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ABSTRACT 

Abstract : This study aims to describe: 1) Types of authentic assessment developed bycivic 
teachers in Junior High School 1 Batulayar, 2) Implimentation of inputs processes and output 
assessment on civic subjects in Junior High School 1 Batulayar, 3) the assessment 
implementation in the cognitive domain , knowledge, and skill on civic subject at junior High 
School 1 Batulayar. The type of this research is qualitative research  with case study 
research design. The research subject in this study were two civic teachers at Junior High 
School 1 Batulayar and research informant which was the principal and vice curriculum 
principle at Junior High School 1 Batulayar. The technique of collecting data used interview, 
observation, and documentation. The results of this study indicate that the authenticity of 
the 2013 curriculum at Junior High School 1 Batulayar has not run well because both the 
civic teachers have not applied this assessment in the class that they teach, but this 
assessment began to compile and applied in the 2013 curriculum and the school began to 
manage it so this assessment can run well. Solutions that the teachers do were discuss with 
peers about the way arrange the authentic assessment so that the obstacles can be done 
well, counselling and and soacialiszation of authentic arrangements by targeting the school 
that use the 2013curriculum. 
Keywords: Teacher Performance, Authentic Assesment
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan pilar utama 

dalam pengembangan sumber daya 

manusiadan masyarakat suatubangsa. 

Pendidikan diharapkan mampu 

membentuk sumber daya manusia 

yang berkualitas dan mandiri serta 

memberi dukungan dan perubahan 

untuk perkembangan masyarakat, 

bangsa, dan negara Indonesia.Undang-

undang No. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) pasal 1 menyatakan bahwa 

“pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara”. 

Berdasarkan Undang-undang 

tersebut, pendidikan menjadi salah 

satu wadah bagi umat manusia untuk 

belajar, mengembangkan potensi dan 

pendidikan juga sebagai sarana untuk 

memberikan suatu pengarahan serta 

bimbingan yang diberikan kepada 

peserta didik dalam pertumbuhannya 

untuk membentuk kepribadian yang 

berilmu, bertakwa kepada tuhan, 

kreatif, mandiri dan membentuk 

peserta didik dalam menuju 

kedewasaan. 

Guna mewujudkan tujuan tersebut, 

maka lembaga pendidikan perlu 

melakukan usaha-usaha untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan 

serta mengajak seluruh lapisan 

masyarakat untuk ikut berperan aktif 
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dalam meningkatkan pendidikan di 

negara Indonesia ini. karena 

pendidikan adalah usaha untuk 

mengajarkan disiplin ilmu terpilih 

dalam kehidupan yang terbaik, 

diantaranya adalah Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan 

(PPKn). Mata pelajaranPPKn 

merupakan suatu mata pelajaran yang 

diajarkan disetiap jenjang pendidikan. 

Mata pelajaran PPKn merupakan 

salah satu muatan kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah 

sebagaimana diamanatkan dalam pasal 

2, pasal 3, dan pasal 37 Undang-

undang  nomor 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional  dan 

penjelasan pasal 37 yang beperan 

untuk membentuk peserta didik 

menjadi manusia yang memiliki rasa 

kebangsaan dan cinta tanah air. 

berdasarkan rumusan tersebut, telah 

dikembangkan mata pelajaran PPKn 

yang diharapkan dapat menjadi 

wahana edukatif dalam 

mengembangkan peserta didik menjadi 

manusia yang memiliki rasa 

kebangsaan dan cinta tanah air yang 

dijiwai oleh nilai nilai pancasila. 

Menurut Depdiknas (2006:49) mata 

pelajaran PPKn berperan untuk 

memfokuskan pada pembentukan 

warga negara Indonesia yang cerdas, 

terampil, berkarater yang diamanatkan 

oleh Pancasila dan UUD 1945. 

Begitu penting peranan yang 

dimiliki PPKn dalam proses 

pembudayaan dan pemberdayaan 

peserta didik, maka pembelajaran 

PPKn disekolah perlu dikembangkan 

sebagai pusat pengembangan wawasan 

, sikap dan keterampilan hidup dan 

kehidupan yang demokratis dalam 

rangka membangun kehidupan 
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demokrasi dan guna mencapai tujuan 

pendidikan nasional tentang 

peningkatan kualitas pendidikan.upaya 

untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan melalui peranan mata 

pelajaran PPKn harus diimbangi juga 

dengan kemampuan dan keterampilan 

guru PPKn dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar. kinerja 

seorang guru tidak dapat terlepas dari 

kompetensi yang melekat dan harus 

dikuasai. kompetensi guru merupakan 

bagian yang penting yang dapat 

menentukan tingkat kemampuan guru 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

seorang pengajar yang merupakan 

hasil kerja dan dapat diperlihatkan 

melalui suatu kualitas hasil kerja 

(Mulyasa, 2002:28). 

Disamping itu, untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan dapat dilakukan 

melalui sistem penilaian. Penilaian 

merupakan salah satu kegiatan yang 

dilakukan guru untuk mencapai tujuan 

yang dirumuskan dalam kurikulum. 

penilaian merupakan salah satu 

kegiatan yang dilakukan untuk 

mengukur dan menilai tingkat 

pencapaian kurikulum dan berhasil 

tidaknya proses pembelajaran. 

penilaian juga digunakan untuk 

mengetahui kekuatan dan kelemahan 

yang ada dalam proses pembelajaran, 

sehingga dapat dijadikan dasar untuk 

mengambil keputusan. oleh sebab 

itu,disamping kurikulum yang cocok 

dan proses penilaian yang baik dan 

terencana komponen yang penting 

dalam suatu sistem pendidikan. 

Penilaian hasil belajar merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari 

kegiatan pembelajaran, bahkan 

merupakan hal yang vital dalam sistem 

pendidikan dan pengajaran di lembaga 
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pendidikan formal. dengan adanya 

hasil penilaian akan dapat diketahui 

kemajuan dan perkembangan 

pendidikan dari waktu ke waktu. 

Miller, Linn, & Gronlund (2009:28) 

menyatakan bahwa “Penilaian adalah 

suatu proses untuk memperoleh 

informasi terhadap kinerja peserta 

didik”. Proses memperoleh informasi 

juga sangat menentukan agar 

keautentikan dari penilaian tersebut, 

oleh karena itu penilaian harus di 

pandang sebagai salah satu faktor 

penting yang menentukan keberhasilan 

proses dan hasil belajar. Kegiatan 

penilaian harus dapat memberikan 

informasi kepada guru untuk 

meningkatkan kemampuan 

mengajarnya dan membantu peserta 

didik mencapai perkembangan 

belajarnya secara optimal. 

Mengingat salah satu penekanan 

dalam kurikulum 2013 adalah 

penilaian autentik maka pelaksanaanya 

perlu diperhatikan guru dan kepala 

sekolah. Penilaian autentik merupakan 

penilaian yang direkomendasikan 

dalam kegiatan pembelajaran. 

penerapan penilain 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: 70). Dengan adanya penilaian 

autentik ini guru PPKn dituntut agar 

bisa menerapkannya dengan baik dan 

utuh tidak seperti pada kurikulum 

sebelumnya yang hanya menilai ranah 

pengetahuan siswa saja, maka dari itu 

dalam penilaian autentik kinerja guru 

dituntut untuk menilai ranah sikap, 

pengetahuan dan keterampilan siswa 
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dalam pembelajaran untuk 

mengumpulkan informasinya guru bisa 

menggunakan berbagai teknik 

penilaian yang sudah ditetapkan dan 

dalam mengimplementasikannya guru 

seharusnya melakukan prosedur 

penilaian yang tertuang dalam 

Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007. 

Melihat kenyataan di lapangan, 

kinerja guru PPKn di SMP Negeri 1 

Batulayar dalam menerapkan penilaian 

autentik ini belum dilaksanakan secara 

utuh sesuai dengan tuntutan kurikulum 

2013. Banyaknya format penilaian 

sehingga membuat guru terbebani 

dalam melakukan penilaian dan guru 

harus menilai secara detail dalam 

proses pembelajaran. selain itu guru 

PPKn masih bingung dalam proses 

penilaian yang dapat memberikan 

gambaran sikap, pengetahuan dan 

keterampilan yang dikaitkan dengan 

kehidupan nyata peserta didik diluar 

sekolah. Rubrik penilaian autentik 

yang terlalu banyak dan ribet membuat 

guru menjadi bingung dan akhirnya 

membuat guru PPkn kembali 

cenderung menggunakan penilaian tes 

sebagai penilaian utama dalam 

pembelajaran. penilaian ini dianggap 

merepotkan mengenai sistem 

penilaiannya yang memiliki banyak 

aspek, guru juga disibukkan dalam 

pembuatan rencana pembelajaran, 

penguasaan materi , penerapan strategi 

dan penilaiannya. Hal ini 

mengakibatkan penilaian autentik di 

SMPN 1 Batulayar belum bisa 

diterapkan secara utuh karena 

kurangnya pemahaman guru terkait 

dengan penyusunan penilaian autentik, 

jika hal ini terus terjadi maka guru 

tidak bisa mengetahui sejauh mana 
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kemampuan siswa dalam 

pembelajaran. 

Terkait dengan permasalahan yang 

terjadi maka dari itu dibutuhkan 

pelatihan penyusunan penilaian 

autentik dan workshop yang diikuti 

oleh guru agar lebih memahami 

tentang penilaian autentik. Dengan 

diadakannya workshop ini guru dapat 

menceritakan kendala yang dihadapi 

dalam melaksanakan penilaian 

autentik dan bisa berbagi 

pengalamannya dengan guru yang lain 

terkait dengan pelaksanaan penilaian 

autentik. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif. 

MenurutSukmadinata (2009:53-60) 

mengatakan bahwa“penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang 

digunakan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa,  

aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, 

presepsi, dan orang secara individual 

maupun kelompok, sedangkan metode 

deskriptif adalah suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, 

suatu objek, kondisi, sistem pemikiran 

ataupun peristiwa pada masa 

sekarang”. Pendapatlain diungkapkan 

oleh Milles&Huberman (Djamal, 

2011), “penelitian kualitatif lebih 

menekankan aspek proses 

mendapatkan data melsluikontsk 

secara intensif dan memerlukan waktu 

yang lama berada dalam situasi sosial. 

Artinya bahwa dalam penelitian 

kualitatif peneliti harus mengikuti 

prosedur, metode, dan teknik yang 

benar baik dalam mendapatkan data, 

menganalisis maupun melakukan 
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interprestasi sehingga menghasilkan 

kesimpulan yang benar”. 

Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan untuk menentukan subyek 

penelitian menggunakan teknik 

Purposive Sampling. Purposive 

Sampling menurut Sugiyono adalah 

teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 

2012: 68)Pertimbangan yang 

dimaksudkan adalah kriteria-kriteria 

pada subyek penelitian, yang dianggap 

paling mengetahui apa yang peneliti 

butuh dalam menjawab masalah dalam 

penelitian. Dengan demikian dalam 

penelitian ini, peneliti menentukan 

kriteria pada subjek penelitian adalah: 

(1) tenaga pendidik atau guru yang 

memiliki kualifikasi akademik;(2) 

tenaga pendidik atau guru yang telah 

bersertifikasi; (3) tenaga pendidik atau 

guru yang membelajarkan mata 

perlajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn), (4) tenaga 

pendidik yang memiliki pengalaman 

mengajar yang lama. 

Berikut ini akan dijelaskan teknik-

teknik pengumpulan data yang 

digunakan oleh peneliti sebagai 

berikut: 

a. Teknik Observasi 

       Menurut Nawawi dan Martini 

(1992:74), “Observasi adalah 

pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap unsur-unsur yang 

tampak dalam suatu gejala atau gejala-

gejala pada obyek penelitian”. Adanya 

observasi peneliti dapat mengetahui 

kinerja guru di Lombok Barat dalam 

kesehariannya ketika proses 

pembelajaran. 

       Berdasarkan pemaparan di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa 

observasi merupakan kegiatan 
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pengamatan dan pencatatan yang 

dilakukan oleh peneliti guna 

menyempurnakan penelitian agar 

mencapai hasil yang maksimal. 

b. Teknik Wawancara 

       Menurut Sugiyono (2010:194) 

pengertian wawancara sebagai berikut: 

“Wawancara 

digunakan 

sebagai eknik 

pengumpulan 

data apabila 

peneliti akan 

melaksanakan 

studi 

pendahuluan 

untuk 

menemukan 

permasalahan 

yang harus 

diteliti, dan juga 

peneliti ingin 

mengetahui hal-

hal dari 

responden yang 

lebih mendalam 

dan jumlah 

respondennya 

sedikit/kecil”. 

Wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini denganmengajukan 

pertanyaan-pertanyaan terstruktur 

karena peneliti menggunakan pedoman 

wawancara yang disusun secara 

sistematis dan lengkap untuk 

mengumpulkan data yang dicari. 

       Wawancara pada penelitian ini 

dilakukan pada Guru PPKn SMP 

Negeri 1 Batulayar.Metode wawancara 

yang digunakan untuk memperkuat 

dan memperjelas data yang diperoleh 

yaitu tentang Kinerja Guru PPKn SMP 

Negeri 1 Batulayar. Wawancara 

merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan langsung oleh peneliti dan 

mengharuskan antara peneliti serta 

narasumber bertatap muka sehingga 

dapat melakukan tanya jawab secara 

langsung dengan menggunakan 

pedoman wawancara. 

c. Dokumentasi 

       Menurut Hamidi (2004:72), 

Metode dokumentasi adalah informasi 

yang berasal dari catatan penting baik 

dari lembaga atau organisasi maupun 
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dari perorangan. Dokumentasi 

penelitian ini merupakan pengambilan 

gambar oleh peneliti untuk 

memperkuat hasil penelitian. Menurut 

Sugiyono (2013:240), dokumentasi 

bisa berbentuk tulisan, gambar atau 

karya-karya monumental dari 

seseorang.  

HASIL PENELITIAN 

1. Jenis-jenis Penilaian Autentik 

yang dikembangkan Guru 

PPKn 

Dua guru PPKn sudah 

menggunakan acuan penilaian autentik 

di kelasnya masing-masing  semenjak 

sekolah tersebut mulai menggunakan 

kurikulum 2013, hal ini juga terlihat 

dari dokumen yang peneliti dapatkan 

yaitu dokumen penilaian yang 

dipegang oleh masing-masing guru 

PPKn dan hasil belajar siswa yang 

dituangkan dalam nilai rapot siswa 

bahwa dalam penilaian tersebut aspek 

pengetahuan, aspek pengetahuan dan 

aspek keterampilan siswa benar-benar 

dinilai, akan tetapi dalam 

pelaksanaannya penilaian autentik ini 

belum berjalan sempurna karena masih 

adanya keterbatasan diakibatkan 

karena penilaian ini butuh waktu yang 

lebih lama dalam 

mengimplementasikan semua aspek 

penilaian karena banyaknya komponen 

yang harus dinilai. Guru disini 

mempunyai peran yang cukup penting 

dalam menerapkan penilaian ini karena 

guru dituntut untuk bisa menilai 

kekuatan dan kelemahan peserta didik 

serta desain pembelajaran, mampu 

melihat informasi baru, dan 

mengasimilasikan pemahaman peserta 

didik dan tuntutan lainnya yang 
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membuat guru harus benar-benar 

memahami penilaian autentik. 

2. Pelaksanaan Penilaian Input, 

Proses, Output pada Mata 

Pelajaran PPKn di SMP Negeri 1 

Batulayar 

Kedua guru PPKn sudah 

menjalankan tujuan standar penilaian 

berdasarkan Permendikbud Nomor 66 

Tahun 2013 yaitu menilai semua aspek 

dari melakukan penilaian terhadap 

masukan (input) siswa, penilaian 

prosesnya, dan penilaian keluaran 

(output) dari siswa. Berdasarkan 

observasi langsung yang peneliti 

lakukan didalam kelas dalam 

pelaksanaan masing-masing penilaian 

tersebut tidak mudah karena guru tidak 

mengamati satu persatu aktivitas yang 

dilakukan siswa karena tidak 

memungkinkan guru harus mengamati 

satu persatu siswa yang jumlahnya 25 

lebih selama jam pelajaran. Jadi subjek 

1 dan subjek 2 disini mengamati secara 

acak siswa yang rajin, malas, tidak 

bisa diatur, aktif, ribut dan lainnya 

yang kemudian dituangkan dijurnal 

penilaian seperti penuturan subjek 1 

dan subjek 2. 

3. Pelaksanaan Penilaian Ranah 

Sikap, Pengetahuan, dan 

Keterampilan Pada Mata 

Pelajaran PPKn 

Berdasarkan hasil wawancara yang 

peneliti lakukan dengan kedua guru 

tersebut dan disertai dengan hasil 

dokumentasi dapat diketahui bahwa 

kedua guru tersebut memang sudah 

menilai ketiga ranah kompetensi siswa 

yaitu ranah pengetahuan, ranah sikap 

dan ranah keterampilan siswa. Hal ini 

juga terlihat dari dokumen yang 

peneliti dapatkan yaitu nilai hasil 
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belajar siswa berupa rapot siswa dan 

penilaian didalam kelas. Namun 

memang dalam pelaksanaannya kedua 

guru ini menemui hambatan-hambatan 

ketika melakukan penilaian secara 

langsung yaitu banyaknya komponen 

yang harus dinilai, membutuhkan 

waktu yang cukup lama untuk menilai, 

dan tidak bisa ketiga ranah ini dinilai 

secara bersamaan didalam kelas karena 

akan menghabiskan waktu 

pembelajaran. 

PEMBAHASAN 

a. Jenis-jenis Penilaian Autentik 

yang dikembangkan guru PPKn 

Penilaian merupakan integral dari 

sebuah pembelajaran. Dalam setiap 

pembelajaran, penilaian berfungsi 

untuk mengukur sejauh mana siswa 

dapat mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran yang diterapkan. 

Penilaian didalam pembelajaran 

membantu guru dalam mengevaluasi 

keefektifan kurikulum, strategi 

mengajar dan kegiatan belajar yang 

cukup kompetensi pengetahuan, sikap 

dan keterampilan siswa. 

Berdasarkan data hasil penelitian 

diatas dapat diketahui bahwa kedua 

guru PPKn sama-sama sudah 

menerapkan penilaian autentik dalam 

kelas yang mereka ajarkan, mengingat 

Penilaian  autentik  sangat  penting  

perannya  dalam peningkatan mutu 

proses pembelajaran Belum 

digunakanya penilaian autentik secara 

utuh dalam pembelajaran PPKn ini 

dikhawatirkan guru tidak dapat 

membuktikan secara tepat bahwa 

tujuan pembelajaran telah benar-benar 

dikuasai dan dicapai. Guru tidak dapat 

memperoleh data yang 

menggambarkan perkembangan 
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belajar peserta didik yang 

sesungguhnya.berdasarkan pendapat 

Subali (2012:  20)  menyatakan bahwa 

“prinsip  umum  dalam  penilaian  

hasil  belajar  oleh  pendidik adalah  

Sahih, yakni penilaian didasarkan pada 

data yang mencerminkan kemampuan  

yang  diukur”. oleh  karena  itu, 

gambaran perkembangan belajar 

peserta didik perlu diketahui guru agar 

guru dapat mengetahui peserta didik 

yang benar-benar memahami materi 

dan yang belum memahami materi 

yang diajarkan. 

b. Pelaksanaan Penilaian Input, 

Proses,dan Output pada Mata 

PelajaranPPKn  

Penilaian autentik selain 

memperhatikan aspek kompetensi 

sikap, kognitif dan psikomotor serta 

variasi instrument, juga harus 

memperhatikan penilaian input, proses 

dan output. Penilaian input adalah 

penilaian yang dilakukan sebelum 

pembelajaran, bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa. 

dengan penilaian input kemampuan 

siswa dapat dipetakan dan dapat 

dijadikan acuan guru dalam proses 

pembelajaran. Penilaian proses adalah 

penilaian yang dilakukan setelah 

proses pembelajaran berlangsung. 

Bertujuan untuk mengetahui tingkat 

pencapaian kompetensi ketika proses 

pembelajaran berlangsung, sedangkan 

penilaian output adalah penilaian yang 

dilakukan setelah proses pembelajaran 

berlangsung. Penilaian ini mempunyai 

tujuan untuk mengetahui pencapaian 

peserta didik setelah mengikuti proses 

pembelajaran. 

Kedua guru PPKn dalam 

pernyataan mereka ketika wawancara 

dengan peneliti, mereka 
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mengungkapkan bahwa sudah 

melakukan penilaian terhadap ketiga 

komponen tersebut dengan 

menggunakan jurnal sebagai 

pendukung penilaian seperti tuntutan 

dalam penilaian autentik yaitu untuk 

mengukur ketiga komponen tersebut, 

seperti menurut Permendikbud, 81a 

2013 yang berbunyi “penilaian 

autentik merupakan ciri khas 

kurikulum 2013, pelaksanaanya 

mengukur masukan (input), proses, 

dan keluaran (output) pembelajaran”. 

namun berdasarkan observasi yang 

peneliti lakukan di dalam kelas kedua 

guru PPKn, peneliti menemukan 

beberapa perbedaan terhadap hasil 

wawancara dengan hasil observasi 

peneliti, dimana dalam observasi yang 

peneliti lakukan peneliti tidak melihat 

kedua guru PPKn ini memberikan 

penilaian kepada siswa. Kedua guru 

PPKn hanya mengamati tetapi tidak 

langsung memberikan 

penilaiannya.Dalam penilaian autentik 

guru harus menilai secara menyeluruh 

dari input, proses dan outpunya agar 

guru mengetahui bagaimana 

perkembangan belajar siswa yang 

meliputi ranah sikap, pengetahuan dan 

keterampilan siswa tersebut dan harus 

menyiapkan teknik dan instrument 

yang lengkap untuk menilai siswa. 

C. Pelaksanaan Penilaian Ranah Sikap, 

Pengetahuan dan Keterampilan 

pada Mata Pelajaran PPKn 

Penilaian autentik mencangkup tiga 

ranah hasil belajar yaitu ranah sikap, 

ranah keterampilan dan pengetahuan. 

Penilaian autentik harus mampu 

menggambarkan sikap, keterampilan 

dan pengetahuan apa yang sudah atau 

belum dimiliki oleh peserta didik, 
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bagaimana mereka menerapkan 

pengetahuannya, dalam hal apa 

mereka sudah atau belum mampu 

menerapkan perolehan belajar dan 

sebagainya 

Berdasarkan data hasil penelitian 

terkait dengan tiga ranah yang dinilai 

dalam penilaian autentik dapat 

diketahui dari hasil wawancara peneliti 

dengan kedua guru PPKn menyatakan 

hal yang tidak jauh berbeda bahwa 

mereka menilai ketiga ranah tersebut. 

Dalam penilaian autentik penilaian 

terhadap ketiga ranah tersebut menjadi 

ciri dari penilaian autentik karena 

tuntutan dalam kurikulum harus 

mengukur semua ranah tersebut, 

seperti yang dikemukakan oleh 

Kunandar (2013: 52) “penilaian  

autentik  peserta  didik  mencakup  

kompetensi  sikap, pengetahuan  dan  

keterampilan”. Hal yang sama juga 

tertuang dalam salinan lampiran 

Permendikbud Nomor 104 tahun 2014 

tentang Penilaian Hasil Belajar juga 

tertulis bahwa “ruang lingkup dalam 

penilaian autentik mencakup 

kompetensi  sikap  (spiritual  dan  

sosial),  pengetahuan  dan 

keterampilan”.  

PENUTUP 

a. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa kinerja guru PPKn 

dalam pengembangan penilaian 

autentik di SMP Negeri 1 Batulayar 

sudah diterapkan walaupun dalam 

pelaksanaanya masih belum berjalan 

baik karena masih ada kekurangan 

dalam pengembangan penilaian 

autentik. 



17 
 

1. Jenis-jenis penilaian autentik 

yang dikembangkan guru 

PPKn 

Jenis-jenis penilaian autentik 

yang dikembangkan oleh guru PPKn 

di SMP Negeri 1 Batulayar sudah 

mulai diterapkan, tetapi dalam 

pelaksanaanya hanya beberapa jenis 

saja yang dikembangkan oleh kedua 

guru PPKn di SMP Negeri 1 

Batulayar. Subjek 1 mengembangkan 

tiga jenis penilaian autentik dalam 

kelas yang diajarkannya seperti: 1) 

penilaian proyek, 2) penilaian 

portofolio, 3) penilaian tertulis Namun, 

yang paling sering digunakan adalah 

penilaian tertulis, karena menganggap 

penilaian ini yang paling mudah 

dilakukan dan anak lebih rajin jika 

diberikan tes. Sedangkan subjek 2 

hanya mengembangkan penilaian 

kinerja, penilaian proyek dan penilaian 

tes, sama halnya dengan subjek 1, 

subjek 2 lebih cenderung memberikan 

tes tertulisdan tes lisan kepada 

siswanya. 

2. Pelaksanaan Penilaian Input, 

Proses, dan Output pada mata 

pelajaran PPKn 

pelaksanaan penilaian masukan 

(input), proses, dan keluaran (output) 

pada mata pelajaran PPKn dikatakan 

belum berjalan baik, hal ini 

dikarenakan kedua guru PPKn di SMP 

Negeri 1 Batulayar cenderung hanya 

menilai diakhir yaitu penilaian 

terhadap outputnya saja. Kedua guru 

tersebut memang mengamati siswa 

dari awal pembelajaran sampai akhir 

pembelajaran, tetapi kedua guru PPKn 

tidak langsung menilai input, proses, 

dan output siswa tersebut. walaupun 

guru PPKn melakukan pengamatan 

terhadap siswa tetapi dalam melakukan 
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penilaian tersebut tidak menggunakan 

instrument dan tidak langsung 

mencatat perilaku siswa ke dalam 

jurnal serta tidak menggunakan teknik 

dan instrumen lain selain pengamatan 

langsung. 

3. Pelaksanaan ranah sikap, 

ranah keterampilan, ranah 

pengetahuan dalam penilaian 

autentik mata pelajaran 

PPKn 

penilaian terhadap ketiga ranah 

dalam penilaian autentik yaitu: 1) 

ranah pengetahuan, 2) ranah sikap, 3) 

ranah keterampilan pada mata 

pelajaran PPKn dikatakan belum 

berjalan baik, hal ini dikarenakan guru 

PPKn cenderung hanya menilai siswa 

pada ranah pengetahuannya saja dari 

tes tertulis dan tes lisan, sedangkan 

untuk ranah sikap dan keterampilan 

siswa dinilai di akhir ketika akan 

mengisi nilai untuk rapot siswa. ranah 

sikap hanya dinilai dengan mengamati 

saja tanpa di catat dan ranah 

keterampilan dinilai seadanya karena 

tidak terlalu memfokuskan pada ranah 

keterampilan siswa karena dianggap 

rubrik penilaian ketiga ranah ini terlalu 

banyak yang menyebabkan guru 

menjadi susah menilai secara detail 

dan rinci. 

 

b. Saran 

Berdasarkan hasil dan 

pembahasan serta temuan dalam 

penelitian, peneliti memberikan 

beberapa saran perihal kinerja guru 

PPKn dalam pengembangan penilaian 

autentik, yaitu sebagai berikut: 

1.  Bagi Pemerintah 

1). Meningkatkan pelatihan dan 

sosialisasi kepada guru 
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khususnya guru PPKn terkait 

dengan penilaian autentik 

sehingga guru PPKn lebih 

mudah menerapkan penilaian 

ini dan tidak merasa terbebani 

dengan banyaknya komponen 

penilaian autentik. 

2). Dinas terkait semestinya 

meningkatkan pelatihan 

penilaian khususnya penilaian 

autentik kepada guru PPKn 

dalam mengembangan 

penilaian autentik. 

2.  Bagi Sekolah 

1). meningkatkan kinerja 

pendidik khususnya guru PPKn 

dalam mengembangkan 

tahapan penilaian autentik 

dengan mengadakan workshop 

tentang penilaian. 

2). Merangkul semua pendidik 

dilingkungan sekolah untuk 

membantu guru PPKn dan BK 

serta wali kelas untuk 

melakukan pembinaan kepada 

siswa. 

3. Bagi Guru 

1). Meningkatkan kinerjanya 

dengan selalu mencari 

informasi khsusunya tentang 

penilaian autentik, serta 

panduan penilaian oleh 

pendidik dan satuan pendidikan 

yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. 

2). Tetap mengikuti dan 

berpartisipasi dalam kegiatan 

yang diadakan MGMP dalam 

rangka peningkatan 

kompetensi. 

3). Mengikuti pelatihan-

pelatihan yang diadakan oleh 

pemerintah terkait dengan 
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kurikulum atau program-

program yang terbaru. 

4. Bagi Orang tua siswa 

Membantu pendidik dan 

sekolah untuk melakukan 

pembinaan terhadap sikap 

siswa dilingkungan rumah dan 

masyarakat dan selalu 

mengawasi ketika berada diluar 

lingkungan sekolah 
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