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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi guru kelas II 

(dua) dalam melaksanakan proses penilaian dalam kurikulum 2013 di SD AL 

Firdaus Surakarta.Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Subjek penelitian adalah Kepala Sekolah dan guru kelas II (dua). Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan 

dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan teknik analisis data interaktif. Teknik analisis interaktif dilakukan 

dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa guru kelas IIa, IIb, dan IIc 

sebelum mengajar selalu membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajararan yang 

selalu di lengkapi rubrik penilaian sikap, pengetahuan, dan sosial. Guru kelas II 

(dua) sudah melaksanakan proses penilaian dalam kurikulum 2013. Penilaian 

kompetensi sikap yang terbagi menjadi 2, yaitu sikap spiritual dan sosial. 

Penilaian kompetensi sikap dengan teknik observasi, penilaian diri, penilaian 

teman sejawat, dan jurnal catatan guru. Proses penilaian kompetensi pengetahuan 

dengan teknik penilaian tes tertulis, lisan atau tanya jawab, dan penugasan. Proses 

penilaian kompetensi keterampilan dengan teknik penilaian kinerja. Raport berupa 

nilai deskripsi. Dalam membuat raport, guru-guru tersebut menggunakan aplikasi 

sendiri yang diperoleh dari Kepala Sekolah SD Alfirdaus. Terdapat persamaan 

pendapat dari guru kelas II (dua) bahwa penilaian kurikulum 2013 itu bagus, 

penilaiaanya lengkap. Menilai dari aspek sikap yaitu spiritual dan sosial, aspek 

pengetahuan, dan aspek keterampilan. Namun masih memiliki beberapa kendala 

seperti langkah – langkah membuat raport masih rumit. Aplikasi yang digunakan 

masih belum sederhana. Seharusnya di buat per sub tema bukan per pembelajaran 

karena terkadang waktu untuk melakukan penilaiannya tidak cukup. 

 

Kata kunci: persepsi, proses penilaian, kurikulum 2013 
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A. Pendahuluan 

Menurut Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa “Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.” (Sani,2014:33). 

Saat ini pendidikan di Indonesia menggunakan kurikulum 2013. 

Pada kurikulum 2013, siswa tidak lagi menjadi obyek dari pendidikan, tapi 

justru menjadi subyek dengan ikut mengembangkan tema dan materi yang 

ada. Dan dengan adanya perubahan ini, tentunya berbagai standar dalam 

komponen pendidikan akan mengalami berubah. Mulai dari standar isi, 

standar proses maupun standar kompetensi lulusan, dan bahkan standar 

penilaian pun juga mengalami perubahan. Penilaian dilakukan meliputi 

aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk setiap jenjang 

pendidikan, baik selama pembelajaran berlangsung (penilaian proses) 

maupun setelah pembelajaran usai dilaksanakan (penilaian hasil belajar).  

Penilaian bertujuan untuk menjamin bahwa proses dan kinerja 

yang dicapai telah sesuai dengan rencana dan tujuan. (Mulyasa,2014: 136). 

Penilaian merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran agar 

sebagian besar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara 

optimal, karena banyaknya peserta didik yang mendapat nilai rendah atau 

di bawah standar akan mempengaruhi efektivitas pembelajaran secara 

keseluruhan. Oleh karena itu, penilaian pembelajaran harus dilakukan 

secara terus menerus, untuk mengetahui dan memantau perubahan serta 

kemajuan yang dicapai oleh peserta didik, maupun untuk memberi skor, 

angka atau nilai yang biasa dilakukan dalam penilaian hasil belajar. 

Penilaian hasil belajar mutlak dilakukan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang ada atau norma-norma yang telah ditetapkan.  Akan tetapi, 

menurut hasil wawancara yang telah dilakukan saat PPL antara peneliti 
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dan guru menyatakan bahwa kesulitan dalam menerapkan kurikulum 2013 

adalah pada saat penilaian. Belum banyak guru yang memahami tentang 

penilaian dalam kurikulum 2013 dan mereka juga menyatakan bahwa 

penilaian kurikulum 2013 terlalu rumit. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka fokus 

penelitian pada penelitian ini adalah mengenai “ Bagaimana Persepsi Guru 

Kelas II (Dua) Terhadap Pelaksanaan Proses Penilaian Dalam Kurikulum 

2013 di SD Alfirdaus Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015”. 

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian yaitu untuk 

mendeskripsikan persepsi guru kelas II (dua) terhadap pelaksanaan proses 

penilaian dalam kurikulum 2013 di SD Alfirdaus Surakarta. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis 

yaitu: (1) Dapat menambah referensi dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan mengenai persepsi guru kelas II (dua) terhadap proses 

penilaian dalam kurikulum 2013. Manfaat praktis: (1) Bagi Kepala 

Sekolah sebagai sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan 

meningkatkan mutu pencapaian tujuan pendidikan melalui upaya 

peningkatan proses belajar mengajar. (2) Bagi Guru Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan teknik meningkatkan 

kompetensi guru, khususnya dalam proses penilaian. (3) Bagi mahasiswa 

dan peneliti Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan acuan 

dalam penelitian yang relevan. 

Terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menunjang 

penelitian dan dijadikan dasar dalam penelitian. Teori tersebut terdapat 

dalam landasan teori yang berisi mengenai: pengertian persepsi, 

pengertian persepsi guru, pengertian penilaian, pengertian penilaian 

kurikulum 2013. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI, 2005:863) 

persepsi memiliki arti: (1) Tanggapan, (2) proses seseorang mengetahui 

beberapa hal melalaui panca indranya. 
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Persepsi guru adalah tanggapan seorang pendidik profesional  

tentang hal yang dialami dalam mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik anak usia 

dalam jalur pendidikan yang dipengaruhi oleh keyakinan dan perasaan 

pendidik. 

Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga 

dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik 

terhadap standar yang telah diterapkan. Cakupan penilaian merujuk pada 

ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran, kompetensi muatan, 

kompetensi program, dan proses. (Permendikbud nomor 66 tahun 2013). 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Al Firdaus Surakarta. 

Kegiatan wawancara terhadap informan dilaksanakan di lingkungan 

Sekolah Dasar AL Firdaus Surakarta. Penelitian dilakukan dengan 

observasi dan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah dan guru 

kelas IIa, IIb, dan IIc SD AL Firdaus Surakarta. 

Waktu yang dibutuhkan untuk mengadakan penelitian, mulai dari 

pengajuan judul hingga penulisan hasil penelitian dilaksanakan selama 

lima bulan yaitu bulan Januari  – Mei 2015. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif karena 

menggambarkan persepsi guru kelas II (dua) terhadap pelaksanaan proses 

penilaian kurikulum 2013 di SD AL Firdaus Surakarta. 

Teknik pengumpulan data adalah suatu kegiatan untuk 

mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan dapat diolah menjadi suatu 

data yang dapat disajikan sesuai dengan masalah yang dihadapi dalam 

penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah (1) wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya 

jawab secara langsung berhadapan muka, peneliti bertanya secara lisan 

respondent menjawab secara lisan pula (Rubiyanto. 2013:89). Wawancara 

dalam penelitian ini dilakukan dengan Kepala Sekolah dan guru kelas IIa, 
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IIb, IIc di SD Alfirdaus Surakarta. (2) Observasi merupakan metode 

pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek 

penelitian (Riyanto. 2012:78). Pada penelitian ini peneliti melakukan 

observasi pada kegiatan penilaian saat pembelajaran di kelas IIa, IIb, IIc di  

SD Alfirdaus Surakarta. (3) Metode dokumentasi berarti cara 

mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. (Riyanto. 

2012: 84). Berdasarkan pernyataan di atas dokumentasi adalah cara 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen yang 

dianggap penting dalam penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini 

dokumen yang digunakan adalah RPP dan raport. 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian, menurut Bapak Darmawan selaku Kepala sekolah 

SD Alfirdaus Surakarta,  kurikulum 2013 adalah kurikulum baru. 

Kurikulum yang dibuat untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya. 

Dalam pembelajarannya menggunakan pembelajaran tematik. Di 

kurikulum 2013 ini SD Alfirdaus justru bisa berekplorasi, dalam muatan 

lokalnya  menambah dengan bahasa inggris, bahasa arab, TIK, eksplorasi 

pustaka Kemudian dalam penilaian kurikulum 2013  tidak hanya 

berdasarkan hasil atau target, akan tetapi menekankan pada proses 

pembelajaran. Prosesnya dari kognitif, afektif, psikomotorik. Jadi 

penilaiannya  lengkap. Mencakup KI 1 sampai dengan KI 4 yaitu aspek 

spiritual, sosial, pemgetahuan, dan keterampilan. Perbedaan kurikulum 

2013 dengan KTSP terletak pada deskripsinya saja. Guru memasukkan 

nilai angka kemudian di konversi menjadi nilai huruf, kemudian nanti 

muncul deskripsinya. Di SD Alfirdaus cara mengkonversi nilai 

menggunakan aplikasi. Aplikasi di dapat bukan dari Pemerintah melainkan 

sekolah mencari aplikasi sendiri. Guru di SD Alfirdaus sebelumnya sudah 

melaksanakan pembinaan tentang kurikulum 2013 yang diadakan dari 

Pemerintah dan dari sekolah. Akan tetapi menurut beliau, ada guru yang 

memahaminya 90%, ada yang 70%, ada yang 60% bahkan ada yang 50%. 

Hambatan pelaksanaan penilaian kurikulum 2013 seperti itu.  Jadi 
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solusinya,  guru-guru yang  ketika menerapkan kurikulum 2013 belum 

paham sepenuhnya, mereka  saling bertanya jawab tentang hal-hal yang 

belum dipahami kepada guru-guru lain. Menurut beliau sistem penilaaian 

kurikulum 2013 terlalu kebanyakan langkah. Seharusnya tetap menilai dari 

KI 1 sampai KI 4 tetapi menilainya per sub tema bukan per pembelajaran 

Menurut Ibu Fitriyah S.Pd, Kurikulum 2013 adalah kurikulum 

yang cara belajarnya dengan tematik, tidak ada pemisahan per mata 

pelajaran.  Semua mapel saling berkaitan yang dibatasi oleh sebuah tema. 

Menurut beliau, kurikulum 2013 ini lebih cocok untuk anak SD kelas II 

karena lebih menarik. Misal saja tema air nanti Matematikanya anak di 

suruh mengamati gambar akuarium dan ditanya berapa jumlah ikan yang 

ada di dalam akuarium, IPAnya anak ditanya apa saja anggota tubuh ikan, 

untuk IPSnya anak ditanya bagaimana cara menjaga  kebersihan akuarium. 

Kemudian menurut beliau, penilaian dalam kurikulum 2013 adalah 

menilai dari semua aspek. Ada aspek spiritual, sosial, pengetahuan dan 

keterampilan. Di kurikulum 2013 pembelajarannya menggunakan tematik, 

ulangan juga tematik, tetapi guru mengambil nilai per mata pelajaran. 

Untuk ulangan dalam kurikulum 13, 1 ulangan terdiri dari  beberapa 

macam mata pelajaran. Misal 1 ulangan terdiri dari mapel IPA, IPS, 

Bahasa Indonesia. Nanti  beliau menilainya per mata pelajaran, dan masih 

di pilah lagi menilai per kompetensi dasar.  Sebelum mengajar, beliau 

selalu membuat RPP yang dilengkapi rubrik penilaian. Dalam 

pembelajaran beliau menggunakan pendekatan scientific. Menyuruh siswa 

mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan sesuai 

dengan langkah-langkah dalam buku guru. Cara beliau menilai aspek 

spiritual dan sosial dengan mengamati perilaku anak setiap hari. Misal saja 

ketika shalat dzuhur berjamaah dan ketika pembelajaran berlangsung. 

Dengan penilaian diri sendiri, teman sebaya, dan catatan guru. Sedangkan 

cara beliau menilai aspek pengetahuan ketika ada ulangan harian, UTS, 

UAS. Untuk aspek keterampilan beliau mengambil nilai anak ketika ada 

unjuk kerja dalam pembelajaran. Ibu Fitriyah sebelumnya mendapat 
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pelatihan dari Pemerintah tentang pengertian kurikulum 2013, materi, cara 

membuat RPP. Untuk penilaian raport hanya disinggung sedikit saja. 

Sehingga pada saat membuat raport banyak guru-guru yang bingung. 

Menurut beliau raport kurikulum 2013 berbentuk narasi seperti TK yang 

sangat sederhana. Hanya 15 lembar saja, akan tetapi penilaian menuju 

raport rumit. Hambatan penilaian kurikulum 2013 adalah setiap hari ada 

penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari beberapa 

kriteria, yang dinilai, dan waktunya terbatas. Jadi kadang setiap hari tidak  

selesai dan menumpuk. Selain itu juga belum ada pakem dari pemerintah 

untuk penilaian di kurikulum 2013. Sekolah  mencari aplikasi sendiri, 

membuat form sendiri, dan  print sendiri. Kalau ada pakem atau ada 

format penilaian yang pasti dari Pemerintah akan lebih efektif, guru 

tinggal memasukan nilai di form penilaian. Menurut beliau tanggapan 

tentang kurikulum 2013 itu rumit. Karena setiap hari beliau harus menilai 

beberapa penilaian. Menurut beliau sebaiknya, tetap menilai dari KI 1 

sampai KI 4 tapi sistem penilaiannya lebih disederhanakan dan ada pakem 

penilaian yang pasti dari Pemerintah. 

Menurut Ibu Ayu, Kurikulum 2013 itu identik dengan tematik . 

dimana mata pelajaran utamanya seperti Bahasa Indonesia, Pkn, 

Matematika, IPA, IPS men jadi satu. Mapel-mapel itu dihubungkan dalam 

satu tema. Jadi sekarang tidak ada istilah mata pelajaran lagi, tetapi diganti 

tema. Penilaian dalam kurikulum 2013 terdiri dari penilaian spiritual, 

penilaian sikap sosial, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. 

Dimana setiap aspek penilaian ada indikatornya masing-masing. 

Kurikulum 2013 penilaiannya identik dengan deskripsi, jadi lebih identik 

ke pembentukan karakter-karakter anak. Kalau KTSP  cenderung fokus 

pada  kognitifnya saja. Ibu ayu sebelumnya mendapat pelatihan dari 

sekolah. Dalam pelatihan tersebut dijelaskan tentang cara membuat RPP, 

cara mengajar, dan penilaian dalam kurikulum 2013. Beliau selalu 

membuat RPP yang dilengkapi rubrik penilaian sebelum mengajar. Dalam 

mengajar beliau mengacu pada RPP dan buku guru. Beliau menilai aspek 
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spiritual dengan mengamati perilaku siswa setiap hari. Menilai aspek 

sosial dengan mengamati perilaku siswa saat pembelajaran, beliau selalu 

memberi tahu  aspek sosial hari ini, sebelum pembelajaran dimulai. Selain 

itu di kurikulum 2013 aspek sikap dilakukan dengan penilaian teman 

sejawat, penilaian diri sendiri, dan jurnal catatauru.Untuk penilaian aspek 

pengetahuan Ibu ayu mengambil nilai saat ada latihan soal, tetapi biasanya 

beliau mengambil nilai pengetahuan setiap hari jumat atau seminggu 

sekali, jadi mengambil nilai pengetahuannya per sub tema. Untuk aspek 

keterampilan beliau mengambil nilai setiap hari karena di setiap 

pembelajaran selalu ada unjuk kerja. Menurut beliau hambatan dalam 

penilaian kurikulum 2013 itu pada penilaian keterampilan. Karena unjuk 

kerjanya terlalu banyak, jadi  beliau kekurangan waktu untuk 

melaksanakannya. Penilaiannya tidak selesai sehari terpaksa disambung di 

pertemuan berikutnya. Untuk penilaian raport aplikasinya tmasih 

tergolong ribet dan seharusnya lebih disederhanakan. Tanggapan Ibu Ayu 

tentang kurikulum 2013 adalah kurikulum ini  adalah hal yang baru, 

dimana hal yang baru itu pasti masih susah dan perlu penyesuaian. Kalau 

menurut beliau tentang penilaian kurikulum 2013 itu  ribet, dalam 

kurikulum 2013 ada 6 pembelajaran, setiap pembelajaran itu harus selesai 

sehari. Jadi seminggu itu 1 sub tema dan harus selesai. Sedangkan dalam 1 

pembelajaran ada beberapa kali unjuk kerja yang harus dilaksanakan., dan 

waktu nya tidak cukup. Menurut saya ribetnya seperti itu, lebih baik 

disesuaikan dengan alokasi waktu. Penilaian ke anak tidak bisa satu-satu. 

Jadi bingung bagaimana harus mengolah unjuk kerja ini harus selesai 

semua. Mungkin lebih baik disederhanakan khusus aspek keterampilan. 

Menurut Bapak Sutikno, kurikulum 2013 adalah Kurikulum 2013 

itu kurikulum yang cara pembelajaranya dengan tematik. Sudah tidak per 

mata pelajaran lagi. Mata Pelajaran saling berkaitan dalam sebuah tema. 

Di Kurikulum 2013 itu syarat dengan eksploitasi anak. Justru dengan 

metode Kurikulum 2013 itu anak justru lebih kreatif, bisa mengungkapkan 

ekspresinya dengan baik. Jadi kadang beliau berpikir, apa mungkin anak 
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kelas 2 SD mampu berdiskusi untuk mengeluarkan pendapat. Tetapi 

setelah dicoba diterapkan justru luar biasa. Memang di Kurikulum 2013 

ini bagus di proses pembelajarannya, lebih kreatif dan lebih luas. Kalau 

penilaiannya sangat lengkap dari sisi sikap, perilaku, karakter bahkan tidak 

hanya kognitifnya saja. Ada KI 1, 2, 3, dan 4. Ada sikap spritual, soaial, 

pengetahuan sampai keterampilan. Penilaian kurikulum 2013 lebih luas 

dan lebih terinci.  Penilaian KTSP dengan Kurikulum 2013 bedanya di 

konteks deskripsinya saja. Secara angka tidak ada perbedaan. Anak 

mendapatkan nilai angka. Cuman nanti oleh guru diolah menjadi deskripsi. 

Beliau mendapat pelatihan dari Pemerintah dan dari sekolah, di dalam 

pelatihan tersebut dijelaskan semua tentang kurikulum 2013 termasuk 

penilaian. Sebelum mengajar Bapak Sutikno selalu membuat RPP yang 

dilengkapai dengan rubrik penilaian. Beliau menerapkan pembelajaran 

yang berpusat pada anak. Anak didorong aktif dalam setiap pembelajaran. 

Seperti berdiskusi dan tanya jawab Beliau mengambil nilai aspek spiritual 

dan sosial seyiap hari dengan mengamati perilaku siswa, dan sesekali 

menyuruh siswa melakukan penilaian teman sejawat dan penilaian diri 

sendiri. Untuk penilaian pengetahuan dengan latihan soal dan untuk 

penilaian keterampilan dengan menilai siswa saat unjuk kerja. Hambatan 

penilaian di kurikulum 2013 yaitu periode penilaian untuk aspek sikap dan 

spiritual harusnya tidak usah setiap hari,, terlalu memakan waktu, karena 

sikap itu tidak mungkin berubah-ubah setiap hari. Jadi dibuat 

penilaiaannya per minggu saja. Untuk Penilaian raport menurut beliau  

ribet sekali karena prosesnya panjang dan dalam raport kurikulum 2013 

orang tua kurang puas karena tidak ada nilai angka. Mereka tidak tahu 

anaknya berada di ranking berapa. Harusnya tetap ada angka, dan ada 

deskripsinya Tanggapan beliau tentang kurikulum 2013 adalah penilaian 

dalam kurikulum 2013 ini bagus. Penilaiannya lengkap. Menilai dari aspek 

spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Akan tetapi dalam  

melaksanakan proses menilai otentik  perlu disederhanakan. Aplikasi 



9 
 

penilaiannya disederhanakan. Misal saja mengolah nilai per sub tema saja 

tidak per pembelajaran. 

Peneliti mengamati dengan cermat kegiatan pembelajaran yang  

sedang berlangsung. Peneliti memusatkan perhatian pada kemampuan 

guru menerapkan pembelajaran tematik dan melakukan penilaian dalam 

kurikulum 2013. Guru kelas IIa, Iib, dan IIc sudah membuat RPP sebelum 

mengajar. RPP tersebut dilengkapi dengan rubrik penilaian. Penilaian 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Materi yang di ajarkan sudah sesuai 

dengan RPP. Beliau mengajarkan tema 6 Bumi,air, dan matahari sub tema 

air. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah di dalam RPP 

dan buku guru. Beliau menerapkan pembelajaran scientific (mengamati, 

menanya, mencoba, eksperimen, menalar, dan mengomunikasikan). Model 

pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab dan diskusi. 

Penilaian sikap yang diamati adalah sikap cermat, percaya diri, tanggung 

jawab dengan melihat perubahan tingkah laku siswa. Penilaian 

penegetahuan dengan tes tertulis dengan penilaian berbentuk daftar periksa 

dan skor, instrumen tes tertulis adalah soal isian. Penilaian keterampilan 

dengan unjuk kerja menulis teks laporan hasil diskusi tentang air,, 

mengukur panjang benda, dan menggambar ekspresi. Bentuk penilaian 

dengan daftar periksa yang terdiri dari kriteria dan skor, skor terdiri dari 

skor 1 sampai dengan 4 dimana skor 1 adalah baik sekali, skor 2 adalah 

baik, skor 3 adalah cukup, dan skor 4 perlu bimbingan. Evaluasi yang 

diberikan beliau dengan materi ajar sudah sesuai. Beliau memberikan 

pengayaan untuk siswa yang sudah tuntas dan remidial untuk siswa yang 

nilainya belum tuntas. 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil peneiltian dan pembahasan yang telah 

dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persiapan pembelajaran oleh guru kelas IIa, IIB, IIc  sesuai dengan 

Kurikulum 2013. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran selalu di 

lengkapi rubrik penilaian sikap, pengetahuan, dan sosial. 
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2. Guru kelas IIa, IIb, IIc sudah melaksanakan proses penilaian 

kompetensi sikap yang terbagi menjadi 2, yaitu sikap spiritual dan 

sosial. Penilaian kompetensi sikap dengan teknik observasi, penilaian 

diri, penilaian teman sejawat, dan jurnal catatan guru 

3. Guru kelas IIa, IIb, IIc sudah melaksanakan proses penilaian 

kompetensi pengetahuan dengan teknik penilaian tes tertulis, lisan atau 

tanya jawab, dan penugasan 

4. Guru Kelas IIa, IIb, IIc sudah melaksanakan proses penilaian 

kompetensi keterampilan dengan teknik penilaian kinerja. 

5. Raport yang dibuat oleh guru kelas IIa, IIb, IIc, sesuai dengan aturan 

raport dalam Kurikulum 2013. Raport berupa nilai deskripsi. Dalam 

membuat raport, guru-guru tersebut menggunakan aplikasi sendiri 

yang diperoleh SD Alfirdaus.  

6. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti terhadap guru 

kelas IIa, IIb, IIc, terdapat persamaan pendapat bahwa penilaian 

kurikulum 2013 itu bagus, penilaiaanya lengkap. Menilai dari aspek 

sikap yaitu spiritual dan sosial, aspek pengetahuan, dan aspek 

keterampilan. Namun masih memiliki beberapa kendala seperti 

langkah – langkah membuat raport masih rumit. Aplikasi yang 

digunakan masih belum sederhana. Seharusnya di buat per sub tema 

bukan per pembelajaran karena terkadang waktu untuk melakukan 

penilaiannya tidak cukup. 
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