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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar belakang 

 

Pendidikan menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 

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, serta keterampilan yang diperlakukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

 

Lingkungan pendidikan meliputi segala segi kehidupan atau kebudayaan. Hal 

ini didasarkan pada pendapat bahwa pendidikan sebagai gejala kebudayaan, 

yang tidak membatasi pendidikan pada sekolah saja. Dalam artian yang 

sederhana lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling 

anak didik. 

 

Guru menurut Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 

merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah. 
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Guru sebagai pendidik di sekolah yang secara langsung maupun tidak 

langsung mendapat tugas dari orang tua atau masyarakat untuk melaksanakan 

pendidikan. Karena itu kedudukan guru sebagai pendidik harus memenuhi 

persyaratan-persyaratan baik persyaratan pribadi maupun persyaratan jabatan. 

Persyaratan pribadi didasarkan pada ketentuan yang terkait dengan nilai dari 

tingkah laku yang dianut, kemampuan intelektual, sikap dan emosional. 

Persyaratan jabatan (profesi) terkait dengan pengetahuan yang dimiliki baik 

yang berhubungan dengan pesan yang ingin disampaikan maupun cara 

penyampainnya dan memiliki filsafat pendidikan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

Peran guru dalam proses pembelajaran di kelas sangat penting dalam 

mendidik, mengajar, membimbing siswa dengan menggunakan berbagai 

metode, teknik serta strategi yang menarik bagi siswa. Guru merupakan orang 

yang memfasilitator siswa agar dapat melaksanakan proses pembelajaran di 

kelas dengan penuh semangat dalam belajar. 

 

“Dalam Pendidikan, tiga hal yang harus dikuasai oleh seorang guru, yaitu 

kurikulum, proses pembelajaran, dan sistem penilaiannya” (Surapranata dan 

Hatta, 2006: 1), dan ketiganya harus dikuasai secara seimbang. Kurikulum 

sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 19 Undang-Undang No.20 

Tahun 2003 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. 
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Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang 

diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi 

rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu 

periode jenjang pendidikan. Lama waktu dalam satu kurikulum biasanya 

disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang 

dilaksanakan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan 

pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan 

pembelajaran secara menyeluruh. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan 

pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah diterapkannya 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang kemudian 

dikembangkan menjadi kurikulum 2013. 

 

Secara umum, kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk 

mempersiapkan insan indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai 

pribadi dan warganegara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan 

afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara dan peradaban dunia. Kurikulum adalah instrumen pendidikan 

untuk dapat membawa insan indonesia memiliki kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat menjadi pribadi dan warga 

negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. 

 

Penekanan Kurikulum 2013 lebih kepada lima aspek penting. Kelima aspek 

yang terdapat dalam Kurikulum 2013 adalah mengamati, menanya, mencoba, 

menalar dan komunikasi. Kelima aspek ini lebih terperinci dan mudah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
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dipahami guru sehingga pelaksanaan pembelajaran pun semakin 

mengedepankan keaktifan siswa dalam proses belajar. 

 

Proses pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu 

dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap 

dan kepercayaan pada peserta didik. Pembelajaran adalah proses untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Untuk mengetahui 

perkembangan siswa dalam belajar yaitu dengan Sistem penilaiannya. 

 

Sistem penilaian merupakan suatu prosedur dan kriteria-kriteria penilaian 

yang diberlakukan disekolah untuk menetapkan tingkat ketuntasan belajar 

dan kenaikan kelas peserta didik. Dalam sistem penilaian untuk mengetahui 

data atau informasi dengan mengukur hasil belajar siswa melalui tes dan non 

tes yaitu dengan cara evaluasi. 

 

Evaluasi dilakukan dengan evaluasi pembelajaran autentik, yaitu proses 

pengumpulan informasi oleh guru mengenai perkembangan dan pencapaian 

pembelajaran yang dilakukan peserta didik melalui berbagai teknik yang 

mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat 

bahwa kompetensi, baik berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan telah 

benar-benar dicapai dan dikuasai. 

 

Pada kegiatan evaluasi pembelajaran sebagaimana yang diruntut dalam 

kurikulum 2013, guru harus dapat merancang dan melaksanakan kegiatan 
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evaluasi pembelajaran dengan berbagai teknik, bukan hanya pada satu teknik 

saja, seperti tes tertulis saja yang lazim dirancang dan digunakan oleh guru. 

Tujuannya adalah agar evaluasi pembelajaran mencakup ketiga domain, yaitu 

domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

 

Diterapkannya evaluasi pembelajaran autentik diharapkan tidak akan ada lagi 

kegiatan evaluasi pembelajaran yang hanya fokus di domain kognitif maupun 

psikomotorik, tetapi juga fokus pada domain afektif. Ketiga domain tersebut 

tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa 

keberhasilan pencapaian kompetensi pada domain kognitif dan psikomotorik 

sangat ditentukan oleh kondisi afektif peserta didik. 

 

Secara konseptual penilaian autentik lebih bermakna secara signifikan 

dibandingkan dengan tes pilihan ganda terstandar sekalipun. Ketika 

menerapkan penilaian autentik untuk mengetahui hasil dan prestasi belajar 

peserta didik, guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi 

pengetahuan, aktivitas mengamati dan mencoba, dan nilai prestasi luar 

sekolah. 

 

Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam 

pembelajaran sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. Dimana penilaian 

tersebut mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik 

dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan 

lain-lain. Penilaian autentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau 

kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi 

mereka dalam pengaturan yang lebih autentik, sehingga penilaian autentik 
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sangat relevan dengan pendekatan tematik terpadu dalam pembelajaran, 

khususnya jenjang sekolah dasar atau untuk mata pelajaran yang sesuai. 

 

Penilaian autentik akan bermakna bagi guru untuk menentukan cara-cara 

terbaik agar semua siswa dapat mencapai hasil akhir, meski dengan satuan 

waktu yang berbeda. Konstruksi sikap, keterampilan, dan pengetahuan 

dicapai melalui penyelesaian tugas di mana peserta didik telah memainkan 

peran aktif dan kreatif. Sehingga keterlibatan peserta didik dalam 

melaksanakan tugas sangat bermakna bagi perkembangan pribadi mereka. 

 

Prosedur pembelajaran autentik mengarahkan peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi dengan pendekatan ilmiah, memahami aneka 

fenomena atau gejala dan hubungannya satu sama lain secara mendalam, serta 

mengkaitkan apa yang dipelajari dengan dunia nyata yang ada di luar sekolah. 

Dalam penilaian autentik ada beberapa jenis penilaian Salah satunya adalah 

penilaian autentik jenis portofolio. Dengan menggunakan penilaian 

portofolio, guru bisa mengetahui perkembangan atau kemajuan belajar siswa. 

 

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang berdasarkan 

pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan 

peserta didik dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa 

karya peserta didik. Fokus penilaian autentiknya adalah kumpulan karya 

peserta didik secara individu atau kelompok pada satu periode pembelajaran 

tertentu. 
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Proses pelaksanaan evaluasi dengan sistem penilaian portofolio, guru harus 

mengetahui pengembangan portofolio kelas yang harus diperhatikan yaitu 

spesifikasi portofolio dan kelompok portofolio. Dalam spesifikasi portofolio 

dikembangkan meliputi dua seksi, yaitu seksi penayangan dan seksi 

dokumentasi. Portofolio seksi penayangan adalah portofolio yang akan 

ditayangkan sebagai bahan presentasi kelas pada saat showcase. Adapun 

portofolio seksi dokumentasi adalah portofolio yang disimpan pada sebuah 

map jepit (binder) yang berisi data dan informasi lengkap setiap kelompok 

portofolio.  

 

Tahapan Pelaksanaan penilaian portofolio yaitu menentukan tujuan 

portofolio, penentuan isi portofolio, menentukan portofolio dan format 

penilaian, pengamatan dan penentuan bahan portofolio serta menyusun 

dokumen portofolio. Begitu pentingnya tahapan pelaksanaan penilaian 

portofolio, sehingga setiap guru diharapkan mampu untuk melaksanakan 

penialaian portofolio ini dengan sebaik-baiknya demi kemajuan siswa dan 

tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. 

 

SMP N 1 Bandar Lampung adalah sekolah menengah pertama yang 

dipercayai untuk melaksanakan kurikulum 2013 di wilayah bandar lampung. 

Tidak semua SMP di bandar lampung sudah melaksanakan kurikulum 2013. 

 

Berdasarkan hasil obervasi di SMP N 1 Bandar Lampung diketahui 

pemahaman guru terhadap penilaian autentik jenis portofolio pada kurikulum 

2013, bahwa guru-guru lebih banyak menggunakan cara-cara konfensional 

tidak mengarah kepada sistem penilaian yang disarankan dalam kurikulum 



8 

 

terbaru, misalnya kelemahan sistem penilaian kurikulum terbaru lebih 

mengutamakan ter tertulis dan kurang menggunakan sistem penilaian non tes. 

Seperti penilaian kinerja, projek dan sikap yang ada dalam kurikulum 2013 

sekarang. Keragaman persepsi terhadap konsep penilaian hal ini 

menyebabkan keragaman di dalam pembuatan dan jenis tes yang digunakan.  

 

Kemudian dalam hal guru kurang mengkombinasikan atau kurang lengkap di 

dalam merancang penilaian yang bersifat komperhensif integral artinya 

pembuatan alat tes secara lengkap meliputi tes (tertulis) dan non tes (kinerja, 

portofolio, projek, dan sikap) yang semuanya terkait dengan target 

pencapaian penilaian meliputi kognitif, afektif dan psikomotorik. Hal ini 

bahwa terdapat banyak guru yang kurang paham tentang jenis penilaian 

sehingga dalam penilaian autentik jenis portofolio pemahaman guru rendah. 

Hal ini disebabkan guru hanya tahu tentang penilaiannya saja, dan lebih 

cenderung guru tidak menerapkan jenis penilaian tersebut pada siswa. 

 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkajinya dan 

menuangkan dalam judul penelitian pemahaman guru terhadap penilaian 

autentik jenis portofolio pada kurikulum 2013 Mata Pelajaran PPKn di SMP 

Negeri 1 Bandar Lampung  Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka 

penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 
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1. Keberhasilan dalam proses pembelajaran berkaitan dengan sistem evaluasi 

pendidikan. 

2. Pemahaman konsep penilaian dalam kurikulum 2013 berkaitan dengan 

perancangan, penerapan dan evaluasi pembelajaran. 

3. Kesesuaian dalam bentuk penilaian berkaitan dengan sistem autentik 

assesmen. 

4. Model penilaian portofolio berkaitan dengan gambaran penilaian yang 

sebenarnya (autentik asessmen). 

 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan dalam identifikasi masalah 

maka penulis tidak membatasi masalah pada Pemahaman guru terhadap 

penilaian autentik jenis portofolio pada kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn 

di SMP Negeri 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

 

1.4 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pemahaman guru terhadap 

penilaian autentik jenis portofolio pada kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn 

di SMP Negeri 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014. 
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1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman guru terhadap 

penilaian autentik jenis portofolio pada kurikulum 2013 mata pelajaran  

PPKN di SMP Negeri 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

1.5.2 Kegunaan Penelitian 

 

1.5.2.1 Kegunaan Teoritis 

 

Penelitian ini berguna secara teoritis untuk mengembangkan dan 

menerapkan konsep-konsep pendidikan kewarganegaraan, yang 

mengkaji Pemahaman guru terhadap penilaian autentik jenis 

portofolio pada kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

1.5.2.2 Kegunaan Praktis 

 

1. Bagi guru 

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada guru dalam 

memberikan materi kepada peserta didik di sekolah dengan 

menggunakan penilaian autentik jenis Portofolio supaya siswa 

lebih aktif dan keatifitas dalam belajar. 

2. Bagi Peserta Didik 

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk peserta didik agar 

lebih teliti dan aktif sebagai pelajar dan dapat mengembangkan 

kemampuan peserta didik dalam melaksanakan pengembangan 

portofolio kelas. 
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3. Bagi sekolah 

Dapat dijadikan masukan kepada sekolah, agar lebih cermat untuk 

mengawasi para peserta didik dalam belajar dengan mengunakan 

penilaian portofolio sehingga dapat mengembangkan kemampuan 

dan kreatifitas peserta didik sesuai dengan yang diharapkan serta 

tujuan pembelajaran dapat dicapai. 

 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Dalam penelitian ini ruang lingkup penelitianya adalah sebagai berikut : 

 

1.6.1 Ruang Lingkup Ilmu 

 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah mengkaji aspek-aspek 

metodelogi pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan yang 

membahas tentang Pemahaman guru terhadap penilaian autentik jenis 

portofolio pada kurikulum 2013. 

 

1.6.2 Ruang Lingkup Subjek 

 

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah Guru SMP Negeri 1 

Bandar Lampung. 

 

1.6.3 Ruang Lingkup Objek 

 

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah Studi tentang pemahaman 

guru terhadap Penilaian Autentik jenis Portofolio pada kurikulum 

2013 mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 1 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2013/2014. 
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1.6.4 Ruang Lingkup Wilayah 

 

Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Bandar 

Lampung. 

 

1.6.5 Ruang Lingkup Waktu 

 

Ruang lingkup waktu penelitian yaitu sesuai dengan surat izin 

penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung pada tanggal 11 Desember 2013 

sampai dengan terselesainya penelitian ini pada tanggal 15 April 2014. 


