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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Perubahan paradigma pendidikan dari behavioristik ke 

konstruktivistik mendatangkan problematika bagi pendidik dalam proses 

pembelajaran dan penilaian. Pendidik merasa kebingungan dalam proses 

penilaian yang dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan peserta didik dikaitkan dengan kehidupan 

nyata mereka di luar sekolah atau masyarakat dan juga serta bagaimana 

format penilaiannya. Penilaian merupakan salah satu komponen yang sangat 

penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Abdul Majid (2010: 193) 

menjelaskan bahwa penilaian bertujuan untuk mengukur dan menentukan 

tingkat ketercapaian kompetensi serta mengukur efektivitas proses 

pembelajaran. Dengan demikian, melalui penilaian guru dapat menganalisis 

tingkat ketuntasan yang dicapai peserta didik. Selain itu, guru bisa melakukan 

refleksi dan evaluasi terhadap kualitas pembelajaran yang telah dilakukan. 

Dari informasi tersebut, guru lebih mudah dalam menentukan program tindak 

lanjut terkait hasil dari tingkat ketuntasan yang dicapai peserta didik dan 

kualitas pembelajaran yang dilakukan selama ini. 

 Penilaian pendidikan dari tahun ke tahun semakin disempurnakan 

seperti pada kurikulum KTSP, penilaian dalam KTSP adalah penilaian 

melalui tes yaitu mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil, dan 

menekankan aspek kognitif test menjadi cara penilaian yang dominan dengan 

menggunakan skala penilaian  0-100. Seiring berjalannya waktu penilaian 

pada kurikulum KTSP kini telah disempurnakan menjadi penilaian kurikulum 

2013 .  

 Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang berfungsi sebagai 

penyempurna kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Standar Penilaian 

kurikulum 2013 bertujuan untuk menjamin  perencanaan penilaian peserta 
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didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-

prinsip penilaian, pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, 

terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya; 

dan pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan 

informatif. 

 Sholeh Hidayat (2013: 126) mengungkapkan bahwa hal-hal yang baru 

sebagai perubahan kurikulum yang menjadi ciri dalam kurikulum 2013 ini 

meliputi empat standar pendidikan, yaitu Standar  Kompetensi Kelulusan 

(SKL), Standar Proses, Standar isi dan Standar Penilaian. Standar penilaian 

dalam kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam 

mengukur ketercapaian kurikulum di jenjang sekolah.  

 Penilaian autentik  sesuai  dalam Permendikbud No. 23 tahun 2016 

yang merupakan hasil penyempurnaan dari Permendikbud No. 66 2013 

tentang  penilaian autentik (authentic asessment) dan Permendikbud 104 

Tahun 2014. Permendikbud No 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian 

Pendidikan menjelaskan standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup, 

tujuan, manfaat, prinsip, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar 

peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar 

peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

 Penekanan dalam kurikulum 2013 adalah penilaian autentik. 

Sebagaimana dikemukanan oleh (Kunandar, 2013: 35) bahwa melalui 

kurikulum 2013 ini, penilaian autentik menjadi penekanan yang serius 

dimana guru dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik harus 

benar-benar memperhatikan penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan 

sesuatu yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya 

penilaian autentik, dapat diketahui seberapa besar keberhasilan peserta didik 

menguasai kompetensi atau materi yang telah diajarkan secara nyata sesuai 

kemampuannya. Sebaliknya, jika terjadi kesalahan dalam penilaiannya, maka 

akan terjadi salah informasi tentang kualitas belajar mengajar dan pada 

akhirnya tujuan pendidikan yang sesungguhnya tidak akan tercapai. 
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 Penilaian autentik memiliki relevansi kuat dalam pembelajaran sesuai 

dengan tuntutan kurikulum 2013 karena, penilaian semacam ini mampu 

menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik baik dalam rangka 

mengobservasi, menalar, mencoba, dan membangun jejaring. Penilaian 

autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk 

menilai mulai dari masukan (input), proses, dan keluaran (output) 

pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Penilaian autentik menilai kesiapan peserta didik serta proses dan hasil 

belajar secara utuh (Kurniasih dan Sani, 2014: 48). 

 Penilaian autentik dilakukan pendidik pada awal pembelajaran, 

selama pembelajaran, dan setelah pembelajaran. Penilaian autentik dilakukan 

dengan tiga ranah penilaian yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan. Penilaian kompetensi sikap dilakukan dengan teknik 

observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan penilaian jurnal. 

Penilaian kompetensi pengetahuan dilakukan dengan teknik tes tulis, tes 

lisan, dan penugasan. Penilaian kompetensi keterampilan dilakukan dengan 

teknik tes praktik, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. 

 Penilaian yang diterapkan di SD Negeri Lobang 2 adalah penilaian 

autentik dan penilaian KTSP. Penilaian autentik pada kelas 1 dan 4, 

sedangkan penilaian KTSP pada kelas 2, 3, 5 dan 6. Untuk penilaian autentik 

yang sudah diterapkan di sekolah ini meliputi penilaian sikap, pengetahuan 

dan keterampilan. Pada penilaian sikap teknik yang sudah diterapkan yaitu 

teknik observasi, teknik penilaian diri dan teknik penilaian teman sejawat. 

Pada penilaian pengetahuan teknik yang sudah diterapkan yaitu teknik 

penilaian tertulis, teknik penilaian lisan dan teknik penilaian penugasan. Dan 

untuk penilaian keterampilan teknik yang sudah diterapkan  meliputi teknik 

unjuk kerja, teknik penilaian produk, dan teknik penilaian portofolio.   

 Berdasarkan  hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan 

awal semester genap tahun ajaran 2017/2018, salah satu kesulitan yang 

dialami guru SD Negeri Lobang 2 dalam pelaksanaan kurikulum  2013 adalah 

penilaian autentik. Berdasarkan  hasil wawancara, guru merasa penilaian 
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autentik ini terlalu rumit karena banyak yang harus dinilai. Dalam melakukan 

penilaian autentik  tiap kompetensi juga guru mengalami kesulitan, guru juga 

belum bisa melakukan  penilaian secara tuntas, hal ini terlihat saat proses 

pembelajaran, guru belum melaksanakan penilaian sesuai dengan alokasi 

waktu  pembelajaran. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik 

untuk meneliti kendala guru SD Negeri Lobang 2 dalam menerapkan 

penilaian autentik dalam kurikulum 2013. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana persepsi guru tentang kurikulum 2013 dan penilaian autentik 

di SD Negeri Lobang 2 Batang? 

2. Bagaimana penerapan penilaian autentik di SD Negeri Lobang 2 Batang? 

3. Kendala apa saja yang guru hadapi dalam menerapkan penilaian autentik 

di SD Negeri Lobang 2 Batang? 

4. Bagaiamana solusi untuk mengatasi kendala guru dalam menerapkan 

penilaian autentik di SD Negeri Lobang 2 Batang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan persepsi guru tentang kurikulum 2013 dan 

penilaian autentik di SD Negeri Lobang 2 Batang. 

2. Untuk mendeskripsikan penerapan penilaian autentik di SD Negeri 

Lobang 2 Batang. 

3. Untuk mendeskripsikan kendala guru dalam menerapkan penilaian 

autentik di SD Negeri Lobang 2 Batang. 

4. Untuk mendeskripsikan solusi dalam mengatasi kendala guru dalam 

menerapkan penilaian autentik di SD Negeri Lobang 2 Batang. 
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D. Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak yaitu: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk 

meningkatkan penerapan penilaian autentik di SD Negeri Lobang 2 

Batang. 

2. Bagi  Guru 

a. Menambah pemahaaman tentang penilaian autentik. 

b. Memberikan solusi dari kendala-kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan  penilaian autentik. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Menambah wawasan  tentang  pelaksanaan penerapan penilaian 

autentik . 

b. Menambah wawasan dalama mengatasi kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaan penilaian autentik. 

 


