat waktu. Guru juga 

dituntut selalu memperhatikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan penilaian autentik 

agar penilaian berjalan dengan lancar.  Untuk dinas pendidikan hendaknya terus 

memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan penilaian autentik di sekolah-sekolah, 

mengadakan sosialisasi dan pelatihan penilaian autentik yang sesuai dengan 

Permendikbud terbaru dengan materi yang jelas, mendalam, dan menyeluruh agar para 

guru dapat memahami penilaian autentik dengan baik. Dan juga saran kepada peneliti 

selanjutnya, apabila ada yang berminat dengan tema yang sama diharapkan dapat 

mengembangkan penelitian ini dalam cakupan yang cukup luas dan dalam. Perlu 

diselidiki menggunakan sampel lebih besar dan guru tidak hanya guru kelas tetapi juga 

guru mata pelajaran. 
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