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ABSTRAK 

EVALUASI IMPLEMENTASI PENILAIAN AUTENTIK 

PEMBELAJARAN JARAK JAUH BAHASA PRANCIS SMA N 9 

BANDARLAMPUNG SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 

 

Oleh 

Feren Nadilla 

 

Munculnya pandemi Covid-19 menyebabkan pembelajaran dilakukan 

secara daring sehingga pemerintah menetapkan kurikulum darurat Covid-19. 

Namun, pada pelaksaannya harus tetap dilaksanakan secara autentik sesuai 

dengan tujuan kurikulum 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi, 

mendeskripsikan dan memberikan informasi mengenai implementasi penilaian 

autentik pembelajaran jarak jauh bahasa Prancis di SMA N 9 Bandarlampung 

selama masa pandemi Covid-19.  

Penelitian ini menggunakan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif) 

dengan model evaluasi Countenance Stake. Pengumpulan data pada penelitian ini 

yaitu melalui dokumentasi, wawancara dan observasi. Kemudian untuk 

menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan lembar observasi dengan 

skala pengukuran rating scale. Selanjutnya jumlah skor yang diperoleh 

dibandingkan dengan klasifikasi kategori menurut pusat pengembangan tenaga 

kependidikan untuk mengetahui nilai pelaksanaan penilaian autentik yang 

dilakukan oleh guru. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan penilaian autentik 

pembelajaran jarak jauh bahasa Prancis di SMA N 9 Bandarlampung masih belum 

terlaksana secara optimal dengan klasifikasi kategori pelaksanaan kurang baik. 

Hal ini dipengaruhi oleh berbagai kendala seperti sulitnya guru dalam 

menjelaskan materi secara daring, durasi waktu yang relatif singkat dan juga 

sulitnya melakukan kontrol terhadap seluruh siswa. 

Kata kunci: penilaian autentik, pembelajaran jarak jauh bahasa Prancis di SMA. 
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RÉSUMÉ 

L’ÉVALUATION DE LA MISE EN OEUVRE D’UNE ÉVALUATION 

AUTHENTIQUE L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS À DISTANCE À 

SMA N 9 BANDARLAMPUNG PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19 

 

Par 

Feren Nadilla 

 

L'émergence de la pandémie de Covid-19 a fait en sorte que 

l'apprentissage se fasse en ligne, pour que le gouvernement mette en place un 

cursus d'urgence pour le Covid-19. Cependant, la mise en œuvre doit être 

effectuée de manière authentique conformément aux objectifs du curriculum 

2013. Cette recherche vise à évaluer, décrire et fournir des informations 

concernant la mise en œuvre de l'évaluation authentique l'apprentissage du 

français à distance au lycée 9 Bandarlampung pendant la pandémie de Covid-19. 

Cette recherche utilise une méthode mixte (qualitative et quantitative) avec 

un modèle d'évaluation Countenance Stake. La collecte de données dans cette 

recherche se fait par la documentation, les entretiens et l'observation directe. Puis 

pour analyser les données obtenues, le chercheur a utilisé une fiche d'observation 

avec une échelle de mesure de rating scale. De plus, le nombre de scores obtenus 

est comparé à classification des catégories par centre de perfectionnement du 

personnel de l'éducation pour connaître l'étendue de la mise en œuvre de 

l'évaluation authentique réalisée par l'enseignant. 

Les résultats de cette recherche indiquent que la mise en œuvre de 

l'évaluation authentique l'apprentissage du français au lycée 9 Bandarlampung 

toujours pas mis en œuvre de manière optimale avec la classification des 

catégories de mauvaise mise en œuvre. Ceci est influencé par divers obstacles 

comme la difficulté de l'enseignant à expliquer la matière en ligne, durée 

relativement courte et aussi la difficulté de contrôler tous les élèves.. 

Mots-clés: l’ évaluation authentique, l’apprentissage du français à distance au 

lycée.  



EVALUASI IMPLEMENTASI PENILAIAN AUTENTIK PEMBELAJARAN 
JARAK JAUH BAHASA PRANCIS SMA NEGERI 9 BANDARLAMPUNG 

SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 
 
 
 

Oleh 
 

Feren Nadilla 
 
 

Skripsi 
 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 
SARJANA PENDIDIKAN 

 
Pada 

 
Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis 

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 
2021 









viii 

 

RIWAYAT HIDUP 

 
 

Penulis dilahirkan di Metro pada tanggal 08 Januari  1999. 

Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara 

pasangan Bapak Syukur dan Ibu Legiyem. Penulis memulai     

pendidikan formal pada tahun 2005 di Sekolah Dasar 

Negeri (SDN) 02 Adirejo, Pekalongan Lampung Timur.  

Penulis melanjutkan kejenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 04 

Metro pada tahun 2011, kemudian berlanjut ke Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Negeri 1 Terbanggi Besar yang selesai pada tahun 2017. Pada tahun yang sama, 

penulis terdaftar sebagai mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis, 

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Lampung. Penulis mendapatkan pengalaman mengajar ketika 

melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMA Negeri 9 

Bandarlampung pada tahun pelajaran 2019-2020.  



ix 

 

MOTO 

 

Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung, buat jalanmu sendiri dan 

tinggalkanlah jejak. 

 

(Ralph Waldo Emerson) 

 

Barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan 

memudahkan baginya jalan menuju surga. 

 

(HR. Muslim) 

 

Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 

 

(QS. Al-Anfaal 46) 

 

Tiada kekuatan tanpa kepercayaan, tiada masa depan tanpa perjuangan. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Virus Corona atau Covid-19 merupakan wabah penyakit baru yang pertama 

kali ditemukan di Kota Wuhan, Cina pada awal Desember 2019. Virus 

Corona adalah wabah penyakit menular yang dapat menyebabkan kematian. 

Sebagai respon dari wabah tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi memutus mata rantai 

penyebaran virus Corona. Seluruh kegiatan manusia dibatasi agar tidak terjadi 

kontak fisik secara langsung antar manusia yang mungkin telah terinfeksi 

maupun berpotensi menularkan virus Corona. 

 

Adanya pandemi virus Corona ini sangat berdampak pada seluruh aspek 

kehidupan khususnya pada sektor pendidikan. Negara-negara di berbagai 

belahan dunia telah menetapkan kebijakan untuk menutup dan membatasi 

pembelajaran di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Oleh karena itu, 

pemerintah Indonesia memutuskan bahwa proses pembelajaran dilakukan dari 

rumah secara daring atau PJJ. 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dalam Khurniawan 

dan Alkibzi (2019:2) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

mendefinisikan PJJ sebagai pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari 
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pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui 

teknologi komunikasi, informasi dan media lain. Dalam melaksanakan PJJ 

ini,  tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi para praktisi pendidikan 

khususnya guru dan siswa.  Para guru dan siswa dituntut untuk menguasai 

teknologi dan menggunakan platform maupun aplikasi-aplikasi seperi Zoom, 

Google Meet, Google Classroom, Whatsapp Group dll.   

 

Adapun terkait dengan kurikulum yang digunakan pada tingkat SMA 

sederajat yaitu kurikulum 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020, Kemendikbud 

(2020) tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada satuan pendidikan 

dalam kondisi khusus maka, kurikulum yang berlaku di tengah masa pandemi 

disebut dengan kurikulum darurat Covid-19. Pada kurikulum darurat ini 

terdapat pengurangan Kompetensi Dasar untuk setiap mata pelajaran. 

Meskipun terjadi penyederhanaan kurikulum namun sistem pembelajaran 

juga harus tetap mengacu pada kurikulum nasional. Dalam pelaksanaan 

kurikulum darurat Covid-19, asesmen tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip 

autentik yaitu asesmen yang terfokus pada capaian belajar peserta didik 

dalam konteks penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian 

autentik merupakan suatu proses pengumpulan data siswa yang dilakukan 

selama proses maupun terhadap hasil belajar siswa dengan bentuk tugas yang 

menuntut siswa untuk dapat mengaplikasikan ataupun mendemonstrasikan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah dikuasai secara konkret atau 

nyata sehingga siswa tidak hanya dapat menjawab pertanyaan secara teoretis 

tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 
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Meskipun sistem pembelajaran selama masa pandemi ini merupakan hal baru 

bagi para guru, namun para guru semaksimal mungkin diharapkan mampu 

untuk dapat mengimplementasikan proses pembelajaran yang autentik, 

menarik, menantang dan bermakna bagi siswa sehingga dengan demikian 

potensi yang dimiliki oleh peserta didik dapat berkembang sesuai dengan 

tujuan kurikulum meskipun tidak semua aspek dapat tercapai. Khususnya 

aspek sikap, dikarenakan pembelajaran dilakukan secara daring sehingga 

cukup sulit bagi guru untuk menilai aspek sikap setiap siswa.  

 

Menurut Bendriyanti dan Zulita (2012:159) implementasi merupakan suatu 

proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas 

atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang 

sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, 

seorang guru seharusnya memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang 

cara bagaimana melakukan penilaian yang kredibel dan berkualitas yang 

dapat memicu peserta didik untuk menjadi individu yang mandiri dan kreatif. 

Pengimplementasian penilaian autentik tidak hanya sebatas pada hasil belajar 

namun juga menyangkut perencanaan penilaian, proses penilaian dan hasil 

pembelajaran. Namun pada kenyataannya proses penilaian yang biasa 

dilakukan oleh guru masih cenderung menggunakan model tes dalam 

asesmennya baik dalam menilai proses maupun pembelajaran, tanpa 

menghiraukan apakah itu mengukur aspek kognitif, afektif maupun 

psikomotor. Guru selama ini hanya mampu menggambarkan aspek 

penguasaan konsep peserta didik. Hal inilah yang menyebabkan terhambatnya 

pencapaian kualitas pendidikan. 
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Di sisi lain, terkait dengan penelitian ini yaitu penilaian autentik dalam mata 

pelajaran bahasa Prancis, yang mana bahasa Prancis merupakan salah satu 

bahasa asing yang masuk ke dalam dunia pendidikan Indonesia dan menjadi 

salah satu mata pelajaran muatan lokal di berbagai tingkat sekolah mulai dari 

Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga tingkat perguruan tinggi. Salah satu 

SMA yang mempelajari bahasa Prancis di Indonesia khususnya provinsi 

Lampung adalah SMA N 9 Bandarlampung.  

 

Berdasarkan pengalaman peneliti selama melaksanakan kegiatan PLP di 

SMA N 9 Bandarlampung, peneliti menemukan beberapa hal yang belum 

sesuai dengan pengimplementasian penilaian autentik selama proses 

pembelajaran bahasa Prancis berlangsung. Contohnya, terkadang guru 

memberikan tugas ataupun soal yang harus dikerjakan oleh para siswa tetapi 

belum disertai dengan penjelasan yang mendalam tentang materi terkait 

dengan soal yang harus dikerjakan tersebut. Kemudian dalam menilai hasil 

belajar siswa, terkadang guru belum menggunakan standar penilaian yang 

jelas, untuk beberapa tugas yang diberikan kepada siswa, guru juga belum 

memperhatikan apakah tugas tersebut dapat mengukur aspek afektif, kognitif, 

dan psikomotor. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan tersebut 

maka implementasi penilaian autentik mata pelajaran bahasa Prancis masih 

belum terlaksana dengan baik terlebih di tengah masa pandemi Covid-19 

yang menggunakan sistem PJJ seperti saat ini. Berangkat dari masalah 

tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang evaluasi 

implementasi atas pelaksanaan penilaian autentik selama masa pandemi 
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Covid-19 yang dilakukan oleh guru bahasa Prancis SMA N 9 Bandarlampung 

khususnya di kelas X IPA 1. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti berhasil mengidentifikasi 

beberapa masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Pandemi Covid-19 menjadi tantangan baru bagi para guru karena harus 

melakukan PJJ Seorang guru dituntut untuk tetap bisa menilai proses 

maupun pembelajaran dengan penilaian autentik sesuai dengan tujuan 

kurikulum darurat Covid-19 yang mengacu pada kurikulum 2013. 

2. Proses penilaian yang biasa dilakukan oleh guru masih cenderung 

menggunakan model tes dalam asesmennya baik dalam menilai persiapan 

maupun proses bahkan evaluasi pembelajarannya, tanpa menghiraukan 

apakah asesmen tersebut dapat mengukur aspek kognitif, afektif, maupun 

psikomotor. Selama ini guru baru mampu menggambarkan aspek 

penguasaan konsep peserta didik. 

3. Implementasi penilaian autentik mata pelajaran bahasa Prancis 

berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan peneliti selama melaksanakan 

PLP di SMA N 9 Bandarlampung masih belum terlaksana dengan baik 

terlebih di tengah masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penelitian ini hanya difokuskan pada implementasi penilaian autentik yang 

terdiri dari penilaian pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal ini 

implementasi penilaian autentik perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah 

pelaksanaan penilaian autentik PJJ bahasa Prancis selama masa pandemi 

Covid-19 di SMA N 9 Bandarlampung telah terlaksana dengan baik. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah “Bagaimanakah implementasi penilaian autentik pembelajaran 

jarak jauh Bahasa Prancis di SMA N 9 Bandarlampung selama masa pandemi 

Covid-19?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengevaluasi, mendeskripsikan dan memberikan informasi mengenai 

implementasi penilaian autentik pembelajaran jarak jauh bahasa Prancis di 

SMA N 9 Bandarlampung selama masa pandemi Covid-19. 
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dijabarkan menjadi dua yaitu manfaat teoretis dan 

praktis, yang peneliti jabarkan dan uraikan di bawah ini. berikut uraiannya. 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk mengetahui ketepatan suatu metode penilaian autentik 

pembelajaran jarak jauh dan memberikan kontribusi dalam upaya 

perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran, khususnya pada 

implementasi penilaian autentik pembelajaran jarak jauh bahasa Prancis 

selama masa pandemi Covid-19. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan 

dapat menambah khazanah penelitian khususnya dalam bidang 

pendidikan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan 

pengalaman langsung tentang pelaksanaan penilaian autentik 

pembelajaran jarak jauh bahasa Prancis selama masa pandemi Covid- 

19. 

b. Bagi Pengajar Bahasa Prancis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan memotivasi 

para guru agar dapat melakukan penilaian autentik dengan lebih 

optimal sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan 

 

 

 



8 

 

 

c. Bagi Pemelajar Bahasa Prancis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memotivasi pemelajar bahasa 

Prancis untuk lebih aktif, kreatif dan mandiri dalam melaksanakan 

proses pembelajaran jarak jauh yang sedang berlangsung dalam masa 

darurat seperti saat ini. 

d. Bagi Sekolah 

Melalui penelitian ini, pihak sekolah dapat memperoleh informasi 

penting yang dapat digunakan sebagai masukan dan salah satu bahan 

pertimbangan dalam melakukan pelatihan atau pembinaan pendidik 

dalam pelaksanaan penilaian autentik guna meningkatkan kualitas 

pembelajaran khususnya selama masa pandemi. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

A. Pengertian Evaluasi 

Wirawan dalam Munthe (2015:2) menyebutkan bahwa evaluasi diartikan 

sebagai riset dalam mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi 

yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dan 

membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan 

untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Pendapat lain 

dikemukakan oleh Beddu (2017:258) yang mengatakan bahwa secara 

etimologi “evaluasi” berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation dari akar 

kata value yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut al- 

qiamah atau al-taqdir’ yang bermakna penilaian (evaluasi). Sedangkan secara 

harfiah, evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab sering disebut dengan al-

taqdir al-tarbiyah yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan 

atau penilaian mengenai hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. 

Selanjutnya senada dengan hal tersebut, Sudijono (2011:2) mengungkapkan 

bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau proses penentuan nilai 

pendidikan, sehingga dapat diketahui mutu atau hasil- hasilnya. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa  evaluasi 

merupakan   serangkaian   proses  yang   sistematis   yang    bertujuan    untuk  
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mengumpulkan, mendeskripsikan, menganalisis, dan menyajikan informasi 

yang bermanfaat dan hasil dari evaluasi tersebut dapat dijadikan tolak ukur 

guna memperoleh kesimpulan dan membuat keputusan selanjutnya. 

 

1. Model-Model Evaluasi Pendidikan  

Menurut Darodjat (2015:5) beberapa model evaluasi yang sering digunakan 

dalam mengevaluasi program pendidikan antara lain:  

a. Evaluasi Model CIPP 

Model evaluasi ini banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. 

Konsep evaluasi model CIPP (Context, Input, Proces and Product) 

pertama kali dikenalkan oleh Stufflebeam dalam Darodjat (2015:5) pada 

1965 sebagai hasil usahanya mengevaluasi ESEA (the Elementary and 

Secondary Education Act). Menurut Madaus, dkk (dalam Darodjat, 

2015:5) tujuan penting evaluasi model ini adalah untuk memperbaiki, 

The CIPP approach is based on the view that the most important 

purpose of evaluation is not to prove but to improve". Evaluasi model 

Stufflebeam terdiri dari empat dimensi, yaitu: context, input, process, 

dan product, sehingga model evaluasinya diberi nama CIPP. Keempat 

kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran 

evaluasi, yaitu komponen dan proses sebuah program kegiatan. 

 

b. Evaluasi Model Provus (Discrepancy Model)    

Kata discrepancy berarti kesenjangan, model ini menurut Madaus dkk 

dalam Darodjat (2015:9) berangkat dari asumsi bahwa untuk 

mengetahui kelayakan suatu program, evaluator dapat membandingkan 
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antara apa yang seharusnya diharapkan terjadi (standard) dengan  apa 

yang sebenarnya terjadi (performance). Dengan membandingkan kedua 

hal tersebut, maka dapat diketahui ada tidaknya kesenjangan 

(discrepancy), yaitu standar yang ditetapkan dengan kinerja yang 

sesungguhnya. 

 

Adapun model discrepancy ini dikembangkan oleh Malcolm Provus, 

yang bertujuan untuk menganalisis suatu program apakah program 

tersebut layak diteruskan, ditingkatkan, atau dihentikan. Model ini 

menekankan pada terumuskannya standard, performance, dan 

discrepancy secara rinci dan terukur. Evaluasi program yang 

dilaksanakan oleh evaluator mengukur besarnya kesenjangan yang ada 

di setiap komponen program.  Dengan adanya penjabaran kesenjangan 

pada setiap komponen program, maka langkah-langkah perbaikan dapat 

dilakukan secara jelas. 

 

c. Model Evaluasi Countenance Stake 

Pada model evaluasi ini Stake dalam Gunawan (2011:7-8) menekankan 

pada dua dasar kegiatan dalam evaluasi yaitu description (deskripsi) dan 

judgement (pertimbangan), serta membedakan adanya tiga tahap dalam 

program pendidikan, yaitu: 

1. Antecedent (program pendahulu/ masukan/ context);  

2. Transaction (transaksi/ kejadian/ process);  

3. Outcomes (hasil). 
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Menurut Stake dalam Gunawan (2011:7-8) menilai suatu program 

pendidikan harus melakukan perbandingan yang relatif antara program 

satu dan program yang lain, atau perbandingan yang absolut yaitu 

membandingkan suatu program dengan standar tertentu. Penekanan 

yang umum atau hal yang penting dalam model ini adalah bahwa 

evaluator yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi. 

Lebih lanjut Stake menyatakan bahwa description di satu sisi berbeda 

dengan judgement di sisi lain. Dalam model ini antecendent (masukan), 

transaction (proses), dan outcomes (hasil), data dibandingkan tidak 

hanya  untuk menentukan apakah ada perbedaan antara tujuan dan 

keadaan yang sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang 

absolut untuk menilai manfaat program. 

 

B. Penilaian Autentik 

Menurut Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 

2016 dalam Muliya (2020:16) yang berisikan tentang standar penilaian 

pendidikan dijelaskan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan 

pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 

Selanjutnya menurut Permendikbud Nomor 66 dan 81 Tahun 2013 dalam 

Alimuddin (2014:24) dijelaskan bahwa penilaian  autentik merupakan 

penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari 

masukan (input), proses (process), dan keluaran (output) pembelajaran, yang 

meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian autentik 

menilai kesiapan peserta didik, serta proses dan hasil belajar secara utuh. 
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Keterpaduan penilaian ketiga komponen (input – process – output) tersebut 

akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan hasil belajar peserta didik, bahkan 

mampu menghasilkan dampak instruksional (instructional effects) dan 

dampak pengiring (nurturant effects) dari pembelajaran. Penilaian autentik 

harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. Menurut 

Sutama, dkk. (2017:106) penggunaan penilaian autentik mampu memberi 

solusi dalam menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik 

dalam mengobservasi, menalar, mencoba dan membangun jejaring. 

Kemudian menurut Wildan (2017:133) penilailan autentik haruslah dilakukan 

secara terbuka, siswa harus mendapatkan informasi tentang jenis penilaian, 

teknik maupun penskoran serta kapan waktu penilaian tersebut akan 

dilakukan. Selaian itu, penilaian harus mencerminkan konteks sosial siswa 

bukan menilai tentang sekolah. Hasil verbal harus dilaporkan secara objektif 

dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu memberikan informasi yang 

akurat baik bagi siswa maupun orang tua siswa.  

 

Dalam penilaian autentik terdapat beberapa jenis penilaian menurut Majid 

dalam Idris & Asyafah (2020:3) yaitu : 

1. Penilaian Proyek  

Penilaian proyek (project assessment) merupakan kegiatan penilaian 

terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut 

periode/waktu tertentu. Penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi 

yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari perencanaan, pengumpulan 

data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Dengan 
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demikian, penilaian proyek bersentuhan dengan aspek pemahaman, 

mengaplikasikan, penyelidikan, dan lain- lain. 

2. Penilaian Kinerja  

Penilaian kinerja adalah bentuk penilaian autentik dalam menilai 

kemampuan diri peserta didik. Untuk mengamati kinerja peserta didik 

dapat menggunakan alat atau instrument, seperti penilaian sikap, 

observasi perilaku, pertanyaan langsung, atau pertanyaan pribadi. 

3. Penilaian Portofolio 

Portofolio merupakan kumpulan pekerjaan peserta didik dalam periode 

waktu tertentu yang dapat memberikan informasi penilaian. Penilaian 

portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada 

kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan 

peserta didik dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa 

karya peserta didik dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik, hasil 

tes (bukan nilai), atau informasi lain yang relevan dengan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan yang dituntut oleh topik atau mata 

pelajaran tertentu. Fokus penilaian portofolio adalah kumpulan karya 

peserta didik secara individu atau kelompok pada satu periode 

pembelajaran tertentu. Melalui penilaian portofolio guru akan mengetahui 

perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik. Fokus tugas-tugas 

kegiatan pembelajaran dalam portofolio adalah pemecahan masalah, 

berpikir, dan pemahaman, menulis, komunikasi, dan pandangan peseta 

didik sendiri terhadap dirinya sebagai pembelajar. 
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4. Jurnal  

Jurnal merupakan tulisan yang dibuat peserta didik untuk menujukkan 

segala sesuatu yang telah dipelajari atau diperoleh dalam proses 

pembelajaran. 

5. Penilaian Tertulis 

Penilaian tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan 

kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. 

 

Selanjutnya pendapat lain menurut Muna dan Agustiningrum (2020:18) 

menyebutkan bahwa: 

Une évaluation authentique est le processus de collecte d'informations par les 

enseignants sur le développement et la réalisation de l'apprentissage effectué 

par les apprenants à travers une variété de techniques capables de révéler, 

prouver ou démontrer précisément que les objectifs de l'apprentissage ont été 

complètement maîtrisé et accomplis. 

 

Penilaian autentik merupakan proses pengumpulan informasi oleh guru 

tentang perkembangan prestasi belajar yang dicapai oleh peserta didik melalui 

berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau 

menunjukkan dengan tepat bahwa tujuan pembelajaran sepenuhnya telah 

dikuasai dan terlaksana. 

 

Selain itu, menurut Raymond, dkk. dalam Arthur, dkk. (2019:2) 

menyebutkan bahwa: 

Authentic assessment activities are designed  to  mimic  the  complexity of 

‘real world’ situations that students may encounter in professional life, and 

require the application of a combination of  skills related to knowledge, skills 

and attitude. 

 

Kegiatan penilaian autentik dirancang untuk meniru kompleksitas situasi 

“dunia nyata” yang mungkin akan dihadapi oleh siswa dalam dunia kerjanya 

dan memerlukan penerapan kombinasi keterampilan yang terkait dengan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

 

Dari berbagai pengertian tersebut dapat diketahui bahwa penilaian autentik 

merupakan suatu proses pengumpulan data siswa yang dilakukan selama 

proses pembelajaran maupun terhadap hasil belajar siswa dengan bentuk 
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tugas yang menuntut siswa untuk dapat mengaplikasikan ataupun 

mendemonstrasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah 

dikuasai secara nyata. Dengan demikian, siswa tidak hanya dapat menjawab 

pertanyaan secara teoretis tetapi juga dapat mengaplikasikannya ke dunia 

nyata.  

 

C. Pembelajaran Jarak Jauh 

PJJ merupakan alternatif sistem pembelajaran yang digunakan pada masa 

pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Berbagai definisi menyatakan PJJ 

merupakan sistem pembelajaran yang memungkinkan pengajar dan peserta 

didik tidak dalam satu ruangan yang sama namun dapat terhubung melalui 

media yang memungkinkan terjadinya interaksi antara pengajar dan peserta 

didik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dalam 

Khurniawan dan Alkibzi (2019:2) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan mendefinisikan PJJ sebagai pendidikan yang peserta didiknya 

terpisah dari pendidik dan pembelajarnya menggunakan berbagai sumber 

belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. Selain itu, 

Moore, dkk. (2010:1) mendefinisikan bahwa : 

Distance education is the most renowned descriptor used when 

referencing distance learning. It often describes the effort of providing 

access to learning for those who are geographically distant. 

 

PJJ merupakan deskriptor paling terkenal yang digunakan saat 

mereferensikan PJJ. PJJ dapat diartikan sebagai upaya dalam 

menyediakan akses belajar bagi mereka yang terpisah secara geografis. 
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa PJJ 

merupakan sistem pembelajaran yang memungkinkan pengajar dan 

pembelajarnya berada di tempat yang terpisah dan dalam proses 

pembelajarannya menggunakan teknologi. 

 

D. Kebijakan Masa Pandemi Covid-19  

Menurut Mansyur (2020:122) dinamika pembelajaran di Indonesia saat ini 

terganggu secara eksternal oleh krisis wabah Covid-19, beberapa dampak 

diantaranya : 

1. Sekolah dialihkan ke rumah melalui proses pembelajaran daring.  

2. Terjadi transformasi media pembelajaran berbasis teknologi melalui 

penggunaan WhatsApp Group, Zoom, Google Classroom, WebEx, 

Youtube, dan saluran TV.  

3. Penyesuaian metode pembelajaran.  

4. Penyesuaian evaluasi pembelajaran untuk penentuan standar kenaikan 

kelas dan kelulusan.  

5. Tuntutan kolaborasi orang tua peserta didik di rumah sebagai pengganti 

guru mengontrol pembelajaran anak. 

 

Adanya beberapa dampak tersebut tentunya merupakan tantangan baru bagi 

dunia pendidikan, khususnya bagi para praktisi pendidikan seperti guru dan 

peserta didik. Dengan adanya kondisi ini, Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Indonesia Nadiem Makarim menerbitkan kurikulum darurat 

yang digunakan selama masa pandemi Covid-19. Kurikulum ini merupakan 

penyederhanaan dari kurikulum nasional. 
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Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 719/P/2020, Kemendikbud (2020) tentang 

Pedoman Pelaksanaan pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus 

menyebutkan bahwa pembelajaran dalam kondisi khusus dilaksanakan secara 

kontekstual dan bermakna dengan menggunakan berbagai strategi yang sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik, satuan pendidikan dan daerah 

serta memenuhi prinsip pembelajaran. Kemudian Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud (2020) juga menyebutkan bahwa 

asesmen dalam kondisi khusus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip: 

1. Valid yaitu asesmen menghasilkan informasi yang sahih mengenai 

pencapaian peserta didik;  

2. Reliabel yaitu asesmen menghasilkan informasi yang konsisten dan dapat 

dipercaya tentang pencapaian peserta didik;  

3. Adil yaitu asesmen yang dilaksanakan tidak merugikan peserta didik 

tertentu;  

4. Fleksibel yaitu asesmen yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan;  

5. Autentik yaitu asesmen yang terfokus pada capaian belajar peserta didik 

dalam konteks penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari- hari;  

6. Terintegrasi yaitu asesmen dilaksanakan sebagai bagian integral dari 

pembelajaran sehingga menghasilkan umpan balik yang  berguna untuk 

memperbaiki proses dan hasil belajar peserta didik. 

 

Berdasarkan keputusan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun 

pembelajaran dilakukan secara daring namun asesmen atau penilaian 
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pembelajaran harus tetap autentik dengan menggunakan strategi-strategi 

pembelajaran tertentu. 

 

E. Penelitian Relevan 

Peneliti tidak menemukan penelitian yang sama persis dengan permasalahan 

yang peneliti angkat, tetapi ada beberapa penelitian yang dianggap relevan 

dengan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut: 

1. Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Autentik dalam Pembelajaran 

Ekonomi di SMA Negeri Se-Kecamatan Jombang Disusun oleh Putri 

Rizkyana Rahmawati (2018)  

Penelitian yang disusun oleh Rahmawati memiliki fokus penelitian yang 

sama dengan penelitian ini yaitu keduanya meneliti tentang implementasi 

penilaian autentik. Keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk 

mengevaluasi pelaksanaan penilaian autentik yang dilakukan oleh guru. 

Meskipun demikian terdapat beberapa perbedaan, penelitian yang ditulis 

oleh Rahmawati membahas tentang penilaian autentik pada sekolah yang 

tidak menerapkan sistem PJJ. sedangkan penelitian ini membahas tentang 

penilaian autentik yang dilaksanakan dengan sistem PJJ. Selain itu, 

penelitian ini dilakukan hanya pada satu sekolah sedangkan penelitian 

yang ditulis oleh Rahmawati dilakukan pada tiga sekolah yang berbeda 

dan dilakukan perbandingan untuk ketiga sekolah tersebut. Oleh karena 

itu, penelitian yang ditulis oleh Rahmawati dapat dikatakan penelitian 

yang relevan. 
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2. Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh di Sekolah Menengah 

Kejuruan Disusun oleh Ari Wibowo Khurniawan dan Meidi Alkibzi 

(2019)  

Penelitian yang disusun oleh Khurniawan dan Alkibzi mempunyai tujuan 

yang sama yaitu untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran terkait 

pelaksanaan PJJ. Selain itu, dalam sumber data penelitian keduanya sama-

sama menggunakan data hasil wawancara, observasi serta dokumen-

dokumen yang terkait dengan pelaksanaan penilaian PJJ. Meskipun 

demikian terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan 

penelitian relevan yaitu penelitian ini berfokus pada implementasi 

penilaian autentik PJJ bahasa Prancis di SMA. Sedangkan penelitian yang 

ditulis oleh Khurniawan dan Alkibzi berfokus pada pelaksanaan PJJ di 

SMK. Kemudian metode penelitian yang digunakan pada kedua penelitian 

ini juga berbeda. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode 

penelitian mix methods sedangkan penelitian yang disusun oleh 

Khurniawan dan Alkibzi menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Dengan demikian, penelitian yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan 

Pendidikan Jarak Jauh di Sekolah Menengah Kejuruan” dapat dikatakan 

penelitian yang relevan. 

 

3. La Réalisation de l’Évaluation Authentique dans l’Aprentisage du 

Français au Lycée d’État à la Residence de Jepara 

Penelitian yang disusun oleh Ulfah, dkk memiliki fokus penelitian yang 

sama dengan penelitian ini yaitu keduanya meneliti tentang implementasi 

penilaian autentik. Keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk 
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mengevaluasi pelaksanaan penilaian autentik yang dilakukan oleh guru. 

Meskipun demikian terdapat beberapa perbedaan, penelitian yang ditulis 

oleh Ulfah, dkk membahas tentang pelaksanaan penilaian autentik yang 

terdiri dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor sedangkan penelitian ini 

hanya membahas pelaksanaan penilaian autentik yang terdiri dari aspek 

kognitif dan psikomotor. Selain itu, subjek dalam penelitian ini hanya 

melibatkan satu guru bahasa Perancis sedangkan subjek pada penelitian 

yang ditulis oleh Ulfah, dkk melibatkan enam guru bahasa Prancis. 

Selanjutnya perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada metode 

penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode penelitian 

mix methods sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ulfah, dkk 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Oleh karena itu,  

penelitian yang ditulis oleh Ulfah, dkk dapat dikatakan penelitian yang 

relevan. 

 

F. Kerangka Berfikir  

Pandemi Covid-19 menyebabkan pembelajaran dilakukan secara daring atau 

PJJ. Meskipun selama pembelajaran daring kurikulum yang digunakan adalah 

kurikulum darurat Covid-19, namun pelaksanaan pembelajaran bahasa 

Prancis harus tetap mengacu pada prinsip pembelajaran kurikulum 2013. 

Dalam pelaksanaan kurikulum darurat Covid-19, asesmen tetap dilaksanakan 

berdasarkan prinsip autentik yaitu asesmen yang terfokus pada capaian 

belajar peserta didik dalam konteks penyelesaian masalah dalam kehidupan 

sehari-hari. Penilaian autentik merupakan suatu proses pengumpulan data 
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siswa yang dilakukan selama proses maupun terhadap hasil belajar siswa 

dengan bentuk tugas yang menuntut siswa untuk dapat mengaplikasikan 

ataupun mendemonstrasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah 

dikuasai secara konkret atau nyata sehingga siswa tida hanya dapat menjawab 

pertanyaan secara teoretis tetapi juga mampu mengaplikasikannnya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

Dalam implementasinya, penilaian autentik menuntut kesiapan dan 

kecakapan guru ketika melakukan penilaian pembelajaran, terlebih selama 

masa pandemi Covid-19. Guru diharapkan mampu mengimplementasikan 

proses pembelajaran yang autentik, menarik dan bermakna bagi pembelajar. 

Namun, masih dijumpai kurangnya pemahaman guru tentang penilaian 

autentik tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan penilaian autentik selama masa pandemi Covid-19 guna 

mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh guru dalam pelaksanaan 

penilaian autentik yang diharapkan mampu memberikan masukan dan dapat 

memotivasi guru agar dapat melakukan penilaian autentik dengan lebih 

optimal sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar 

Penilaian Pendidikan. 

 

Skema kerangka berpikir dalam penelitian ini ditunjukkan pada gambar 1, 

berikut ini: 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir 

 

Kurikulum Darurat Covid-19 

Pembelajaran Jarak Jauh 

Penilaian Autentik 

Pengetahuan Keterampilan 

Evaluasi Implementasi Penilaian Autentik 

Kendala 
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III. METODE  

 

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Evaluasi Implementasi Penilaian Autentik 

Pembelajaran Jarak Jauh Bahasa Prancis SMA N 9 Bandarlampung Selama 

Masa Pandemi Covid-19” menggunakan metode penelitian campuran (mixed 

methods). Menurut Jashon dan Cristen dalam Sugiyono (2011:404) penelitian 

metode campuran (mixed methods) merupakan pendekatan penelitian yang 

mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif. 

Metode campuran  pada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi, 

mendeskripsikan dan memberikan informasi mengenai implementasi 

penilaian autentik pembelajaran jarak jauh bahasa Prancis di SMA N 9 

Bandarlampung selama masa pandemi Covid-19. Adapun desain pada 

penelitian ini yaitu: 
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Gambar 2. Desain Penelitian 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1) Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah segala sesuatu baik itu orang, benda, proses, 

kegiatan atau tempat di mana variabel penelitian melekat dan yang 

dipermasalahkan dalam penelitian, Arikunto (2010:88). Adapun subjek 

dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran bahasa Prancis SMA N 9 

Bandarlampung. 

 

2) Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan reliabel 

tentang suatu hal (variabel tertentu), Sugiyono (2012:144). Adapun objek 

pada penelitian ini adalah implementasi penilaian autentik pembelajaran 

jarak jauh bahasa Prancis SMA N  9 Bandarlampung selama masa 

pandemi Covid-19. 
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C. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:  

1) Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen yang 

berkaitan dengan proses penelitian yaitu RPP, silabus, instrumen penilaian 

dan dokumentasi nilai peserta didik. Teknik ini digunakan untuk 

mengevaluasi kesiapan guru dalam melakukan pelaksanaan penilaian 

autentik selama masa pandemi Covid-19 dan tahap hasil yang akan 

mengevaluasi hasil penilaian autentik. 

 

2) Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan untuk memperoleh 

data tentang kegiatan pelaksanaan penilaian autentik dalam kegiatan 

pembelajaran bahasa Prancis. Dengan teknik observasi ini, peneliti 

melakukan pencatatan secara terstruktur. Peneliti mengamati bagaimana 

guru dalam menilai siswa melalui dua aspek (pengetahuan dan 

keterampilan) serta mengamati problem yang dihadapi guru dan siswa 

dalam penilaian autentik. 

 

3) Wawancara 

Pada teknik ini peneliti melakukan wawancara yang ditujukan kepada guru 

mata pelajaran bahasa Prancis dengan menanyakan pertanyaan yang telah 

terstruktur dari pedoman wawancara berdasarkan pada lembar observasi. 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan 

pelaksanaan penilaian autentik di kelas dan manajemen hasil penilaian 
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autentik pembelajaran jarak jauh bahasa Prancis selama masa pandemi 

Covid-19 sesuai dengan Kurikulum 2013. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini berupa lembar wawancara dan lembar 

observasi yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis data yang 

telah diperoleh dari tahap dokumentasi, observasi dan wawancara. Analisis 

dilakukan dengan membandingkan fakta hasil dokumentasi, observasi dan 

wawancara dengan lembar observasi yang telah ditentukan. Lembar observasi 

disusun berdasarkan pedoman pada Modul Pelatihan IBM Active Learning 

Guru SD dan Pelatihan Penilaian Autentik yang dikembangkan sesuai dengan 

poin-poin pada tahap persiapan, pelaksanaan dan manajemen hasil yang 

tercantum pada modul tersebut.  Berikut kisi-kisi lembar wawancara dan 

lembar observasi: 
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KISI-KISI LEMBAR WAWANCARA EVALUASI IMPLEMENTASI 

PENILAIAN AUTENTIK PEMBELAJARAN JARAK JAUH BAHSA 

PRANCIS SMA N 9 BANDARLAMPUNG SELAMA MASA PANDEMI 

COVID-19 

Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen Wawancara 

 

No. Indikator Nomor Butir Jumlah Butir 

1. 
Pemahaman tentang 

penilaian autentik 1, 2, 3,4,5 5 

2. 

Perencanaan, pelaksanaan 

dan manajemen hasil 

penilaian pengetahuan 

6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12,13,14, 

15,16, 17 

12 

3. 

Perencanaan, pelaksanaan 

dan manajemen hasil 

penilaian keterampilan 

18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24 
7 

4. 
Kendala dalam pelaksanaan 

penilaian autentik 25 1 

Total Butir Keseluruhan 25 
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LEMBAR OBSERVASI EVALUASI IMPLEMENTASI PENILAIAN AUTENTIK PEMBELAJARAN JARAK 
JAUH BAHASA PRANCIS SMA N 9 BANDARLAMPUNG SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 

 

 

Petunjuk Penggunaan Lembar Observasi 

c. Berilah tanda () pada kolom skor (1) jika standar penilaian dengan keterlaksanaan di lapangan Tidak Sesuai, (2) Kurang 
Sesuai, (3) Sesuai, (4) Sangat Sesuai. 

d. Isilah kolom fakta sesuai dengan informasi yang ada di lapangan. 

Nama Guru : Satwika Citra Dewi 

S.Pd. Kelas : X A 2 
Asal Sekolah : SMA N 9 Bandarlampung 

 

Tabel 2. Contoh Lembar Observasi (Persiapan Penilaian Aspek Pengetahuan) 

 

No Standar Penilaian 
Skor 

Kriteria Fakta 
4 3 2 1 

1. Membuat rencana 

penilaian 

pengetahuan 

terpadu mengacu 

silabus dan RPP 

    Skor 4 :  
Rencana penilaian pengetahuan mengacu pada 

silabus dan RPP yang yang terdiri dari teknik 

penilaian dan penjelasan dari teknik tersebut. 

Skor 3 : 
Rencana penilaian pengetahuan mengacu pada 
silabus dan RPP yang yang terdiri dari teknik 
penilaian dan penjelasan dari teknik tersebut yang 
diuraikan dengan kurang jelas. 

Skor 2 : 

Rencana penilaian pengetahuan mengacu pada 
silabus dan RPP yang yang terdiri dari teknik  
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No Standar Penilaian 
Skor 

Kriteria Fakta 
4 3 2 1 

penilaian tetapi tidak ada penjelasan. 

Skor 1 : 
Rencana penilaian pengetahuan tidak mengacu pada 
silabus dan RPP. 

2. Merancang 

penilaian 

pengetahuan di 

dalam RPP yang 

terdiri atas jenis/ 

teknik penilaian, 

bentuk penilaian, 

instrumen 

penilaian, dan kisi- 

kisi penilaian 

    Skor 4 : 

Rancangan penilaian pengetahuan dibuat dalam 

RPP mencakup jenis/ teknik penilaian, bentuk 

penilaian, instrumen penilaian dan kisi-kisi 

penilaian (4 komponen) 

 

Skor 3 : 

Rancangan penilaian pengetahuan dibuat dalam RPP 

mencakup tiga komponen. 

Skor 2 : 

Rancangan penilaian pengetahuan yang dibuat dalam 
RPP dua komponen. 

Skor 1 : 

Rancangan penilaian pengetahuan hanya satu 
komponen. 

3. Mengembangkan 

setiap Kompetensi 

Dasar sekurang- 

kurangnya menjadi 

tiga indikator 

Pengetahuan 

    Skor 4 : 
Setiap Kompetensi Dasar dikembangkan menjadi 
empat indikator atau lebih. 

 

Skor 3 : 
Setiap Kompetensi Dasar dikembangkan menjadi 
tiga indikator. 
Skor 2 : 
Setiap Kompetensi Dasar dikembangkan menjadi 
dua indikator. 

Skor 1 : Setiap Kompetensi Dasar dikembangkan 
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No Standar Penilaian 
Skor 

Kriteria Fakta 
4 3 2 1 

menjadi satu indikator. 

4. Menjabarkan 

Indikator pencapaian 

kompetensi 

pengetahuan sesuai 

dengan kompetensi 

Dasar (KD)-KI 3 

    Skor 4 :  
Indikator pencapaian kompetensi pengetahuan 
dijabarkan dari KD-KI 3 tertulis secara tepat (kalimat 
indikator sesuai dengan kelasnya) dan jelas (mudah 
dimengerti). 

 

Skor 3 : 

Indikator pencapaian kompetensi pengetahuan 
dijabarkan sebagian besar tepat/sesuai dengan KD- 
KI 3. 
Skor 2 : 
Indikator pencapaian kompetensi pengetahuan yang 
dijabarkan dari KD-KI 3 kurang tepat (sebagian tidak 
sesuai). 
Skor 1 : 
Indikator pencapaian kompetensi pengetahuan dari 
KD-KI 3 tidak ada yang dijabarkan dengan tepat. 

5. Menggunakan kata 

kerja operasional 

untuk setiap indicator 

Pencapaian 

Kompetensi 

pengetahuan 

    Skor 4 : 
Indikator pengetahuan dirumuskan dengan 
menggunakan kata kerja yang dapat diobservasi atau 
diukur secara jelas. 

 

Skor 3 : 
Indikator pengetahuan pengetahuan dirumuskan 
dengan sebagian besar menggunakan kata kerja yang 
dapat diobservasi. 
Skor 2 : 
Indikator pengetahuan yang dirumuskan dengan 
sebagian kata kerja yang tidak dapat diukur. 
Skor 1 : 
Indikator pengetahuan tidak dirumuskan 
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E. Teknik Analisis Data 

Pada tahap dokumentasi analisis data dilakukan dengan membandingkan 

dokumen-dokumen yang telah terkumpul dengan lembar observasi yang telah 

dibuat. Kemudian data yang terkumpul akan berupa skor dengan kriteria 

tertentu sesuai dengan skala pengukuran rating scale. Menurut Sugiyono 

(2017:141) menyebutkan bahwa rating scale merupakan skala pengukuran 

yang diperoleh dari data mentah berupa angka yang kemudian ditafsirkan 

dalam pengertian kualitatif. Selanjutnya skor yang telah diperoleh dari guru 

bahasa Prancis dihitung rata-rata skornya.  

 

Kemudian pada tahap observasi dan wawancara, peneliti melakukan 

pencatatan secara terstruktur dengan mengamati bagaimana guru 

mengimplementasikan penilaian autentik melalui dua aspek (pengetahuan dan 

keterampilan) selama proses pembelajaran jarak jauh. Sudahkah proses 

pelaksanaan sesuai dengan perencanaannya? Wawancara dilakukan guna 

mengetahui output (bagaimana cara guru menilai aspek pengetahuan dan 

keterampilan dengan menggunakan rubrik penilaian atau tidak, serta 

mengetahui kendala-kendala yang mempengaruhi ketidaksesuaian 

pelaksanaan implementasi penilaian autentik oleh guru. Analisis data pada 

tahap ini dilakukan dengan cara yang sama yaitu dengan membandingkan 

hasil observasi dan hasil wawancara dengan lembar observasi yang telah 

dibuat. Selanjutnya skor yang telah diperoleh dari guru bahasa Prancis 

dihitung rata-rata skornya. Skor rata-rata setiap tahapan dihitung dengan 

rumus, sebagai berikut: 
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Dekriptif Presentase = 
𝑎

𝑏
𝑥100 

Keterangan: 

𝑎 : skor empirik (skor yang diperoleh) 

𝑏 : skor ideal  

Tabel 3. Klasifikasi Kategori 

 

Nilai Persentase Peringkat 

90< A ≤ 100 Amat Baik (AB) 

80 < B ≤ 90 Baik (B) 

70 < C ≤ 80 Cukup (C) 

≤ 70 Kurang (K) 

Sumber: Pusbang Tendik dalam Rahmawati (2018:60) 

 

F. Validitas dan Reliabilitas 

1) Validitas Instrumen  

Validitas instrumen pada penelitian ini menggunakan validitas konstrak 

(construct validity). Menurut Sugiyono, (2017:177) untuk menguji 

validitas konstrak, dapat digunakan pendapat dari ahli (judgment expert). 

Dalam penelitian ini setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek 

yang akan diukur dengan berlandaskan pada poin-poin yang tercantum 

dalam Modul Pelatihan IBM Active Learning Guru SD dan Pelatihan 

Penilaian Autentik, maka selanjutnya instrumen penelitian tersebut 

dikonsultasikan dengan ahli. Judgment expert pada penelitian ini adalah 

dosen pembimbing. 
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2) Reliabilitas 

Menurut Sugiyono, (2017:183) pengujian reliabilitas instrumen dapat 

dilakukan secara eksternal dan internal. Secara eksternal pengujian dapat 

dilakukan dengan test-retes (stability, equivalent, dan gabungan keduanya. 

Secara internal reliabiliitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis 

konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. 

Pada penelitian ini reliabilitas yang digunakan adalah reliabilitas secara 

eksternal yaitu reliabilitas test-retes (stability). Instrumen penelitian yang 

reliabilitasnya diuji dengan test-retest (stability) dilakukan dengan cara 

mencobakan instrumen beberapa kali pada responden yang sama, 

instrumen yang sama dan waktu yang berbeda. Reliabilitas diukur dari 

koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan yang berikutnya.
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan penilaian 

autentik pembelajaran jarak jauh bahasa Prancis SMA N 9 Bandarlampung 

selama masa pandemi Covid-19 belum terlaksana dengan baik. Hal ini 

diungkapkan melalui hasil observasi yang menunjukan bahwa perolehan nilai 

secara keseluruhan sebesar 59.24% dengan klasifikasi kategori kurang baik. 

Hal ini menunjukan bahwa guru belum siap dalam menghadapi pelaksanakan 

penilaian autentik pada kondisi pandemi dikarenakan berbagai faktor seperti, 

kurangnya pemahaman siswa ketika melakukan pembelajaran secara daring, 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan secara daring (PJJ) membuat guru 

kesulitan untuk menjelaskan materi secara rinci, melakukan kontrol terhadap 

seluruh siswa dan juga sulit untuk memantau hasil perkembangan belajar 

siswa. Selain itu, banyaknya komponen yang harus diperhatikan dan 

dilaksanakan secara bersamaan saat kegiatan pembelajaran berlangsung 

dengan durasi waktu yang sangat singkat membuat guru kesulitan 

melaksanakan penilaian yang autentik.  
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B. Saran  

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian “Evaluasi Implementasi 

Penilaian Autentik Pembelajaran Jarak Jauh Bahasa Prancis SMA N 9 

Bandarlampung Selama Masa Pandemi Covid-19”, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pengajar Bahasa Prancis 

a) Guru hendaknya memahami tentang penilaian autentik secara 

mendalam, agar pelaksanaan penilaian tetap dapat dilakukan secara 

autentik meskipun sedang dalam kondisi pandemi Covid-19.  

b) Guru hendaknya menyuun rencana penilaian yang terdiri dari teknik 

penilaian, bentuk penilaian, instrumen penilaian, kisi-kisi penilaian 

dan rubrik penilaian secara lengkap dan jelas supaya memudahkan 

dalam melaksanakan penilaian.  

c) Guru hendaknya melaksanakan penilaian autentik dengan 

memperhatikan materi dan instrumen soal yang diberikan kepada 

siswa sesuai dengan Kompetensi Dasar.  

d) Guru hendaknya melakukan tindak lanjut terhadap hasil belajar siswa 

agar dapat memaksimalkan dan meningkatkan kualitas hasil belajar 

siswa. 

 

2. Bagi Pemelajar Bahasa Prancis 

Siswa hendaknya lebih aktif, kreatif dan mandiri dalam melaksanaakan 

proses pembelajaran terlebih selama pemeblajaran dilakukan secara 

daring seperti saat ini. 
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3. Bagi Pihak Sekolah 

Pihak sekolah hendaknya memonitor atau melakukan pelatihan/ 

pembinaan pendidik mengenai penilaian autentik dan mengevaluasi 

kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian autentik agar dapat 

mengetahui penyebab jika guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan 

penilaian autentik sehingga dapat ditentukan tindak lanjutnya khususnya 

selama pandemi Covid-19. 
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