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ABSTRAK 
 

KENDALA GURU GEOGRAFI DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN 

AUTENTIK DI SMA NEGERI KOTA BANDAR LAMPUNG 
 

 

 

Oleh 
 

 

INGGIT WINARSIH 
 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala yang dialami 

oleh guru geografi dalam pelaksanaan penilaian autentik di SMA Negeri Kota Bandar 

Lampung. Yaitu kendala yang disebabkan oleh pemahaman guru, kendala yang 

disebabkan oleh pelatihan penilaian autentik, kendala yang disebabkan oleh sarana 

dan prasarana, kendala yang disebabkan oleh alokasi waktu dan kendala yang 

disebabkan oleh aspek penilaian yang terlalu luas. Metode yang digunakan yaitu 

metode deskriptif dengan menggunakan strategi studi naratif. Subjek dalam penelitian 

ini yaitu guru mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Bandar Lampung, SMA 

Negeri 4 Bandar Lampung, SMA Negeri 9 Bandar Lampung, SMA Negeri 11 Bandar 

Lampung. Analisis data yang digunakan yaitu dengan teknik analisis data deksriptif 

tanpa rumusan statistik, dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara terkait 

kendala pelaksanaan penilaian autentik akan dianalisis berdasarkan argumen logika 

dan diuraikan dalam bentuk kalimat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). 

secara keseluruhan pemahaman guru geografi di SMA Negeri Kota Bandar Lampung 

dapat dikatakan cukup, karena masih ada guru yang belum memahami makna dari 

penilaian autentik namun pelaksanaan penilaian autentik terlaksana dengan baik di 

masing-masing sekolah. 2). Pelatihan guru masih menjadi salah satu kendala dalam 

pelaksanaan penilaian autentik karena secara keseluruhan guru belum mendapat 

pelatihan mengenai penilaian autentik secara spesifik dan mendalam. 3). Sarana dan 

prasarana masih menjadi kendala dalam pelaksanaan penilaian autentik di SMA 

Negeri 11 Bandar Lampung. 4). Alokasi waktu yang disediakan sekolah menjadi 

salah satu kendala dalam pelaksanaan penilaian autentik. 5). Aspek yang dinilai 

dalam penilaian autentik dirasa terlalu luas dan rumit. 

 

Kata Kunci : Kendala, Penilaian Autentik, Guru Geografi 

 



 
 

 
 

 

 

 

ABSTRACT 
 

CONSTRAINTS OF GEOGRAPHY TEACHERS IN THE IMPLEMENTATION 

OF AUTHENTIC ASSESSMENTS AT BANDAR LAMPUNG STATE HIGH 

SCHOOL 
 

 

 

By 
 

 

INGGIT WINARSIH 
 

 

 

 

This research aims to find out and describe the obstacles experienced by geography 

teachers in the implementation of authentic assessments at Bandar Lampung State 

High School. Namely constraints caused by teacher understanding, constraints 

caused by authentic assessment training, constraints caused by facilities and 

infrastructure, constraints caused by time allocation and constraints caused by 

aspects of assessment that are too broad. The method used is a descriptive method 

using narrative study strategies. The subjects in this study were geography subject 

teachers at State High School 1 Bandar Lampung, State High School 4 Bandar 

Lampung, State High School 9 Bandar Lampung, State High School 11 Bandar 

Lampung. Data analysis is used with desriptive data analysis techniques without 

statistical formulation, where data obtained from interview results related to the 

constraints of authentic assessment implementation will be analyzed based on logical 

arguments and described in sentence form. The results of this study show that:1). 

overall the understanding of geography teachers at Bandar Lampung State High 

School can be said to be sufficient, because there are still teachers who do not 

understand the meaning of authentic assessments but the implementation of authentic 

assessments is carried out well in each school. 2). Teacher training is still one of the 

obstacles in the implementation of authentic assessments because overall teachers 

have not received training on authentic assessments specifically and in-depth. 3). 

Facilities and infrastructure are still obstacles in the implementation of authentic 

assessments at Sma Negeri 11 Bandar Lampung. 4). The allocation of time provided 

by the school becomes one of the obstacles in the implementation of authentic 

assessments. 5). Aspec rated in authentic assessment is considered too broad and 

complicated. 

 

Keywords: Constraints, Authentic Assessment, Geography Teacher. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah kurikulum 2013, 

kurikulum 2013 atau K13 sendiri ialah sebuah sistem atau pendekatan 

pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan 

pengalaman yang bermaksa dan luas kepada peserta didik, seperti yang 

disampaikan oleh E. Mulyasa (2013) kurikulum 2013 lebih ditekankan pada 

pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar, yang akan menjadi pondasi bagi 

tingkat berikutnya. Melalui pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis 

karakter dan kompetensi, diharapkan sumberdaya manusia yang dihasilkan yaitu 

SDM yang bermartabat, dan memiliki nilai tambah (added value) dan nilai jual 

yang bisa ditawarkan ke dunia sehingga dapat bersaing dengan masyarakat global. 

Sebelum menerapkan kurikulum 2013 Indonesia sendiri telah melakukan 10 kali 

perubahan kurikulum, kurikulum yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau yang 

disebut juga dengan Rentjana Peladjaran 1947, sampai pada tahun 2006 Indonesia 

kembali melakukan perubahan kurikulum yang disebut dengan KTSP (Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan), dan yang terakhir yaitu kurikulum 2013, pada 

kurikulum ini terdapat tiga aspek penilaian yaitu aspek pengetahuan, aspek 

keterampilan dan aspek sikap dan perilaku. 

Pembaruan kurikulum bertujuan agar sistem pendidikan di Indonesia semakin 

baik dari sebelumnya. Kurikulum 2013 diharapkan dapat mengatasi permasalahan 

yang dihadapi pada kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dinilai kurang tanggap terhadap perubahan 

sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global (Kemendikbud, 
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2012). Standar penilaian KTSP dinilai belum mengarah pada penilaian berbasis 

kompetensi. Hal tersebut bertentangan dengan penjelasan pasal 35 Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa kompetensi lulusan merupakan kualifikasi 

kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai 

dengan standar nasional yang telah disepakati. Dengan demikian tujuan utama 

pemberlakuan kurikulum 2013 yaitu untuk mempersiapkan kompetensi lulusan 

yang dibutuhkan dimasa depan yang lebih berkualitas. Didalam kurikulum 2013 

dinyatakan juga bahwa penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan 

pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang 

mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, 

ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat 

kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian 

sekolah/madrasah (Permendikbud Nomor 66/2013). 

Suprihatiningrum (2013) menyampaikan bahwa perubahan kurikulum memiliki 

konsekuensi terhadap kegiatan penilaian. Bentri (2019) juga mengemukakan 

pendapat dalam penelitiannya bahwa proses penilaian dilakukan  sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku di setiap satuan pendidikan, hal ini dikarenakan penilaian 

adalah salah satu komponen yang berkaitan langsung dengan kurikulum.  

Penilaian pada kurikulum 2013 berbeda dengan KTSP dimana pada KTSP 

penilaian lebih terfokus pada penilaian kognitif. Seperti yang tertera dalam PP No. 

19 Tahun 2005 bahwa penilaian pada KTSP menekankan pada proses dan hasil 

belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Sedangkan 

pada kurikulum 2013 penilaian dilakukan secara autentik dengan mengukur 

komponen sikap, keterampilan dan juga pengetahuan peserta didik berdasarkan 

proses dan hasil.   

Penilaian Autentik dianggap sebagai jenis penilaian yang tepat digunakan dalam 

kurikulum 2013 karena dalam penilaian ini mengukur kemampuan peserta didik 

dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotornya. Hal ini dijelaskan dalam 

Permendikbud No. 104 Tahun 2014 pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan penilaian 
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autentik merupakan pendekatan utama dalam penilaian hasil belajar peserta didik 

oleh pendidik.  

Menurut Hosna (2014) penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna 

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

dan pengetahuan. Penilaian dilakukan dari awal, proses, hingga akhir proses 

belajar mengajar secara nyata sesuai dengan keadaan yang sedang dialami. 

Penilaian autentik dapat mendorong peserta didik untuk menggunakan 

pengetahuan ilmiah pada konteks riil bukan hanya membuat atau menyusun 

sesuatu yang baru dan tidak dikenal peserta didik (Yuni Paniawati, 2015).  

Penilaian autentik ini dianggap memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan 

dengan penilaian sebelumnya. Penilaian autentik cenderung memperhatikan 

berbagai aspek yang ada pada siswa seperti pengetahuan, sikap dan keterampilan, 

sedangkan penilaian pada kurikulum sebelumnya cenderung hanya 

memperhatikan aspek pengetahuan saja. Oleh sebab itu penilaian autentik 

dianggap sebagai penilaian yang tepat untuk mengukur sejauh mana kemampuan 

dan hasil belajar siswa. Dalam pelaksanaan penilaian autentik ini peran guru 

sangat berpengaruh karena dalam proses perencanaan dan pelaksanaan penilaian 

merupakan salah satu tugas pokok seorang guru. Sebaik apapun suatu konsep dan 

tujuan dari penilaian autentik jika dalam perencanaan dan pelaksanaannya guru 

tidak dapat melaksanakan dengan baik maka tujuan dari penilaian autentik dalam 

kurikulum 2013 tidak akan tercapai. 

Pelaksanaan penilaian yang dilakukan pendidik harus sesuai dengan standar 

penilaian yang diamanatkan pemerintah. Standar penilaian pada penilaian autentik 

telah diatur dalam Permendikbud No. 66 Tahun 2013. Dengan adanya penilaian 

autentik guru dapat melakukan berbagai teknik penilaian untuk dapat mengukur 

aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan peserta didik. Untuk memberikan 

suatu penilaian terhadap peserta didik seorang guru harus pandai dalam memilih 

teknik pembelajaran sehingga penilaian yang dilakukan guru benar-benar valid. 

Kunandar (2013) menjelaskan bahwa tugas pokok seorang guru dalam 

pembelajaran meliputi: menyusun program pembelajaran, melaksanakan penilaian 
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hasil belajar, melakukan analisis hasil belajar, dan melakukan program tindak 

lanjut. Pemaparan di atas menjelaskan bahwa sebaik apapun konsep penilaian 

autentik jika perencanaan dan pelaksana (guru) tidak bisa melaksanakan dengan 

baik maka tujuan dari penilaian autentik dalam K13 tidak akan bisa tercapai. 

Tugas pokok seorang guru adalah melaksanakan penilaian dengan sebaik-baiknya 

sesuai dengan peraturan yang telah berlaku tidak terkecuali dengan penilaian 

autentik, oleh sebab itu pada kurikulum 2013 ini seorang guru harus memahami 

serta menjalankan penilaian autentik sesuai standar yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Namun meskipun demikian pada kenyataannya di lapangan tidak 

sedikit guru yang mengeluh dan kesulitan menerapkan penilaian autentik yang 

sesuai dengan standar yang berlaku yaitu penilaian kompetensi peserta didik yang 

meliputi penilaian kognitif, afektif dan psikomotor.  

Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

menghambat pelaksanaan penilaian autentik, diantaranya, pada penelitian yang 

dilakukan oleh Mawardi dan Maya Putri Ariyati (2018) dijelaskan bahwa kendala 

pada pelaksanaan penilaian autentik SDN Petir 3 Kota Tanggerang karena dua 

faktor, yaitu kurangnya pelatihan penilaian autentik yang diikuti oleh guru 

menyebabkan guru mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan penilaian 

autentik, selain itu waktu yang tersedia tidak dapat menjangkau pelaksanaan 

penilaian autentik terhadap seluruh kompetensi secara tuntas. 

Siti Hajaroh dan Rauddatul Adawiyah (2018) juga menyampaikan bahwa terdapat 

empat faktor yang menyebabkan guru mengalami kesulitan dalam 

mengimplementasikan penilaian autentik, diantaranya yaitu kesulitan dalam 

menentukan kriteria penilaian, kesulitan dalam memberikan skor, kesulitan dalam 

pemanfaatan waktu, dan kesulitan dalam membedakan karakter siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Indayana Rahma Cania dan Syafri Anwar (2018) 

dengan judul “Kendala Dalam Pelaksanaan Penilaian Autentik Pada Pembelajaran 

Geografi (Studi Kasus SMA Pembangunan dan SMA Negeri 8 Padang)”, juga 

menunjukkan hasil bahwa kendala yang dialami oleh guru geografi yaitu kendala 

waktu, hal tersebut dikarenakan beberapa teknik penilaian membutuhkan banyak 
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waktu, kendala fasilitas yang dimiliki belum memadai, kurangnya pemahaman 

guru tentang pelaksanaan penilaian autentik, dan karakter siswa tidak jujur dan 

siswa tidak memiliki motivasi belajar 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang dapat 

mempengaruhi pelaksanaan penilaian autentik diantaranya yaitu: kendala waktu 

yang tersedia, fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya 

pemahaman guru, dan karakteristik peserta didik (Indayana Rahma Cania, 2018). 

Berbagai fenomena mengenai kurikulum 2013 membuat guru semakin 

kebingungan dalam menilai peserta didik. Selain disibukkan dengan pembuatan 

rencana pembelajaran, penguasaan materi, penerapan strategi, guru juga 

disibukkan dengan penilaian autentik, dimana dalam kurikulum 2013 selain 

menilai pengetahuan peserta didik guru juga dituntut untuk menilai sikap dan 

keterampilan peserta didik. Guru harus mencermati karakter masing-masing 

peserta didik saat proses pembelajaran sedang berlangsung, dalam proses menilai 

guru juga tidak hanya menilai berupa angka, namun juga harus menunjukkan 

fakta-fakta pendukung. Guru masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan 

penilaian autentik sesuai standar yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya sosialisasi yang diperoleh belum 

sepenuhnya dapat dipelajari dalam waktu singkat, dan juga keterbatasan waktu, 

dimana banyaknya jumlah instrument penilaian yang harus dilakukan membuat 

guru merasa kurang waktu untuk melaksanakan penilaian sesuai dengan 

instrument yang ada.  

Kendala dalam pelaksanaan penilaian autentik juga dirasakan oleh guru geografi 

di SMA Negeri yang ada di kota Bandar Lampung. Berdasarkan wawancara yang 

dilakukan dengan guru geografi dari beberapa SMA Negeri dikota Bandar 

Lampung diperoleh informasi bahwa kendala yang dirasakan oleh guru geografi 

di SMA Negeri Kota Bandar Lampung berasal dari faktor eksternal dan juga 

faktor internal, faktor eksternal yang melatarbelakangi terkendalanya pelaksanaan 

penilaian autentik di SMA Negeri Kota Bandar Lampung seperti adanya sistem 

zonasi serta pelatihan penilaian autentik yang minim, Sedangkan faktor internal 
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yang melatarbelakangi terkendalanya pelaksanaan penilian autentik salah satunya 

berasal dari instrument penilaian itu sendiri, instrumen penilaian pada penilaian 

autentik cukup kompleks, sehingga guru mengalami kesulitan melaksanakan 

penilaian sesuai dengan prosedur yang benar.  

Kendala lain yang dialami oleh guru geografi dalam pelaksanaan penilaian 

autentik yaitu dikarenakan kurangnya pelatihan mengenai penilaian autentik, 

berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa sebagian besar guru 

geografi di SMA Negeri Kota Bandar Lampung telah mengikuti pelatihan 

mengenai kurikulum 2013, dimana dalam pelatihan tersebut guru memperoleh 

materi yang beragam termasuk mengenai penilaian autentik, namun materi yang 

diperoleh hanya bersifat umum dan kurang spesifik sehingga guru kurang 

memahami mengenai penilaian autentik dan kesulitan menyelesaikan masalah-

masalah yang mereka hadapi ketika melaksanakan penilaian. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, hal itulah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Kendala Guru Geografi Dalam Pelaksanaan Penilaian 

Autentik Di SMA Negeri Kota Bandar Lampung”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi permasalahannya 

yaitu: 

1. Standar penilaian pendidikan pada KTSP belum mengarah pada penilaian 

berbasis kompetensi yang mencakup aspek sikap, pengetahuan dan 

keterampilan, namun masih mengarah pada aspek pengetahuan saja. 

2. Kurikulum 2013 dianggap mampu menyediakan lulusan yang dibutuhkan 

dimasa depan, namun pada pelaksanaannya tenaga pendidik mengalami 

kendala dalam melaksanakan penilaian autentik. 

3. Dalam pengimplemtasiannya guru merasa terkendala karena kurangnya 

pemahaman guru mengenai penilaian autentik. 

4. Pelatihan yang diperoleh tenaga pendidik belum spesifik membahas 

mengenai penilaian autentik, namun masih membahas materi umum seputar 

kurikulum 2013. 
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5. Guru merasa terkendala dalam mengimplementasikan penilaian autentik 

karena sarana prasarana sekolah yang kurang memadai. 

6. Waktu yang tersedia tidak dapat menjangkau pelaksanaan penilaian autentik 

pada seluruh kompetensi secara tuntas. 

7. Guru merasa terkendala dalam menentukan kriteria penilaian karena aspek 

yang dinilai terlalu luas. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan dalam identifikasi masalah, 

maka penulis akan membatasi penelitian ini pada permasalahan yang berkaitan 

dengan: 

1. Pemahaman guru mengenai penilaian autentik pada kurikulum 2013. 

2. Ketersediaan saran dan prasarana yang disediakan sekolah guna menunjang 

pelaksanaan penilaian autentik. 

3. Ketersediaan waktu untuk menjangkau pelaksanaan penilaian autentik secara 

tuntas. 

4. Kesulitan guru dalam melaksanakan penilaian karena aspek penilaian yang 

terlalu luas. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah pemahaman mengenai penilaian autentik merupakan kendala bagi 

guru geografi dalam mengimplementasikan penilaian autentik di SMA Negeri 

kota Bandar Lampung? 

2. Apakah ketersediaan sarana prasarana disekolah merupakan kendala bagi 

guru geografi di SMA Negeri Kota Bandar Lampung dalam meng-

implementasikan penilaian autentik? 

3. Apakah alokasi waktu merupakan kendala bagi guru geografi di SMA Negeri 

Kota Bandar Lampung dalam mengimplementasikan penilaian autentik? 
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4. Apakah aspek penilaian yang terlalu luas merupakan kendala bagi guru 

geografi dalam mengimplementasikan penilaian autentik di SMA Negeri 

Kota Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bahwa pemahaman guru mengenai 

penilaian autentik merupakan kendala bagi guru geografi dalam meng-

implementasikan penilaian autentik di SMA Negeri Kota Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bahwa ketersediaan sarana prasarana 

sekolah merupakan kendala bagi guru geografi dalam mengimplementasikan 

penilaian autentik di SMA Negeri kota Bandar Lampung. 

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bahwa alokasi waktu merupakan 

kendala bagi guru geografi dalam mengimplementasikan penilaian autentik di 

SMA Negeri kota Bandar Lampung. 

4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bahwa aspek penilaian yang terlalu 

luas merupakan kendala bagi guru geografi dalam mengimplementasikan 

penilaian autentik di SMA Negeri kota Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai kendala peniliaan autentik ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi seluruh kalangan masyarakat, manfaat yang diperoleh dari penelitian 

ini yaitu: 

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pendidikan pada 

Program Studi Pendiaikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

2. Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan pendidikan geografi yang 

diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan 

fenomena pendidikan geografi yang ada di lapangan. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang berkaitan dengan penilaian autentik kurikulum 2013. 
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G. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang lingkup subjek penelitian adalah guru mata pelajaran geografi di SMA 

Negeri Kota Bandar Lampung. 

2. Ruang lingkup objek penelitian adalah kendala guru geografi dalam 

melaksanakan penilaian autentik di SMA Negeri Kota Bandar Lampung. 

3. Ruang lingkup lokasi dan waktu penelitian yaitu penelitian dilakukan di SMA 

Negeri Kota Bandar Lampung, kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung 

pada tahun 2021. 

4. Ruang lingkup ilmu adalah Evaluasi Pendidikan.  

5. Evaluasi Pendidikan adalah proses/kegiatan untuk menentukan kemajuan 

pendidikan, dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan, evaluasi 

pendidikan adalah usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik 

(feed back) bagi penyempurnaan pendidikan (Sudijono, 1996:2). Evaluasi 

bertujuan untuk melihat keberhasilan sesuatu secara keseluruhan, maka 

evaluasi pendidikan menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini karena 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan penilaian 

autentik dalam pembelajaran geografi di SMA Negeri Kota Bandar Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Kajian Pustaka  

1. Pengertian Dan Teori Belajar 

Belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga 

menyebabkan munculnya perubahan perilaku (Wina Sanjaya, 2008). Aktivitas 

mental itu terjadi karena adanya interaksi individu dengan lingkungan yang 

disadari. Proses belajar pada hakikatnya merupakan kegiatan mental yang tidak 

dapat dilihat atau tidak dapat disaksikan. Hal itu hanya mungkin dapat disaksikan 

dari adanya gejala-gejala perubahan perilaku yang tampak. 

Menurut Wina Sanjaya (2008), menyatakan bahwa belajar adalah proses 

perubahan melalui kegiatan atau prosedur latihan baik latihan di dalam 

laboratorium maupun dalam lingkungan alamiah. Dengan demikian belajar 

dianggap sebagai proses perubahan perilaku sebagai akibat dari pengalaman dan 

latihan. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman (Oemar Hamalik, 2005). Dari pengertian ini, maka belajar merupakan 

suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan 

hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu yakni mengalami. Hasil belajar 

bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan. 

Menurut Smith dan Ragan (2003) pengertian belajar sebagai perubahan yang 

relatif permanen dalam pengetahuan dan perilaku seseorang yang diakibatkan oleh 

pengalaman. Pengalaman yang sengaja didesain untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang akan menyebabkan 

berlangsungnya proses belajar. 
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Belajar merupakan aktivitas menuju kehidupan yang lebih baik secara sistematis. 

Proses belajar terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap informasi, transformasi dan 

evaluasi. Yang dimaksud dengan tahap informasi adalah proses penjelasan, 

penguraian atau pengarahan mengenai struktur pengetahuan, keterampilan dan 

sikap. Tahap transformasi adalah proses peralihan atau pemindahan struktur tadi 

ke dalam diri peserta didik. Proses transformasi dilakukan melalui informasi. 

Sedangkan, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Belajar adalah proses 

perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan belajar adalah 

perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan 

maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Kegiatan 

belajar mengajar seperti mengorganisasi pengalaman belajar, mengolah kegiatan 

belajar mengajar, menilai proses dan hasil belajar, semua termasuk tanggung 

jawab guru. Dengan demikian semakin banyak usaha belajar itu dilakukan maka 

semakin banyak dan baik perubahan yang diperoleh. 

Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan 

sendirinya melainkan karena usaha sendiri. Dalam proses belajar pasti ada suatu 

tujuan yang ingin dicapai, ada beberapa hal yang menjadi tujuan dalam belajar. 

Klasifikasi hasil belajar menurut Nana Sudjana (2010), yaitu. 

a) Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajara intelektual yang terdiri dari 

enam aspek yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi,analisi, sintesis, 

dan evaluasi.  

b) Ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yang 

meliputi penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. 

c) Ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar yang berupa ketrampilan 

dan kemampuan bertindak, meliputi enam aspek yakni gerakan refleks, 

keterampilan gerak dasar, kemampuan perceptual,ketepatan, keterampilan 

kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. 

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu 

proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah 

laku dan kemampuan beraksi yang relatif permanen atau menetap karena adanya 

interaksi individu dengan lingkungan dan dunia nyata. Melalui proses belajar 

seseorang akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang lebih baik. 
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2. Pembelajaran  

a. Pengertian Pembelajaran 

Pengertian pembelajaran tidak terlepas dari pengertian belajar, belajar dan 

pembelajaran menjadi satu rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Hasil 

dari belajar menjadi model dalam proses pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran 

berarti kegiatan belajar yang dilakukan oleh pemelajar dan guru. Proses belajar 

menjadi satu sistem dalam pembelajaran. Sistem pembelajaran terdiri dari 

beberapa komponen yang saling berinteraksi hingga diperoleh interaksi yang 

efektif.  

Dick dan Carey menjelaskan komponen dalam sistem pembelajaran adalah 

pembelajar, instruktur (guru), bahan pembelajaran dan lingkungan pembelajaran. 

Dengan kata lain komponen dalam pembelajaran merupakan upaya menciptakan 

kondisi (lingkungan eksternal) yang konduktif agar terjadi proses belajar (kondisi 

internal) pada diri siswa (pembelajar). Pembelajaran akan berhasil guna dan 

berjalan secara efektif bila dalam perancangan dan pengembangan bertitik tolak 

pada karakteristik pebelajar, mata pelajaran dan pedoman pada kompetensi dasar, 

tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan atau indikator keberhasilan 

belajar. Belajar akan berhasil jika pebelajar (siswa) secara aktif melakukan sendiri 

proses belajar melalui berinteraksi dengan berbagai sumber belajar. Sedangkan 

pembelajaran itu sendiri merupakan suatu sistim yang membantu individu belajar 

dan berinteraksi dengan sumber belajar dan lingkungan. 

Pembelajaran merupakan aktivitas yang biasa dikenal dengan istilah mengajar. 

Dalam aktivitas ini melibatkan siswa sebagai peserta didik dan guru sebagai 

pendidik. Menurut Suyono dan Haryanto, (2015) pengajaran amat dekat dengan 

pengertian pedagogi. Pedagogi adalah seni atau ilmu untuk menjadi guru. Istilah 

ini seringkali mengacu kepada strategi pengajaran atau gaya mengajar. Hal 

tersebut menyatakan bahwa pembelajaran merupakan strategi yang digunakan 

oleh guru sebagai sumber belajar para peserta didik. Hal ini dibutuhkan agar ilmu 

pengetahuan yang diberikan oleh guru dapat sampai pada siswa dan dapat 
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diterima dengan baik. Sehingga tujuan belajar dapat dicapai sesuai dengan yang 

diinginka.  

Menurut Corey pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang 

secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku 

tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi 

tertentu, pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan (Trianto, 2009). 

Sedangkan dalam UU No. 2 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 ayat 20, 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar (Indah Komsyiah, 2012).  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

suatu proses yang dilakukan oleh seorang pendidik atau guru dan beriteraksi 

dengan peserta didik di suatu lingkungan belajar. 

b. Pembelajaran Geografi 

Geografi merupakan salah satu mata pelajaran yang diatur dalam Permendiknas 

Nomor 37 Tahun 2018 yang diberikan pada jenjang SMA. Mata pelajaran ini 

mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap 

sosial. (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai 

melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. 

Menurut IGI, Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan 

perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang keruangan dan kelingkungan 

dan dalam konteks kewilayahan. 

Geografi adalah ilmu yang menunjang kehidupan sepanjang hayat dan mendorong 

peningkatan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Bidang kajian geografi 

yang meliputi aspek dan proses bumi, hubungan kausal antara faktor spasial, 

manusia dan lingkungannya diarahkan secara fungsional untuk dapat 

berkontribusi dalam pembangunan baik pada skala lokal, regional, maupun global, 

oleh karena itu, ilmu geografi perlu dikembangkan melalui proses pendidikan 

(kemendiknas, 2013). 
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3. Penilaian Autentik dalam Kurikulum 2013 

a. Pengertian Kurikulum 2013 

Menurut Fadlillah (2014) “Kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum 

yang sudah ada sebelumnya, yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi dan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum 2013 menekankan pada 

peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi aspek 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu, kedudukan 

kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran, berubah menjadi mata 

pelajaran dikembangkan dari kompetensi”. 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang melakukan penyederhanaan, dan tematik-

integratif, menambah jam pelajaran dan bertujuan untuk mendorong peserta didik 

atau siswa, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan 

mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang mereka peroleh atau mereka 

ketahui setelah menerima materi pembelajaran dan diharapkan siswa kita 

memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. 

Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka 

bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya. 

Mengenai Tujuan Kurikulum 2013 menurut Fadlillah (2014) antara lain sebagai 

berikut. 

1) Meningkatkan mutu pendidikan dengan menyeimbangkan hard skillsdan soft 

skills melalui kemampuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam 

rangka menghadapi tantangan global yang terus berkembang. 

2) Membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif 

dan inovatif sebagai modal pembangunan bangsa dan negara Indonesia. 

3) Meringankan tenaga pendidik dalam menyampaikan materi dan menyiapkan 

administrasi mengajar, sebab pemerintah telah menyiapkan semua komponen 

kurikulum beserta buku teks yang digunakan dalam pembelajaran 

4) Meningkatkan peran serta pemerintah pusat dan daerah serta warga 

masyarakat secara seimbang dalam menentukan dan mengendalikan kualitas 

dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan 

5) Meningkatkan persaingan yang sehat antar-satuan pendidikan tentang kualitas 

pendidikan yang akan dicapai. Sebab sekolah diberikan keleluasaan untuk 

mengembangkan Kurikulum 2013 sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, 

kebutuhan peserta didik,dan potensi daerah. 
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Dari beberapa uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan Kurikulum 

2013 adalah untuk menyiapkan kemampuan siswa agar menjadi sumber daya 

manusia yang produktif, kreatif dan inovatif dengan berusaha meningkatkan serta 

menyeimbangkan kemampuan hardskills dan soft skills siswa. 

b. Pengertian Penilaian Autentik 

Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif 

untuk menilai aspek sikap, pengetahuan, keterampilan mulai dari masukan (input), 

proses, sampai keluaran (output)  pembelajaran. Penilaian autentik bersifat alami, 

apa adanya, tidak dalam suasana tertekan. Menurut Komalasari (2013) Penilaian 

Autentik adalah suatu penilaian belajar yang merujuk pada situasi atau konteks 

“dunia nyata”, yang memerlukan berbagai macam pendekatan untuk memecahkan 

masalah yang memberikan kemungkinan bahwa satu masalah bisa mempunyai 

lebih dari satu macam pemecahan. Penilaian autentik adalah jenis penilaian yang 

mengarahkan peserta didik untuk mendemonstrasika keterampilan dan 

kompetensi yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan dan situasi yang 

dijumpai dalam dunia nyata.  

Menurut Hart penilaian autentik adalah suatu penilaian yang melibatkan siswa di 

dalam tugas-tugas autentik yang bermanfaat, penting dan bermakna. Penilaian 

autentik sebagai salah satu hasil dari pendekatan penilaian dapat dijadikan 

alternatif solusi dalam menilai perkembangan belajar siswa secara lebih 

komprehensif dan objektif mengingat penilaian autentik yang lebih secara akurat 

mencerminkan dan mengukur apa yang kita nilai dalam pendidikan. Sedangkan 

dalam Permendikbud RI No. 66 Tahun 2013 disebutkan bahwa penilaian autentik 

merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai 

dari masukan (input), proses, dan keluaran (output) pembelajaran. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa penilaian autentik 

merupakan bentuk penilaian yang menilai siswa secara komprehensif baik dari 

aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan mulai dari masukan, proses hingga 

keluaran dengan memerhatikan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh siswa 

secara nyata. 
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c. Ciri-ciri Penilaian Autentik 

Penilaian autentik memiliki sejumlah ciri yang membedakannya dengan penilaian 

yang lain. Menurut Kunandar (2013), ciri penilaian autentik meliputi enam 

macam, yaitu: 

1. Harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau 

produk. 

2. Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. 

3. Menggunakan berbagai cara dan sumber. 

4. Tes hanya salah satu alat pengumpulan data penilaian 

5. Tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-

bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari 

6. Penilaian harus menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian peserta 

didik bukan keluasannya (kuantitas). 

 

d. Tujuan Penilaian Autentik 

Penerapan penilaian autentik merupakan salah satu langkah tepat yang 

diamanahkan oleh pemerintah kepada guru-guru di sekolah karena penilaian 

autentik ini memiliki berbagai macam tujuan. Kunandar (2013) mengungkapkan 

tujuan mengenai penilaian autentik diantaranya: 

a) Melacak kemajuan siswa. 

Guru dapat melacak kemajuan belajar siswa dengan melakukan penilaian. 

Perkembangan hasil belajar siswa dapat diidentifikasi, yakni meningkat atau 

menurun. Guru juga dapat menyusun profil kemajuan siswa yang berisi 

pencapaian hasil belajar secara periodik. 

b) Mengecek ketercapaian kompetensi siswa. 

Guru dapat mengetahui apakah siswa telah menguasai kompetensi yang 

diharapkan atau belum dengan melakukan penilaian. Setelah itu, guru dapat 

mencari tindakan tertentu bagi siswa yang sudah atau belum menguasai 

kompetensi tertentu. 

c) Mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai oleh siswa. 

Guru dapat mendeteksi kompetensi- kompetensi apa saja yang belum 

dikuasai siswa sehingga nantinya guru dapat mengambil tindakan tertentu 

agar kompetensi dapat dikuasai siswa, misalnya dengan memperbaiki teknik 

dan strategi pembelajaran. 

d) Menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi siswa. 

Hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar bagi guru dalam memberikan 

umpan balik kepada siswa untuk perbaikan siswa yaitu sebagai bahan acuan 

untuk memperbaiki hasil belajar siswa yang masih rendah. 
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Penilaian autentik pada dasarnya adalah untuk mengetahui daya serap siswa 

dalam pembelajaran dan keberhasilan guru dalam pembelajaran. Serta membantu 

dan mendorong guru untuk membelajarkan siswa lebih baik. 

e. Teknik dan Instrumen Penilaian Autentik 

salah satu prinsip penilaian autentik adalah menggunakan berbagai teknik 

penilaian untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Untuk melaksanakan setiap 

teknik penilaian, diperlukan suatu instrument penilaian. Menurut Kunandar (2013) 

instrument penilaian berisi butir-butir pertanyaan atau aspek-aspek yang 

merupakan penjabaran dari indikator dan kompetensi yang akan dinilai. Bambang 

Subali (2014) menjelaskan bahwa instrument penilaian sangat penting dalam 

melakukan penilaian. Instrument penilaian digunakan untuk kegiatan pengukuran. 

Agar dapat diperoleh hasil pengukuran yang tepat diperlukan instrument penilaian 

yang benar. Adapun teknik penilaian yang digunakan untuk masing-masing 

kompetensi berbeda. 

1) Teknik dan instrument penilaian sikap 

Dalam Permendikbud no. 104 tahun 2014 menyatakan bahwa dalam menilai 

kompetensi sikap spiritual dan sosial, dapat digunakan teknik-teknik 

penilaian yang meliputi: observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, 

dan jurnal. 

a) Observasi 

Menurut Dani Maulana (2013) observasi merupakan teknik penilaian yang 

dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara 

langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi 

yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Bambang Subali (2012) 

menjelaskan bahwa dalam melaksanakan observasi dapat digunakan 

instrument penilaian berupa lembar observasi dengan daftar cek (chek list) 

atau skala penilaian (rating scale). 

b) Penilaian diri 

Kunandar (2013) menjelaskan bahwa penilaian diri merupakan teknik 

penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan 
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dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi sikap, baik 

spiritual maupun sikap sosial. Menurut Dani Maulana (2013) instrument yang 

digunakan berupa lembar penilaian diri menggunakan daftar cek atau skala 

penilaian (rating scale) yang disertai rubrik. Skala penilaian dapat disusun 

dalam bentuk skala Likert atau skala sematic differential. 

c) Penilaian teman sebaya 

Menurut Kunandar (2013) menjelaskan bahwa penilaian teman sebaya 

merupakan teknik penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

pencapaian kompetensi sikap, baik sikap spiritual maupun sosial dengan 

meminta peserta didik untuk menilai satu sama lain. Bambang Subali (2012) 

menjelaskan bahwa dalam melaksanakan penilaian teman sebaya dapat 

digunakan instrument penilaian berupa lembar penilaian berupa lembar 

penilaian teman sebaya dengan daftar cek atau skala penilaian (rating scale).  

d) Jurnal 

Menurut Dani Maulana (2013) merupakan catatan pendidik didalam dan 

diluar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan 

kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Kelebihan 

yang ada pada jurnal adalah peristiwa/kejadian dicatat dengan segera. Dengan 

demikian, jurnal bersifat asli dan objektif dan dapat digunakan untuk 

memahami peserta didik dengan lebih tepat. 

2) Teknik dan instrument penilaian pengetahuan 

Permendikbud No 104 tahun 2014 menyatakan bahwa dalam menilai 

kompetensi pengetahuan dapat digunakan teknik-teknik penilaian, seperti tes 

tertulis, observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan, serta 

penugasan.  

a) Tes tertulis 

Menurut Permendikbud no 104 tahun 2014 menyebutkan bahwa bentuk soal 

tes tertulis, yaitu menjawab dan mensuplai jawaban, memilih jawaban dapat 

berupa soal pilihan ganda, dua pilihan (benar-salah, ya-tidak), menjodohkan 

dan sebab akibat. Adapun mensuplai jawaban dapat berupa isian atau 

melengkapi, jawaban singkat atau pendek, dan uraian. Menurut Dani Maulana 
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(2013) instrument tes tertulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban 

singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian, instrument uraian dilengkapi 

pedoman penskoran. 

b) Observasi terhadap diskusi, tanya jawab dan percakapan 

Permendikbud No. 104 tahun 2014 menyatakan bahwa ketika proses diskusi, 

guru dapat mengetahui kemampuan peserta didik dalam kompetensi 

pengetahuan (fakta, konsep, dan prosedur). Hal ini dapat ditunjukkan melalui 

pengungkapan gagasan yang asli, kebenaran konsep, ketepatan penggunaan 

gagasan yang asli, kebenaran konsep, ketepatan penggunaan 

istilah/fakta/prosedur yang digunakan pada waktu pengungkapan pendapat, 

bertanya ataupun menjawab pertanyaan. Instrument penilaian observasi 

terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan berisi daftar cek. 

c) Penugasan 

Menurut Permendikbud No. 104 tahun 2014disampaikan bahwa penugasan 

dapat berupa pekerjaan rumah dan atau proyek yang dikerjakan secara 

individu atau kelompok. 

3) Teknik dan instrument penilaian keterampilan 

Permendikbud No. 104 tahun 2014 menyatakan bahwa untuk mengukur 

kompetensi keterampilan, dapat digunakan teknik-teknik penilaian, seperti 

penilaian unjuk kerja, portofolio, tertulis, proyek, dan produk. 

a) Penilaian unjuk kerja 

Kunandar (2013) menjelaskan bahwa penilaian unjuk kerja adalah penilaian 

atau tes praktik yang secara efektif dapat digunakan untuk kepentingan 

pengumpulan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku atau 

keterampilan yang diharapkan muncul dalam diri peserta didik. Instrument 

yang digunakan dalam melakukan penilaian unjuk kerja dapat berupa lembar 

pengamatan dengan daftar cek atau skala penilaian. 

b) Portofolio 

Menurut Dani Maulana (2013) penilaian portofolio adalah penilaian yang 

dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam 

bidang tertentu yang bersifat reflektif-integratif untuk mengetahui minat, 
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perkembangan, prestasi, dan atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu 

tertentu. Menurut Bambang Subali (2012) menjelaskan bahwa instrument 

penilaian yang digunakan untuk penilaian portofolio berupa lembar penilaian 

portofolio, didalamnya dapat berupa tata bahasa, kosakata, kelengkapan 

gagasan, dll. 

c) Tertulis 

Permendikbud No. 104 Tahun 2014 menyebutkan bahwa penilaian tertulis 

juga dapat digunakan untuk menilai kompetensi keterampilan, seperti menulis 

karangan, menulis laporan, dan menulis surat. 

d) Proyek 

Suharsimi Arikunto (2013) menyampaikan bahwa penilaian proyek adalah 

penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam waktu atau 

periode tertentu. Kunandar (2013) menyampaikan bahwa instrument yang 

digunakan dalam melakukan penilaian proyek dapat berupa lembar penilaian 

proyek dengan menggunakan daftar cek (chek list) atau skala penilaian. 

e) Produk  

Menurut Sarwiji Suwandi (2011) menyebutkan bahwa penilaian produk 

adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. 

Permendikbud no 104 tahun 2014 juga menyebutkan bahwa penilaian produk 

dapat dilakukan dengan cara holistik. Cara holistic yaitu berdasarkan kesan 

dari keseluruhan produk, biasanya dilakukan pada tahap penilaian produk, 

biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap 

proses pengembangan suatu produk. Instrument yang digunakan dalam 

melakukan penilaian produk dapat berupa lembar penilaian produk dengan 

menggunakan daftar cek atau skana penilaian. 

4. Kendala Penilaian Autentik 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) mendefinisikan pengertian kendala adalah 

halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah 

pencapaian sasaran. Dalam hal ini kendala yang akan dikaji adalah kendala yang 

terjadi dalam pembelajaran. Kendala dalam pembelajaran adalah beberapa 

hambatan yang menghambat jalannya pembelajaran yang dilihat dari faktor 
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manusiawi (guru dan peserta didik), faktor intitusional (ruang kelas), dan 

intruksional (kurangnya alat peraga) (Oemar Hamalik, 2002). Menurut Amhad 

Rohani (2004) menjelaskan bahwa kendala dalam pembelajaran adalah beberapa 

faktor yang menghambat pembelajaran baik dari faktor guru, peserta didik, 

keluarga, dan fasilitas. 

Pembelajaran menunjukkan pada usaha siswa mempelajari bahan pelajaran 

sebagai akibat dari perlakuan guru Wina Sanjaya (2008). Oemar Hamalik (2011) 

menjelaskan bahwa pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi 

unsur manusiawi (siswa, guru, dan tenaga lainnya), material (meliputi buku-buku, 

papan tulis dan kapur, fotografi, slide dan film, audio dan video tape), fasiltas dan 

perlengkapan (ruang kelas, perlengkapan, audiovisual, komputer), Prosedur 

(jadwal dan penyampaian informasi praktik, belajar, ujian). Dimyati dan 

Mudjiono (2002), menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses yang 

diselenggarakan oleh guru dan membelajarkan siswa dalam belajar bagaimana 

memperoleh dan memproses pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala dalam 

pembelajaran adalah keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah 

tercapainya sasaran dalam pembelajaran baik yang bersumber dari manusiawi, 

material, fasilitas perlengkapan dan prosedur yang menghalangi guru dan siswa 

dalam memproses pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Berikut adalah macam-macam kendala pada pelaksanaan penilaian 

autentik yang ditemukan pada penelitian terdahulu, diantaranya: 

a. Pemahaman Penilaian Autentik 

Tingkat pemahaman yang terendah menurut Nana Sudjana adalah mampu 

mengartikan atau menerjemahkan dan menerapkan prinsip-prinsip. Mengingat 

sistem penilaian di kurikulum 2013 adalah penilaian autentik, maka guru harus 

paham terhadap sistem penilaian tersebut. Seorang guru ini bisa dikatakan paham 

jika ia mengetahui atau menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya dari penilaian 

autentik itu sendiri serta menerapkan prinsip-prinsipnya.  
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Permendikbud No. 104 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa penilaian 

autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan 

sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari 

pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Penilaian 

autentik juga didefinisikan proses pengumpulan informasi tentang kemajuan dan 

pencapaian belajar peserta didik yang dilakukan melalui berbagai teknik penilaian 

yang dapat mengungkapkan, membuktikan, dan menunjukkan secara tepat bahwa 

tujuan pembelajaran dan kemampuan telah benar-benar dicapai (Taufina, 2009). 

Jane Raymond (2012) juga menjelaskan bahwa penilaian autentik merupakan 

penilaian yang dirancang dalam situasi yang nyata untuk memperoleh informasi 

tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Oleh 

karena itu, diperlukan berbagai macam teknik penilaian. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian 

autentik adalah proses pengumpulan informasi tentang pencapaian belajar peserta 

didik yang dilakukan secara komprehensif dengan berbagai macam teknik 

penilaian untuk menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Guru 

juga dianggap paham terhadap sistem penilaian autentik apabila ia bisa 

menerapkan prinsip-prinsip penilaian autentik sehingga dapat melaksanakan 

penilaian autentik dengan benar. 

Pemahaman guru menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan penilaian 

autentik, hal tersebut disampaikan oleh Nurlian Augustin N. dan Ashar Hasirin 

pada tahun 2017 dalam penelitian yang berjudul ”Analisis kesulitan pelaksanaan 

penilaian autentik dalam pembelajaran biologi pada kurikulum 2013 di SMA 

Negeri kota Binjai”, dalam penelitian tersebut disampaikan bahwa beberapa guru 

mengaku kurang memahami maksud dari penilaian autentik terlebih dengan 

tatacara dan prosedur penilaian yang dituntut dalam penilaian autentik tersebut. 

Salah satu contoh kesulitan yang dialami oleh guru yaitu pada saat menilai 

keterampilan siswa, guru merasa terkendala terkait penyusunan indikator 

penilaian yang tepat karena kurangnya pemahaman guru terkait konsep penilaian 

keterampilan sesuai dengan penilaian autentik. 
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b. Pelatihan Guru 

Kamil (2010), mendefinisikan pelatihan sebagai usaha sistematis untuk menguasai 

keterampilan, peraturan, konsep, ataupun cara berperilaku yang berdampak pada 

peningkatan kinerja. Selanjutnya menurut Kamil, (2010) yang menyatakan bahwa 

pelatihan pada dasarnya meliputi proses belajar mengajar dan latihan bertujuan 

untuk mencapai tingkatan kompetensi tertentu atau efisiensi kerja. Sebagai hasil 

pelatihan, peserta diharapkan mampu merespon dengan tepat dan sesuai situasi 

tertentu. 

Guna meningkatkan profesionalisme guru, perlu dilakukan pelatihan dan 

penataran yang intens pada guru. Pelatihan yang diperlukan adalah pelatihan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan guru, yaitu pelatihan yang mengacu pada tuntutan 

kompetensi guru (Saondi dan Suherman, 2010). Menurut Barnawi dan Arifin 

(2014) pelatihan digunakan untuk menangani rendahnya kemampuan guru. 

Program pelatihan harus diberikan berdasarkan kebutuhan. Artinya, jenis 

pelatihan yang di programkan harus sesuai dengan jenis kemampuan apa saja 

yang masih rendah.  

Lebih jauh Kamil (2010) memberikan definisi pelatihan adalah salah satu jenis 

proses pembelajaran untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar 

sistem pengembangan sumber daya manusia, yang berlaku dalam waktu yang 

relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan taktik daripada teori. 

Sejalan dengan pendapat di atas Sastraadipoera (2006) menyebutkan juga bahwa 

pelatihan bisa dianggap sebagai suatu proses penyampaian pengetahuan, 

keterampilan, dan pembinaan sikap dan kepribadian. 

Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan terhadap guru dan tenaga kependidikan 

lainnya dilakukan agar mereka dapat memerankan tugas dan fungsinya dengan 

baik dalam implementasi kurikulum 2013, serta mempersiapkan sumber daya 

manusia yang berkualitas melalui proses pembelajaran yang berkualitas pula 

(Mulyasa, 2014). Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelatihan 

merupakan suatu program yang diadakan secara khusus untuk lebih meningkatkan 

dan juga memperbaiki kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. 
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Pelatihan dalam implementasi kurikulum 2013 dimana didalamnya terdapat 

penilaian autentik, sangat penting dilakukan, agar semua pihak yang terlibat 

dalam implementasinya dilapangan paham dengan perubahan yang harus 

dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga 

mereka dapat memberikan dukungan terhadap perubahan yang dilakukan. Dalam 

pelatihan penilaian autentik, biasanya guru diberikan pelatihan cara menilai dan 

teknik-teknik yang bisa digunakan, dimana teknik menilai setiap kompetensi itu 

berbeda-beda, yaitu sebagai berikut: 

 Teknik dan instrument penilaian autentik  

Instrumen penilaian berisi butir-butir pertanyaan atau aspek-aspek yang 

merupakan penjabaran dari indikator dan kompetensi yang akan dinilai 

(Kunandar,2013), instrumen penilaian sangat penting dalam melakukan penilaian. 

Instrumen penilaian digunakan untuk kegiatan pengukuran, agar dapat diperoleh 

hasil dari pengukuran yang tepat diperlukan instrumen penilaian yang benar 

(Bambang Subali, 2012).  

Teknik penilaian dan instrumen penilaian yang digunakan untuk masing-masing 

kompetensi berbeda, berikut adalah penjelasannya: 

1) Teknik dan instrument penilaian sikap 

Permendikbud No. 104 tahun 2014 menyatakan bahwa dalam menilai kompetensi 

sikap spiritual dan sosial dapat digunakan teknik-teknik penilaian yang meliputi: 

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

2) Teknik dan instrument penilaian pengetahuan 

Permendikbud No. 104 tahun 2014 menyatakan bahwa untuk menilai kompetensi 

pengetahuan dapat digunakan teknik-teknik penilaian seperti: tes tertulis, 

observasi terhadap diskusi, Tanya jawab, dan percakapan serta penugasan. 

3) Teknik dan instrument penilaian keterampilan 

Permendikbud No. 104 tahun 2014 menyatakan bahwa untuk mengukur 

kompetensi keterampilan, dapat digunakan teknik-teknik penilaian, seperti: 

penilaian unjuk kerja, portofolio, tertulis, proyek dan produk. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurlian Augustin N. dan Ashar 

Hasirin pada tahun 2017 disampaikan bahwa dalam pelatihan kurikulum 2013 

guru tidak mendapatkan informasi yang cukup lengkap dan jelas mengenai 

penilaian autentik, informasi yang didapat hanya sekilas, padahal kita tahu bahwa 

dalam kurikulum 2013 penilaian autentik ditekankan secara khusus. Menurut 

Alawiyah (2014) masih banyak guru yang telah diberikan pelatihan belum 

memahami dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Hal ini karena 

beberapa kekurangan pada proses pelatihan, antara lain sisi waktu pelatihan yang 

terlalu singkat, metode pelatihan yang lebih difokuskan pada ceramah, teori dan 

kompetensi instruktur itu sendiri.  

c. Sarana dan Prasarana 

Sarana adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara 

langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sarana pendidikan 

diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu: 1) tidak habis dipakai 2) bergerak 

tidaknya pada saat digunakan, 3) hubungannya dengan proses belajar mengajar. 

Sementara prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang 

secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. 

Prasarana pendidikan disekolah dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1) 

prasarana yang secara tidak langsung digunakan untuk proses pembelajaran, 2) 

prasarana yang tidak digunakan untuk proses pembelajaran, tetapi secara langsung 

sangat menunjang proses pembelajaran (Barnawi dan Arifin, 2014).  

Sarana dan prasarana merupakan bagian dari sarana dan prasarana pendidikan, 

namun lebih khususkan pada kegiatan pembelajaran. Menurut mulyasa (2004) 

memaparkan bahwa yang disebut dengan sarana belajar adalah segala peralatan 

yang secara langsung digunakan oleh guru atau siswa dalam proses belajar 

mengajar, contohnya seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta media 

pembelajaran. Adapun prasarana belajar menurut Makin & Baharuddin (2010) 

adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pengajaran, 

seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah dan sebagainya. 
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Menurut Sanjaya (2010) sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara 

langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran, misalnya media pembelajaran, 

alat-alat pembelajaran, perlengkapan sekolah, dan lain sebagainya. Prasarana 

adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan 

proses pembelajaran. 

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah harus dapat dimanfaatkan 

semaksimal mungkin, pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal 

memungkinkan peserta didik menggali berbagai konsep yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang dipelajari sehingga menambah wawasan dan pemahaman 

yang senantiasa aktual serta mampu mengikuti berbagai perubahan yang terjadi di 

masyarakat dan lingkungannya.  

Standar sarana prasarana dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2013, antara lain sebagai berikut: 

1. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, 

peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, 

bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 

2. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, 

ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, 

ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah 

raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat 

lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan 

berkelanjutan. 

3. Standar keragaman jenis peralatan laborium, ilmu pengetahuan alam (IPA), 

laboratorium bahasa, laboratorium komputer, peralatan pembelajaran lain 

pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal 

peralatan yang harus bersedia. 

4. Standar buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio 

minimal jumlah buku teks pelajaran masing-masing mata pelajaran 

diperpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.  

Salah satu kunci sukses yang menentukan keberhasilan implementasi kurikulum 

2013 khususnya dalam pelaksanaan penilaian autentik adalah fasilitas dan sumber 

belajar yang memadai, agar kurikulum yang sudah dirancang dapat dilaksanakan 

secara optimal. Fasilitas dan sumber belajar yang perlu dikembangkan dalam 

mendukung suksesnya implementasi kurikulum 2013 khususnya dalam 

pelaksanaan penilaian autentik antara lain, laboratorium, pusat sumber belajar dan 
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perpustakaan serta tenaga pengelola dan peningkatan kemampuan 

pengelolaannya. Fasilitas dan sumber belajar tersebut perlu didayagunakan 

seoptimal mungkin, dipelihara, dan disimpan sebaik-baiknya (Mulyasa, 2013). 

Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran (actual curriculum), idealnya 

dikembangkan ruang kelas yang dilengkapi dengan fasilitas dan sumber belajar 

untuk pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, dan pencapaian setiap 

tujuan pembelajaran (Mulyasa, 2013).  

Sarana dan prasarana terdiri dari 3 kelompok besar yaitu: 

1) Bangunan dan perabotan sekolah 

2) Alat pelajaran yang terdiri dari, pembukuan dan alat-alat peraga dan 

laboratorium 

3) Media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang 

menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat 

penampil (Daryanto, 2008).  

Untuk menunjang pelaksanaan pendidikan diperlukan fasilitas pendukung yang 

sesuai dengan tujuan kurikulum. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa sarana prasarana merupakan peralatan dan kelengkapan yang 

digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Lengkapnya sarana dan 

prasarana disuatu sekolah maka dapat menunjang kegiatan pembelajaran.  

Sarana menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan penilaian autentik, hal 

tersebut juga dijabarkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurlian Augustin 

N. dan Ashar Hasirin pada tahun 2017, dimana pada penelitian tersebut 

disampaikan bahwa sarana dan prasarana merupakan kunci sukses dalam 

penerapan kurikulum 2013, namun pada kenyataannya justru sarana dan prasarana 

menjadi salah satu kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 

disekolah. Keadaan laboratorium yang kurang memadai sehingga ada beberapa 

praktikum yang tidak terlaksana dalam pembelajaran karena alat yang tidak 

memadai, selain itu kemampuan fasilitator untuk mengoperasikan alat di 

laboratorium membuat beberapa alat tidak terpakai. 
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Selain itu pada pelaksanaan penilaian autentik banyak instrument penelitian dan 

membutuhkan banyak kertas namun pihak sekolah tidak memberikan fasilitas 

tersebut. Menurut Absari (2015) sarana prasarana sangat mendukung tercapainya 

pelaksanaan pembelajaran, terutama penilaian, namun sayangnya ketersediaan 

sarana prasarana ini kurang mendukung karena pemakaian yang dibatasi. Sarana 

penunjang yang ada di sekolah hanya diperuntukkan dalam pembuatan surat untuk 

keperluan administrasi tata usaha sekolah. Oleh karena minimnya sarana 

penunjang, pelaksanaan penilaian autentik terutama penilaian sikap berjalan tidak 

maksimal. 

d. Alokasi Waktu 

Alokasi waktu merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam proses 

pembelajaran. Majid (2013) menyatakan bahwa alokasi waktu merupakan 

perkiraan berapa lama siswa mempelajari materi yang telah ditentukan, bukan 

lamanya siswa mengerjakan tugas di lapangan atau dalam kehidupan sehari-hari. 

Majid (2014) menambahkan bahwa alokasi waktu adalah jumlah waktu yang 

dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu, dengan 

memperhatikan minggu efektif per semester, alokasi waktu mata pelajaran per 

minggu dan jumlah kompetensi per semester. Selanjutnya Wahyuni & Syukur 

(2013) mengemukakan bahwa, alokasi waktu adalah jumlah waktu yang 

dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu, dengan 

memperhatikan: 

a) Minggu efektif per semester; 

b) Alokasi waktu mata pelajaran; 

c) Dan jumlah kompetensi per semester. 

Menurut Mulyasa (2013), mengatakan bahwa alokasi waktu adalah pada setiap 

kompetensi dasar dilakukan dengan memperhatikan jumlah minggu efektif dan 

alokasi mata pelajaran perminggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi 

dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingannya. Dalam 

menentukan alokasi waktu, pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan 
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dan kebutuhan peserta didik serta mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar 

yang memiliki tingkat keluasan, kedalaman, dan kesukaran. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa alokasi 

waktu adalah lamanya siswa mempelajari materi yang telah ditentukan dan 

perkiraan berapa kali tatap muka antara peserta didik dengan guru mata pelajaran 

pada satu semester pada saat proses pembelajaran, alokasi waktu bertujuan agar 

proses pembelajaran lebih terarah. Untuk mata pelajaran geografi saat ini alokasi 

waktu yang disediakan adalah 45x4 dalam satu pecan. Peningkatan waktu 

pembelajaran ini diharapkan guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan 

sebaik-baiknya.  

Alokasi waktu menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan penilaian autentik, 

menurut penelitian yang dilakukan oleh Siti Hajaroh dan Raudatul Adawiyah, 

(2018) disampaikan bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan penilaian 

autentik adalah pada pelaksanaannya membutuhkan waktu yang lama dikarenakan 

banyak aspek yang harus dinilai, dalam proses pembelajarannya juga menargetkan 

guru dan siswa untuk menyelesaikan 1 tema pembelajaran dalam waktu tertentu. 

Kendala waktu dalam pelaksanaan penilaian autentik juga disampaikan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Nur Sasi Enggarwati (2015) menurutnya waktu 

yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan penilaian autentik secara 

tuntas hal ini dikarenakan alokasi waktu belajar yang tersedia tidak mampu 

menjangkau pelaksanaan penilaian terhadap seluruh kompetensi secara tuntas. 

Alokasi waktu setiap pembelajaran hanya sehari. Padahal setiap satu pembelajaran 

terdapat tiga sampai empat kompetensi, setiap kompetensi terbagi atas beberapa 

indikator, seringkali pada setiap pembelajaran guru tidak melakukan penilaian 

pada semua kompetensi secara tuntas. 

e. Pelaksanaan Penilaian 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Hajaroh dan Raudatul Adawiyah pada 

tahun 2018, salah satu kendala dalam pelaksanaan penilaian autentik yaitu guru 

mengalami kesulitan dalam menentukan kriteria penilaian, hal ini dikarenakan 
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banyaknya aspek yang menjadi objek penilaian, hal tersebut membuat guru 

merasa kesulitan dalam menilai siswa, menilai siswa berdasarkan aspek dan 

indikator-indikator penilaian tersebut membuat guru merasa bingung dalam 

menentukan kriteria penilaian untuk menilai keadaan siswa.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlian Augustin N. dan Ashar Hasirin pada tahun 

2017, juga menyampaikan hal yang serupa dimana salah satu kendala dalam 

pelaksanaan penilaian autentik adalah aspek penilaian terlalu luas, pada 

pelaksanaan penilaian pada aspek penilaian sikap, guru mengaku mengalami 

kesulitan karena guru harus menilai siswa satu persatu disaat pembelajaran 

berlangsung. Dalam menilai ranah sikap komponen yang dinilai tidak sedikit, 

ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman dan 

jurnal, namun pada kenyataannya guru hanya melakukan penilaian pada ranah 

sikap dengan teknik observasi saja, hal tersebut karena guru menganggap teknik 

ini lebih mudah dilakukan karena guru hanya cukup melakukan pengamatan 

tingkah laku keseharian siswa dikelas saja, padahal seharusnya teknik observasi 

ini dilakukan dengan menggunakan lembaran observasi dan harus benar-benar 

menilai sikap siswa secara keseluruhan dari awal hingga akhir pembelajaran. 
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B. Penelitian Yang Relevan 

Berikut ini penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 1. Penelitian Relevan 

No. Nama Peneliti/Tahun Judul 
Hasil Penelitian 

(Kendala) 

1. Mawardi dan Maya Putri Aryati,  

Tahun 2018 

Analisis kesulitan guru dalam 

mengimplementasikan penilaian autentik siswa 

pada kurikulum 2013 di SDN Petir 3 Kota 

Tanggerang. 

- Kurangnya pelatihan penilaian 

autentik yang diikuti oleh guru 

menyebabkan guru mengalami 

kesulitan dalam 

mengimplementasikan penilaian 

autentik 

- Waktu yng tersedia tidak dapat 

menjangkau pelaksanaan penilaian 

terhadap seluruh kompetensi 

secara tuntas 

2. Siti Hajaroh dan Rauddatul 

Adawiyah,  

Tahun 2018 

Kesulitan guru dalam mengimplementasikan 

penilaian autentik. 

- Kesulitan dalam menentukan 

kriteria penilaian 

- Kesulitan dalam memberikan skor 
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- Kesulitan dalam memanfaatkan 

waktu 

- Kesulitan dalam membedakan 

karakter siswa 

3. Indayana Rachma Cania,  

Tahun: 2018 

Kendala dalam Pelaksanaan penilaian autentik 

pada pembelajaran geografi (Studi kasus SMA 

Pembangunan dan SMA Negeri 8 Padang).  

- Kendala waktu, karena beberapa 

teknik penilaian membutuhkan 

banyak waktu 

- Kendala fasilitas yang dimiliki 

belum memadai 

- Kurangnya pemahaman guru 

tentang pelaksanaan penilaian 

autentik 

- Karakter siswa-siswa tidak jujur 

dan siswa tidak memiliki motivasi 

belajar 

4. Sulis Tri Endarwati,  

Tahun: 2020 

Kendala pelaksanaan penilaian autentik pada 

pembelajaran geografi di SMA Negeri 1 

Belitang Kecamatan Belitang Kabupaten Oku 

Timur Sumatera Selatan. 

- Guru belum mampu mengaitkan 

materi yang menggambarkan 

kehidupan nyata 

- Kreativitas guru geografi rendah 

karena guru mempunyai kesibukan 
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lain diluar mengajar geografi 

- Karakteristik peserta didik dapat 

ditandai dari sikap tanggung jawab 

dan kemandirian belajar yang 

kurang bagus 

- Alokasi waktu yang disediakan 

oleh sekolah dirasa kurang . 
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C. Kerangka Pikir 

Pemberlakuan kurikulum 2013 bertujuan untuk menyempurnakan kurikulum 

sebelumnya, yaitu kurikulum KTSP. Dengan menetapkan kurikulum 2013 

diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten, sehingga dalam 

prakteknya nanti mampu ikut serta dan memberikan kontribusi dalam kehidupan 

bermasyarakat. Seiring pemberlakuan kurikulum 2013 pada pelaksanaan 

pembelajaran geografi harus mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran 

kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 siswa dituntut untuk berfikir lebih kreatif, 

inovatif, cepat, dan tanggap, selain itu juga siswa dilatih untuk menumbuhkan 

keberanian dalam dirinya. Siswa juga akan dilatih untuk mengembangkan 

kemampuan berlogika dalam memecahkan masalah. Pada kurikulum 2013 

penilaian dilakukan secara autentik dengan mengukur komponen sikap, 

keterampilan dan juga pengetahuan peserta didik berdasarkan proses dan hasil 

Penilaian autentik sendiri merupakan penilaian yang dilakukan secara 

komprehensif pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Dalam pelaksanaan penilaian autentik tentu menuntut kesiapan dan 

kecakapan guru dalam menilai setiap proses belajar peserta didik. Keberhasilan 

pelaksanaan penilaian autentik pada pembelajaran geografi sangat bergantung 

pada guru, guru yang paling tahu mengenai tingkat perkembangan, karakter, dan 

potensi peserta didik, guru juga menilai hasil belajar peserta didik untuk 

mengetahui sejauh mana kompetensi peserta didik yang dicapainya.oleh karena 

itu guru hendaknya memahami kurikulum dengan baik, sehingga dapat 

melaksanakan penilaian autentik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  

Berdasarkan uraian di atas, pada pelaksanaan penilaian autentik, guru masih 

mengalami kendala terkait pelaksanaan penilaian autentik. Hal itu dirasakan pula 

oleh guru mata pelajaran geografi di SMA Negeri kota Bandar Lampung. Untuk 

mengetahui kendala pelaksanaan penilaian autentik, maka sebelumnya kita harus 

mengetahui terlebih dahulu pelaksanaan penilaian autentik di sekolah tersebut, 

berdasarkan pemaparan diatas, secara sistematis kerangka pikir dalam penelitian 

ini digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 1. Skema Kerangka Pikir 

 

  

Kurikulum 2013 

Penilaian Autentik 

Keterampilan Pengetahuan Sikap  

Pelaksanaan Penilaian 

Autentik 

Kendala Pelaksanaan 

Penilaian Autentik 

1. Pemahaman penilaian autentik 

2. Sarana dan Prasarana 

3. Alokasi waktu  

4. Aspek Penilaian Terlalu Luas 
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III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dan metode penelitian 

pendidikan diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid 

dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan 

tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.  

Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif 

deskriptif dengan menggunakan strategi studi naratif. Menurut John W. Creswell. 

Edisi ke 3), strategi penelitian naratif merupakan strategi penelitian dimana 

peneliti menyelidiki kehidupan individu-individu dan meminta seseorang atau 

sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini 

kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi naratif. Di akhir 

tahap penelitian, peneliti harus menggabungkan dengan gaya naratif pandangan-

pandangannya tentang kehidupan partisipan dengan pandangan-pandangannya 

tentang kehidupan peneliti itu sendiri.  

Berdasarkan pendapat di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menceritakan 

kembali kendala yang dialami oleh guru geografi dalam pelaksanaan penilaian 

autentik di SMA Negeri kota Bandar Lampung, berdasarkan pada permasalahan 

yang telah ditetapkan dengan membuat kesimpulan dan pengamatan yang ada di 

lapangan, pengolahan data dan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti sebagai 

instrumen kunci secara langsung mengumpulkan data melalui observasi, 

dokumentasi, wawancara dengan informan kunci di lapangan. 
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B. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono (2018) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh guru 

mata pelajaran geografi di SMA Negeri Kota Bandar Lampung. SMA Negeri 

di kota Bandar Lampung sendiri terdapat 17 sekolah yang terdiri atas 6 

sekolah akreditasi A dan 11 sekolah akreditasi B. Jumlah guru geografi dari 

masing-masing sekolah adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Data Populasi Sekolah 

No. Sekolah Akreditasi Jumlah Guru 

1. SMA Negeri 1 Bandar Lampung A 2 

2. SMA Negeri 2 Bandar Lampung A 2 

3. SMA Negeri 3 Bandar Lampung A 3 

4. SMA Negeri 4 Bandar Lampung B 2 

5. SMA Negeri 5 Bandar Lampung B 3 

6. SMA Negeri 6 Bandar Lampung B 2 

7. SMA Negeri 7 Bandar Lampung B 2 

8. SMA Negeri 8 Bandar Lampung B 2 

9. SMA Negeri 9 Bandar Lampung A 2 

10. SMA Negeri 10 Bandar Lampung A 2 

11. SMA Negeri 11 Bandar Lampung B 3 

12. SMA Negeri 12 Bandar Lampung B 2 

13. SMA Negeri 13 Bandar Lampung B 2 

14. SMA Negeri 14 Bandar Lampung B 3 

15. SMA Negeri 15 Bandar Lampung A 3 

16. SMA Negeri 16 Bandar Lampung B 2 

17. SMA Negeri 17 Bandar Lampung B 2 

Jumlah Guru 39 
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b. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. 

Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, 

adalah sampel yang bersifat representative atau yang dapat menggambarkan 

karakteristik populasi,(Sugiyono, 2018). Sampel yang diambil pada penelitian 

ini yaitu sebagian dari guru geografi di SMA Negeri Kota Bandar Lampung. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

Purposive sampling. Menurut Sugiyono (2019) Purposive sampling 

merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang 

bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Kriteria 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu guru geografi di SMA Negeri Kota 

Bandar Lampung yang mengalami kendala dalam pelaksanaan penilaian 

autentik pada mata pelajaran geografi. Berdasarkan kriteria tersebut maka 

sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. Sampel Penelitian 

No. Nama Sekolah Jumlah Guru 

1 SMA Negeri 01 Bandar Lampung 1 

2 SMA Negeri 04 Bandar Lampung 2 

3 SMA Negeri 09 Bandar Lampung 2 

4 SMA Negeri 11 Bandar Lampung 3 

C. Pengkodean 

Semua data yang terekam dalam catatan lapangan akan dibaca dan diteliti, 

kemudian diidentifikasi topik-topik liputannya, dan dikelompokkan ke dalam 

kategori-kategori. Setiap kategori diberi kode yang menggambarkan cakupan 

topik. Kode ini nantinya dijadikan sebagai alat untuk mengorganisasikan satuan-

satuan data. Satuan-satuan data merupakan potongan-potongan catatan lapangan 

berupa kalimat, satu alenia atau urutan alenia atau urutan alenia. Secara rinci 

pengkodean dibuat berdasarkan pada teknik pengumpulan data dan kelompok 

informan. Adapun pengkodean dalam penelitian ini dirinci sebagai berikut: 
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Tabel 4. Pengkodean Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data Kode  Sumber Data Kode  

Wawancara  W Informan A IA 

  Informan B IB 

  Informan C IC 

  Informan D ID 

  Informan E IE 

  Informan F IF 

  Informan G IG 

  Informan H IH 

Observasi O   

Dokumentasi  D   

Contoh penerapan kode dan cara membacanya: W IA FI 240821 

Teknik Pengumpulan Data  

Informan A   

Fokus Penelitian  

Tanggal dan Tahun   

Fokus penelitian terdiri dari: 

1. Pemahaman penilaian autentik (F1) 

2. Pelatihan guru (F2) 

3. Sarana dan prasarana (F3) 

4. Alokasi waktu (F4) 

5. Aspek penilaian terlalu luas (F5) 

 

D. Variabel penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Adapun variabel dalam 

penelitian ini adalah kendala guru geografi dalam pelaksanaan penilaian autentik. 
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E. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah kendala guru geografi dalam 

pelaksanaan penilaian autentik yang terdiri dari: 

a. Kendala Pembelajaran 

Kendala pembelajaran adalah beberapa hambatan yang menghambat jalannya 

pembelajaran yang dilihat dari faktor manusiawi (guru dan peserta didik), faktor 

institusional (ruang kelas), dan Instruksional (Kurangnya alat peraga). 

b. Pemahaman Penilaian Autentik 

Penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik 

menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh 

dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. 

Seseorang guru dikatakan paham jika ia mengetahui atau menerjemahkan dalam 

arti yang sebenarnya dari penilaian autentik itu sendiri serta menerapkan prinsip-

prinsipnya sehingga dapat melaksanakan penilaian autentik dengan benar. 

c. Sarana dan Prasarana 

Sarana prasarana merupakan peralatan dan kelengkapan yang digunakan untuk 

menunjang proses pembelajaran. Lengkapnya sarana dan prasarana disuatu 

sekolah maka dapat menunjang kegiatan pembelajaran Sarana prasarana 

pendidikan disekolah diukur berdasarkan tersedianya fasilitas dan sumber belajar 

yang memadai. Sarana dan prasarana yang perlu dikembangkan guna mendukung 

terlaksananya pelaksanaan penilaian autentik yaitu: Laboratorium, pusat sumber 

belajar, perpustakaan, dan tenaga pengelola serta peningkatan kemampuan 

pengelolanya.  

d. Alokasi Waktu 

Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu 

kompetensi dasar tertentu, dengan memperhatikan minggu efektif per semester, 

alokasi waktu mata pelajaran per minggu dan jumlah kompetensi per semester. 
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Dalam menentukan alokasi waktu, pembelajaran harus disesuaikan dengan 

kemampuan dan kebutuhan peserta didik serta mempertimbangkan jumlah 

kompetensi dasar yang memiliki tingkat keluasan, kedalaman, dan kesukaran. 

e. Aspek Penilaian Terlalu Luas 

Aspek yang dinilai pada penilaian autentik terdiri oleh tiga kompetensi yaitu 

penilaian kompetensi sikap, penilaian kompetensi pengetahuan, dan penilaian 

kompetensi keterampilan, dimana pada pelaksanaannya harus dilakukan dan 

diamati secara berkesinambungan setiap siswa.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Jhon W. Creswell (2007) 

bentuk pengumpulan data dalam penelitian naratif mengutamakan penggunaan 

wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan observasi 

partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang 

sama secara serempak. 

a. Wawancara 

Menurut Creswell (2012) Salah satu kunci karakteristik yang menonjol dalam 

penelitian naratif salah satunya adalah pengumpulan cerita, cerita dalam 

penelitian naratif adalah orang pertama langsung secara lisan yang 

mengatakan atau menceritakan. Cerita dikumpulkan dengan cara diskusi, 

percakapan atau wawancara. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini 

yaitu dengan melakukan wawancara secara individual dengan sumber data 

(informan). Wawancara individual ini bertujuan agar sumber data (Guru mata 

pelajaran geografi) dapat memberikan informasi lebih sehingga data yang 

diperoleh dapat membantu peneliti dalam menjawab permasalahan yang 

diteliti. Teknik pengumpulan data wawancara digunakan untuk memperoleh 

data mengenai pelaksanaan penilaian autentik dan kendala yang dialami oleh 

guru di SMA Negeri kota Bandar Lampung dalam melaksanakan penilaian 

autentik. Dalam wawancara ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada 
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informan berkenaan dengan pelaksanaan serta kendala pelaksanaan penilaian 

autentik pada pembelajaran geografi.  

b. Observasi 

Observasi merupakan cara memperoleh data dengan melakukan pengamatan 

secara langsung ke lokasi penelitian sehingga diperoleh data yang akurat dan 

dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan observasi partisipasi, dimana peneliti terlibat secara aktif dalam 

mengamati objek yang akan diteliti, yaitu pelaksanaan penilaian autentik. 

Teknik pengumpulan data observasi digunakan untuk memperoleh data 

tentang pelaksanaan penilaian autentik dikelas dalam pembelajaran geografi, 

instrument yang digunakan adalah lembar observasi.  

c. Dokumentasi 

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel/dapat 

dipercaya jika didukung dengan adanya dokumen-dokumen yang terkait 

dengan variabel penelitian baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasarti, notulen rapat, dan sebagainya. Dokumen yang diperlukan 

dalam penelitian ini berupa RPP, silabus, instrument penilaian, dan 

dokumentasi nilai siswa pada mata pelajaran geografi.  

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan lain-lain, sehingga mudah 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 

2013). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik 

analisis data deskriptif tanpa menggunakan rumus statistik.  

Data yang diperoleh dari hasil wawancara terkait kendala pelaksanaan penilaian 

autentik akan dianalisis berdasarkan argumen logika dan diuraikan dalam bentuk 

kalimat, sedangkan data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi 

digunakan sebagai data pendukung yang berkaitan dengan aspek-aspek yang 

diteliti.  
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V. SIMPULAN 

 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian yang telah dianalisis mengenai 

“Kendala Guru Geografi dalam Pelaksanaan Penilaian Autentik di SMA Negeri 

Kota Bandar Lampung, maka dapat sebagai berikut: 

1. Pemahaman guru geografi menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan 

penilaian autentik di SMA Negeri 11 Bandar Lampung. Pemahaman guru 

geografi di SMA Negeri Kota Bandar Lampung secara umum dapat dikatakan 

cukup karena secara keseluruhan guru geografi di SMA Negeri Kota Bandar 

Lampung dapat menjelaskan pengertian dari penilaian autentik dan sudah 

melaksanakan penilaian autentik dengan baik. Namun guru geografi di SMA 

Negeri 11 Bandar Lampung merasa belum memahami teknik-teknik yang ada 

dalam penilaian autentik. 

2. Sarana dan prasarana yang di sediakan oleh sekolah di SMA Negeri kota 

Bandar Lampung sebagian besar sudah mencukupi sehingga guru dapat 

dengan mudah memanfaatkan sarana dan prasarana dalam menunjang 

kegiatan pembelajaran, namun di SMA Negeri 11 Bandar Lampung sarana 

dan prasarana kurang mencukupi dalam pelaksanaan pembelajaran geografi, 

salah satu sarana yang belum tersedia di SMA tersebut adalah pantograph dan 

komputer yang terhubung dengan SIG. Sehingga sarana dan prasarana bukan 

merupakan kendala bagi SMA Negeri lain, namun menjadi kendala bagi 

SMA Negeri 11 Bandar Lampung 
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3. Alokasi waktu yang disediakan oleh sekolah dalam pembelajaran geografi 

dirasa kurang sehingga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan 

penilain autentik. 

4. Aspek yang dinilai dalam penilaian autentik menurut guru geografi di SMA 

Negeri kota Bandar Lampung terlalu luas sehingga menyulitkan guru dalam 

mengaplikasikannya dalam pembelajaran, sehingga aspek penilaian yang 

terlalu luas merupakan kendala dalam pelaksanaan penilaian autentik di SMA 

Negeri Kota Bandar Lampung. 

B. Saran  

berdasarkan pada kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis mengajukan 

beberapa saran, sebagai berikut: 

1. Guru dapat saling bertukar fikiran dan berbagi ilmu untuk menambah 

pemahaman mengenai penilaian autentik. 

2. Guru dapat memanfaatkan internet dan bertukar fikiran guna mencari 

informasi mengenai alternatif sumber belajar dan cara memanfaatkan 

sumber belajar yang tersedia untuk mengatasi keterbatasan sarana dan 

prasarana.  

3. Alokasi waktu yang terbatas dalam kegiatan pembelajaran, guru dapat 

membuat perencanaan pembelajaran dengan model lain yang lebih 

menghemat waktu, selain itu guru dapat memanfaatkan waktu diluar jam 

pelajaran untuk menambah wawasan siswa dalam pembelajaran geografi. 

4. Karakteristik peserta didik yang kurang baik dapat dibina kembali 

mengenai pendidikan karakter sehingga setiap kegiatan dalam penilaian 

autentik dapat benar-benar tercapai 
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