
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Penilaian merupakan salah satu tahapan dalam keterlaksanaan standar proses 

pelaksanaan pembelajaran. Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil 

pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, 

serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan 

memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar dilakukan secara 

konsisten, sistematik, dan terprogram dengan menggunakan tes dan nontes 

(Sudradjat, 2009
a
: 10). Penilaian hasil belajar yang konsisten, sistematik, dan 

terprogram serta dapat menilai siswa secara rinci terdapat dalam penilaian 

autentik. 

 

Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan mulai 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 memiliki keunggulan dibanding penilaian yang lain yaitu 

dapat menilai siswa secara rinci dan utuh mulai dari pengetahuan, sikap, 

hingga keterampilan. Penilaian autentik dapat mengetahui perkembangan 

kemampuan siswa secara langsung dan tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi 

siapapun.  
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Penilaian autentik merupakan penilaian yang orisinil, sedangkan penilaian diri 

hanya didasarkan pada pendapat pribadi siswa dan hanya dilakukan sebelum 

ulangan harian. Hal ini seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Republik 

Indonesia No. 66 tahun 2013 tentang Sistem Penilaian Pendidikan, yaitu 

Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik 

secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang 

telah ditetapkan. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara 

meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya 

dalam konteks pencapaian kompetensi. Penilaian diri dilakukan oleh peserta 

didik untuk tiap kali sebelum ulangan harian (Djuandi, 2013: 2-5). Untuk 

penilaian ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir 

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

nasional, dan ujian sekolah/madrasah hanya dapat mengukur ranah 

pengetahuan saja. 

 

Berdasarkan hasil penelitian Verdianto (2014: 35), untuk jenis tes tertulis guru 

mencantumkan bentuk tes pilihan jamak dan uraian, sehingga ada kesesuaian 

penilaian di silabus dengan penilaian yang digunakan oleh guru. Untuk jenis tes 

non tertulis ada beberapa cara yang dicantumkan antara lain praktikum, 

pengamatan sikap, dan tugas individu/ kelompok. Akan tetapi perangkat 

penilaian tes non tertulis tidak tercantum/ dibuat oleh guru. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa guru hanya melakukan penilaian pada ranah pengetahuan atau 

hasil akhir saja. Hal serupa juga ditemukan dari hasil wawancara terhadap guru 

IPA dan siswa pada SMP dan MTs di Kecamatan Palas Lampung Selatan yang 

menunjukkan bahwa guru hanya menilai hasil akhir saja, baik itu menilai tugas 
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ataupun ulangan dan belum sepenuhnya menilai proses siswa. Hal ini 

dikarenakan kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian autentik masih 

rendah. Sehingga penilaian yang telah dilakukan tidak bisa dijadikan tolak ukur 

yang menunjukkan kemampuan siswa yang sesungguhnya.  

 

Guru berperan penting dalam menunjukkan kemampuan siswa yang 

sesungguhnya. Danim (2011: 83) menjelaskan bahwa guru merupakan 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada jalur pendidikan 

formal. Tugas utama guru akan efektif jika guru memiliki derajat 

profesionalitas tertentu yang tercermin dari kualifikasi dan kompetensi disertai 

dengan ketaatasasan pada norma etik tertentu. Dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik 

dan Kompetensi Guru, dijelaskan bahwa salah satu kompetensi pedagogik guru 

yaitu menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses, juga penilaian dan 

evaluasi hasil belajar.  

 

Pada kurikulum 2013, penilaian terhadap siswa lebih ditekankan pada proses 

pembelajaran. Seperti yang disampaikan Kurniasih dan Sani (2014: 134), 

bahwa titik berat kurikulum 2013 adalah agar peserta didik atau siswa memiliki 

kemampuan yang lebih baik dalam melakukan: observasi, bertanya, bernalar, 

dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah 

menerima materi pembelajaran. Kemampuan observasi, bertanya, bernalar, dan 

mengkomunikasikan dapat diukur oleh guru selama kegiatan belajar 

berlangsung dengan menggunakan instrumen penilaian pengetahuan, sikap dan 
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keterampilan. Kurikulum 2013 menginginkan bahwa penilaian dilakukan 

secara terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, 

menyatu dengan kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan. Untuk 

memenuhi ketentuan ini seorang guru harus dapat memberikan penilaian 

terhadap siswa. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dilaksanakan penelitian 

yang berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh guru khususnya guru 

IPA SMP dan MTs se-Kecamatan Palas Lampung Selatan dalam 

merencanakan dan melakukan penilaian autentik terhadap siswa pada mata 

pelajaran IPA.  Penelitian ini diadakan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Penelitian ini dilakukan di SMP dan MTs 

se-Kecamatan Palas Lampung Selatan.  

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka diperoleh 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kemampuan guru IPA dalam merencanakan dan 

melaksanakan penilaian autentik di SMP dan MTs se-Kecamatan Palas 

Lampung Selatan ? 

2. Bagaimana pengaruh pengetahuan umum terhadap kemampuan guru dalam 

merencanakan dan melaksanakan penilaian autentik? 

3. Bagaimana pengaruh kualifikasi akademik, latar belakang jenjang 

pendidikan, pengalaman mengajar, pelatihan kurikulum 2013, dan 
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sertifikasi terhadap pengetahuan umum, kemampuan guru dalam 

merencanakan dan melaksanakan penilaian autentik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui kemampuan guru IPA dalam merencanakan dan 

melaksanakan penilaian autentik di SMP dan MTs se-Kecamatan Palas 

Lampung Selatan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan umum terhadap kemampuan 

guru dalam merencanakan dan melaksanakan penilaian autentik. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualifikasi akademik, latar belakang jenjang 

pendidikan, pengalaman mengajar, pelatihan kurikulum 2013, dan 

sertifikasi terhadap pengetahuan umum, kemampuan guru dalam 

merencanakan dan melaksanakan penilaian autentik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat  menjadi acuan untuk 

mengetahui kemampuan guru dalam melakukan penilaian autentik terhadap 

proses dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman dan 

pembelajaran peneliti sebagai calon guru dalam melakukan penilaian 

autentik terhadap proses dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. 
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3. Bagi sekolah yang dijadikan sampel, sebagai bahan referensi guru yang ada 

di sekolah sampel dalam melakukan penilaian. 

4. Bagi pembaca (umum), sebagai pengetahuan tambahan mengenai penilaian 

autentik 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Untuk menghindari anggapan yang berbeda terhadap masalah yang dibahas 

maka diberikan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Subjek penelitian ini adalah 10 guru SMP dan MTs yang mengajar IPA se-

Kecamatan Palas Lampung Selatan. 

2. Mengukur kemampuan guru IPA SMP dan MTs se-Kecamatan Palas 

Lampung Selatan dalam merencanakan dan melakukan penilaian autentik 

pada mata pelajaran IPA, melalui instrumen yang dimiliki oleh guru. 

3. Jenis instrumen penilaian autentik yang diukur sebanyak 3 jenis untuk 

setiap guru, yaitu tugas, lembar observasi, dan portofolio. 

4. Aspek yang dilihat dalam penelitian ini yaitu pengetahuan 

umum,kualifikasi akademik, latar belakang jenjang pendidikan, 

pengalaman mengajar, pelatihan kurikulum 2013, dan sertifikasi. 


