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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ada empat elemen dalam Standar Nasional Pendidikan yang mengalami 

perubahan sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013, yaitu Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL), Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. Empat elemen 

tersebut merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan yang menjadi acuan 

dalam pendidikan di Indonesia. 

Elemen perubahan pada kurikulum 2013 yang pertama adalah Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL). Berdasarkan Kemendikbud dalam Materi Pelatihan 

Guru Implementasi Kurikulum 2013 untuk SMA-MA mata pelajaran Geografi, 

Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan 

standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan 

tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan 

standar pembiayaan. Standar Kelulusan untuk tingkat SMA tidak hanya 

menitikberatkan pada pengetahuannya saja tetapi lebih rinci pada aspek sikap, 

pengetahuan dan keterampilan yang harus seimbang yang dimiliki oleh peserta 

didik.  

Selanjutnya elemen kedua yaitu standar isi yang merupakan kriteria 

mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai 

Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pada perubahan 

ini standar isi yang mengacu pada kompetensi yang dulunya diturunkan dari mata 

pelajaran, berubah menjadi mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan 

kompetensi. Tingkat Kompetensi merupakan kriteria capaian Kompetensi yang 

bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas 

dalam rangka pencapaian Standar Kompetensi Lulusan. Tingkat kompetensi pada 

SMA yaitu merupakan batas minimal pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan. Pencapaian kompetensi sikap dinyatakan dalam deskripsi 

kualitas tertentu, sedangkan pencapaian kompetensi pengetahuan dinyatakan 
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dalam skor tertentu untuk kemampuan berpikir dan dimensi pengetahuannya, 

sedangkan untuk kompetensi keterampilan dinyatakan dalam deskripsi kemahiran 

dan/atau skor tertentu. Pencapaian tingkat kompetensi dinyatakan dalam bentuk 

deskripsi kemampuan dan/atau skor yang dipersyaratkan pada tingkat tertentu. 

Elemen yang ketiga adalah standar proses. Menurut Kemendikbud dalam 

Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 untuk SMA-MA mata 

pelajaran Geografi, Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan 

pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi 

Lulusan. Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. Untuk mewujudkan proses pembalajaran tersebut, dengan 

menggunakan pendekatan saintifik yaitu kegiatan mengamati, menanya, 

mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Kemendikbud juga 

menjelaskan bahwa beberapa perubahan dari segi Standar Proses dalam 

Kurikulum 2013 antara lain kegiatan belajar yang tidak hanya dilakukan di dalam 

kelas saja, tetapi belajar dapat dilakukan di lingkungan sekolah atau lingkungan 

masyarakat, guru bukan satu-satunya sumber belajar, dan sikap tidak diajarkan 

secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. 

Elemen yang terakhir adalah standar penilaian adalah kriteria mengenai 

mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar Peserta Didik. 

Penilaian dalam proses pendidikan merupakan komponen yang tidak dapat 

dipisahkan dari komponen lainnya khususnya pembelajaran. Penilaian merupakan 

proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil 

belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk 

memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik 

secara berkesinambungan. Penegasan tersebut tercantum dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penilaian hasil 

belajar oleh pendidik memiliki peran antara lain untuk membantu peserta didik 

mengetahui capaian pembelajaran (learning outcomes). Berdasarkan penilaian 
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hasil belajar oleh pendidik, pendidik dan peserta didik dapat memperoleh 

informasi tentang kelemahan dan kekuatan pembelajaran dan belajar. 

Pada kurikulum 2013 mempersyaratkan penggunaan penilaian autentik 

(authentic assesment). Secara paradigmatik penilaian autentik memerlukan 

perwujudan pembelajaran autentik (authentic instruction) dan belajar autentik 

(authentic learning). Hal ini diyakini bahwa penilaian autentik lebih mampu 

memberikan informasi kemampuan peserta didik secara holistik dan valid. 

Penilaian autentik menjadi salah satu penekanan dalam Kurikulum 2013. 

Kunandar (2014: 35) mengungkapkan bahwa “melalui kurikulum 2013 penilaian 

autentik menjadi penekanan yang serius dimana guru harus menerapkan penilaian 

autentik dalam setiap proses pembelajaran”.  

Dalam Mulyasa (2015 : 189) mengatakan bahwa “upaya-upaya yang dapat 

dilakukan mengoptimalkan implementasi kurikulum 2013 adalah dapat 

mendongkrak prestasi, penghargaan dan hadiah, membangun tim, program 

akselerasi, mengimplementasikan kurikulum melalui budaya, melibatkan 

masyarakat, menghemat biaya pendidikan, dan membangun jiwa kewirausahaan”. 

Jadi pada kurikulum 2013 pada penilaian autentik dapat pula mendongkrak 

prestasi dari belajar peserta didik, dimana penilaian autentik yang tidak hanya 

penilaian dalam pengetahuan saja, tetapi dengan juga menekankan penilaian sikap 

dan keterampilan.  

Penilaian autentik sebagaimana tuntutan Kurikulum 2013 tidak mudah 

dilakukan, salah satu penyebabnya adalah guru yang sudah terbiasa hanya menilai 

kompetensi pengetahuan saja, aspek sikap maupun keterampilan jarang dinilai. 

Seringkali guru menilai peserta didik dari hasil akhir pengetahunanya, bukan 

secara runut dari proses sampai pada akhir pembelajaran. Pada penilaian autentik 

yang mengharuskan penilaian dilihat dari aspek pengetahuan, aspek sikap, dan 

aspek keterampilannya sering kali tidak dilaksanakan dengan baik karena 

dianggap terlalu menyulitkan guru. Padahal Kurikulum 2013 menekankan ketiga 

aspek tersebut secara seimbang. Karena itu pelaksanaan penilaian autentik pada 

kurikulum 2013 kurang optimal. 

Berbagai fenomena mengenai penilaian kurikulum 2013 membuat guru 

atau pendidik semakin kebingungan dalam hal menilai. Guru tidak hanya 
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disibukan dalam pembuatan rencana pembelajaran, penguasaan materi, penerapan 

strategi, namun guru juga disibukan dengan penilaian autentik, yang sebelumnya 

pada KTSP pendidik hanya menilai pengetahuan saja, dengan adanya kurikulum 

2013 guru juga menilai sikap dan keterampilan peserta didik. Guru harus 

mencermati karakter masing-masing peserta didik saat proses pembelajaran 

berlangsung. Permasalahan di atas, dapat diketahui belum optimalnya penilaian 

autentik pada Kurikulum 2013. 

Selain itu, permasalahan yang menyebabkan kurang optimalnya penilaian 

autentik (authentic assessment) yang berawal dari kurangnya pemahaman guru 

mengenai penilaian autentik tersebut, sehingga guru masih tidak bisa 

mengembangkan intsrumen penilaian yang sesuai dengan penilaian autentik 

(authentic assessment). Pemahaman guru mengenai penilaian autentik ini yang 

seharusnya guru memiliki kemampuan dalam transalasi penyusunan instrumen 

penilaian autentik, interpretasi pelaksanaan penilaian autentik, ektrapolasi analisis 

hasil penilaian autentik. Dengan ketiga jenis pemahaman tersebut sehingga 

seharusnya dapat memberikan gambaran dari  hasil belajar peserta didik baik 

dalam ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

Berdasarkan pada tuntutan guru yang harus menguasai penilaian autentik 

(assessment autentik) yang menjadi prasyarat digunakannya kurikulum 2013 dan 

masih banyaknya guru yang belum melaksanakan sepenuhnya penilaian autentik 

pada proses pembelajaran sehari-hari dan masih kesulitannya guru dalam 

pengembangan instrument penilaian karena kurangnya pemahaman para guru 

khususnya guru geografi di Kabupaten Subang maka peneliti mengangkat 

permasalahan tersebut pada judul penelitian mengenai “KOMPETENSI GURU 

DALAM IMPLEMENTASI PENILAIAN AUTENTIK (AUTHENTIC 

ASSESSMENT) PADA PEMBELAJARAN GEOGRAFI” 

 

B. Rumusan Masalah  

Pembelajaran geografi yang dulu penilaiannya hanya melihat pada hasil 

akhir aspek pengetahuan yang didapatkan oleh peserta didik. Pada kurikulum 

2013 mengharuskan menggunakan penilaian autentik yang mengacu pada proses 

dilihat dari segi aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan pada 
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setiap pembelajarannya. Dengan melihat kepada ketiga aspek tersebut informasi 

mengenai pembelajaran yang dilakukan peserta didik lebih akurat, sehingga 

pembelajaran dianggap lebih bermakna.  

Pemahaman guru yang masih kurang terhadap penilaian autentik 

(assessment authentic) yang seharusnya dilakukan pada setiap pembelajaran 

geografi, sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan penelitian yaitu : 

1. Bagaimana pemahaman guru geografi SMA di Kabupaten Subang tentang 

penilaian autentik? 

2. Bagaimana implementasi penilaian autentik oleh guru geografi di tingkat 

SMA di Kabupaten Subang? 

3. Bagaimana tingkat kepuasan pendidikan terhadap pelaksanaan penilaian 

autentik di sekolah di Kabupaten Subang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini memiliki tujuan umum yaitu untuk mengetahui kompetensi guru 

dalam implementasi penilaian autentik (Authentic Assessment) pada pembelajaran 

geografi yang meliputi pemahaman penilaian autentik, implementasi penilaian 

autentik dan tingkat  kepuasan pendidikan terhadap penilaian autentik. 

 

2. Tujuan Khusus  

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan khusus diantaranya : 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemahaman guru tentang 

penilaian autentik. 

2.  Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi penilaian 

autentik oleh guru geografi di tingkat SMA. 

3. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan 

pendidikan terhadap pelaksanaan penilaian autentik di sekolah. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan 

pemikiran dalam pengembangan keilmuan pendidikan terutama dalam 

pembelajaran. Penilaian autentik merupaakan kewajiban yang harus dilakukuan 

dalam kurikulum 2013. Penelitian ini diharapkan sebagai pemahaman yang harus 

dimiliki oleh guru pada penilaian autentik agar memberikan pengetahuan dalam 

pembelajaran. 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, 

diantaranya : 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru sebagai 

refleksi tentang pelaksanaan penilaian autentik pada mata pelajaran geografi 

dan sebagai upaya memperbaiki dan menyempurnakan dalam penyusunan, 

pelaksanaan, dan analisis penilaian autentik (authentic assessment) pada 

pembelajaran geografi 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepala sekolah 

sebagai melakukan tinjauan ulang terhadap pelaksanaan penilaian autentik di 

sekolah serta sebagai informasi yang dapat disampaikan ke semua guru di 

sekolah mengenai penilaian autentik. 

c. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dinas pendidikan setempat 

sebagai melakukan tinjauan ulang mengenai penilaian autentik (authentic 

assessment) di tingkat SMA dan menyelenggarakan pelatihan khusus bagi 

guru dalam penyusunan, pelaksanaan, dan analisis penilaian autentik 

(authentic assessment). 

 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengartian istilah dan konsep 

pada penilitian ini, maka peneliti membatasi konsep dan definisi operasional 

sebagai berikut : 
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1. Pemahaman tentang Penilaian Autentik 

Menurut Suharsimi (2015 : 131) bahwa “pemahaman (comprehension) 

adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), 

menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan 

contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan”. Jadi, Pemahaman merupakan 

kemampuan dalam mengetahui dan mengerti apa-apa yang dikomunikasikan dan 

dapat menggunakan ide yang terkandung di dalamnya. Pemahaman pada 

penelitian ini menekankan pada bagaiman guru dapat mengetahui atau mengerti 

dan memberikan ide-ide dalam penyusunan, pelaksanaan dan analisis pada 

penilaian autentik (authentic assessment). Pemahaman dalam hal ini terdiri dari 

translasi, interpretasi, dan ektrapolasi dalam hal penilaian autnetik (authentic 

assessment). Dalam hal ini, guru diharapkan dapat mentranslasi definisi; aspek-

aspek; tujuan; dan contoh penilaian autentik, menginterpretasi atau membedakan 

aspek-aspek penilaian autentik yang terdiri dari aspek sikap/afektif; 

pengetahuan/kognitif; dan keterampilan/psikomotor, serta mengekstrapolasi 

penilaian autentik yang dikaitkan padan pembelajaran geografi. 

 

2. Implementasi Penilaian Autentik (Authentic Assessment) 

Penilaian autentik (authentic assessment) menurut Sunarti dan Selly (2014 

: 27) adalah “Proses pengumpulan informasi tentang perkembangan dan 

pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai 

teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara 

tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai”. 

Berdasarkan Permendikbud no 66 tahun 2013 tentang standar penilaian, penilaian 

autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai, 

mulai dari proses hingga keluaran (output) pembelajaran. Penilaian autentik 

(authentic assessment) mencakup ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka implementasi penilaian autentik 

dalam penelitian ini adalah seorang guru dapat membuat instrument penilaian, 

melaksanakan penilaian autentik, dan memanfaatkan penilaian autentik. Disini 

dinilai bagaimana guru mampu membuat instrumen penilaian di setiap aspek. 

Aspek sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan 
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penilaian jurnal. Aspek pengetahuan melalui penilaian tes, non tes, dan 

penugasan. Sedangkan aspek keterampilan dapat berasal dari penilaian unjuk 

kerja/kinerja/praktik, penilaian projek, penilaian produk, dan penilaian portofolio. 

Kemudian melaksakan penilaian autentik tersebut dalam pembelajaran geografi 

yang selanjutnya dapat memanfaatkan penilaiann autentik tersebut sebagai hasil 

laporan pembelajaran peserta didik pada pelajaran geografi. 

 

3. Tingkat Kepuasan Pendidikan 

Tingkat kepuasan pada pelayanan pendidikan adalah kemampuan 

pendidikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan 

sehingga sesuai dengan harapan masyarakat akan bergunanya pendidikan untuk 

kehidupan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepuasan peserta didik, orangtua, 

atau pemakai jasa adalah perbandingan antara harapan yang diinginkan para 

peserta didik dan orangtua pada saat mereka mendaftar (mendaftarkan anak) 

menjadi peserta didik sekolah tertentu, dengan apa yang mereka rasakan setelah 

mengikuti pelajaran (persepsi). 

Tingkat kepuasan pendidikan pada penilaian autentik dalam penelitian ini 

adalah untuk peserta didik mendapatkan pengajaran dalam kelas mengenai 

pembelajaran geografi yang selanjutnya mendapatkan pencapain nilai KKM 

sehingga melebihi nilai minimum pada setiap kompetensi pelajaran geografi. 

Sedangkan untuk orang tua tingkat kepuasan pada penilaian autentik adalah 

mendapatkan laporan perkembangan anaknya atau laporan hasil penilaian 

autentik. 

 


