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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Kajian Terdahulu 

Dalam suatu penelitian, agar penelitian itu valid dan mengurangi 

terjadinya pengulangan, peniruan, dan plagiat, peneliti melakukan penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh peneliti : 

Nanang Kosim, 2014 : “Implementasi Penilaian Autentik Kurikulum 

2013 Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti di 

SMPN 6 Surabaya“. Dengan hasil temuan dalam mengimplementasikan 

penilaian autentik kurikulum 2013, baik data melalui wawancara maupun data 

dari dokumen yang terlampir dalam lampiran sebagaimana proses penilaian 

autentik kurikulum 2013 di implementasikannya, dengan memakai tiga model 

penilaian kompetensi, yaitu; kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan 

kompetensi keterampilan.  

Faktor pendukung terimplementasinya penilaian autentik kurikulum 2013 

diantaranya, peserta didik lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran, 

sekolah mengadakan pelatihan dan wokrshop dalam meningkatkan kualitas serta 

kuantitas para pendidik dalam memahami implementasi kurikulum 2013 dan 

penilaian autentik, dan manajemen serta keadaan sekolah yang sangat 
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mendukung baik dalam hal sarana prasarananya maupun dalam hal kualitas dan 

kuantitas pendidik, tenaga kependidikan, serta peserta didik.  

Sedangkan faktor penghambat terimplementasinya penilaian autentik 

kurikulum 2013, antara lain, kelas gemuk atau bisa di artikan pendidik tidak bisa 

menilai para peserta didik satu persatu dikarenakan jam pelajaran yang kurang 

panjang, kurangnya pelatihan dan workshop yang diberikan oleh kementrian 

pendidikan dalam memahami penilaian autentik kurikulum 2013.  

Perbedaaannya terletak pada fokus permasalahan yang dibahas oleh 

Nanang Kosim lebih menekankan tentang bagaimana implementasi penilaian 

autentik dan faktor yang menghambat dan mendukung implementasi penilaian 

autentik, sedangkan penelitian sekarang lebih memfokuskan kepada 

problematika guru PAI dalam melakukan penilaian autentik. Sedangkan, 

persamaannya sama-sama penelitian kualitatif, dan sama-sama meneliti 

mengenai penilaian autentik. 

Muhammad Jujani, 2009 : “ Keterlaksanaan Penilaian Autentik Pada 

Mata Pelajaran IPA-Biologi di kelas VII MTsN Slemana kota Tahun Ajaran 

2008/2009 “. Hasil dari penelitian MTs tersebut telah menggunakan penilaian 

autentik. Terdapat tanggapan positif dari para siswa. Pelaksanaan penilaian 

autentik di laboratorium belum dapat dilaksanakan karna kurangnya sarana dan 

prasarana. Kekurangan dari penilaian autentik di sekolah tersebut adalah : 1) 

Kurangnya pembekalan dari sekolah untuk para guru, 2)  menambah pekerjaan 

bagi guru, 3) guru memiliki rasa minder dan tidak percaya diri kepada siswa 
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dengan penilaian autentik, 4) kurangnya literatur biologi dan alat-alat praktik 

yang belum terpenuhi, dan 5) waktu yang diperlukan.  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak 

pada fokus permasalahan, penelitian terdahulu lebih menekankan pada 

bagaimana keterlaksanaan penilaian autentik dalam mata pelajaran IPA-Biologi, 

sedangkan penelitian sekarang lebih menekankan pada problematika guru PAI 

dalam pelaksanaan penilaian autentik. Sedangkan persamaannya sama-sama 

menggunakan penelitian kualitatif dan sama-sama tentang penilaian autentik.  

B. Kajian Teori 

1. Konsep Guru Pendidikan Agama Islam  

a. Pengertian Guru Agama Islam 

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang 

memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan 

masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat 

tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi juga bisa di 

masjid, di musholah, di rumah, dan sebagainya.
26

 

Guru sebagai salah satu komponen disekolah menempati profesi 

yang memainkan peranan penting dalam proses belajar mengajar. 

Keberadaan guru sebagai salah satu komponen dalam system pendidikan 

                                                             
26

 Walid, Supervisi, 77. 
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sangat mempengaruhi hasil proses belajar mengajar disekolah. 

Keberadaannya memiliki relasi sangat dekat dengan peserta didiknya.
27

 

Di lembaga pendidikan formal, guru menjalankan tugas pokok dan 

fungsi yang bersifat multiperan, yaitu sebagai pendidik, pengajar, dan 

pelatih. Istilah pendidik merujuk pada pembinaan dan pengembangan 

afeksi peserta didik. Istilah pengajar merujuk pada pembinaan dan 

pengetahuan atau asah otak intelektual. Istilah pelatih, meskipun tidak 

lazim menjadi sebutan untuk seorang guru, merujuk pada pembinaan dan 

pengembangan keterampilan atau keprigelan peserta didik, seperti yang 

dilakukan oleh guru keterampilan.
28

  

Dalam pengelolaan program pembelajaran ada beberapa langkah 

atau tahapan yang harus dijalani oleh seorang guru. Tahapan tersebut sama 

dengan tahapan pengelolaan pembelajaran mata pelajaran antara lain, yaitu: 

"Tahap persiapan atau perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian atau 

evaluasi". 

1) Tahap Persiapan atau Perencanaan 

Persiapan atau perencanaan adalah tahap awal yang harus dilalui 

oleh guru dalam pembelajaran. Pada tahap ini guru mempersiapkan segala 

sesuatu agar pembelajaran yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara 

efektif dan efisien. Proses pembelajaran dikatakan efektif apabila 

                                                             
27

 Mujtahid, Pengembangan Profesi Guru (Malang : UIN-Maliki Press, 2011 ), 20. 
28

 Sudarman Danim,  Inovasi Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 15. 



 16 

penyampaian bahan pembelajaran sesuai dengan waktu yang tersedia. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pembelajaran yang efisien adalah semua 

bahan pelajaran dapat dipahami siswa. 

Agar proses pembelajaran yang dilakukan efektif dan efisien, dan 

anak didik aktif mengikuti pelajaran, guru perlu memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

a) Tujuan pembelajaran yang diberikan. 

b) Ruang lingkup dan urutan bahan yang dimiliki. 

c) Sarana dan fasilitas yang dimiliki. 

d) Jumlah siswa yang akan mengikuti pelajaran. 

e) Waktu jam palajaran yang tersedia. 

f) Sumber bahan pelajaran yang bisa digunakan. 

 

2) Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, aktivitas belajar mengajar berpedoman 

pada persiapan pengajaran yang dibuat. Pemberian bahan pelajaran 

disesuaikan dengan urutan yang telah diprogram secara sistematis dalam 

tahap persiapan. 

Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran meliputi yaitu: 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal merupakan 

kegiatan awal tatap muka antara guru dan siswa. Dalam kegiatan ini guru 

memberi petunjuk, pengarahan dan appersepsi, atau dapat juga dengan 
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menyampaikan tujuan yang akan dicapai dan memberikan beberapa 

pertanyaan (pretest). Dalam kegiatan inti, guru menjelaskan materi dengan 

menggunakan pendekatan, metode dan teknik yang seudah ditentukan. 

Sedangkan dalam kegiatan akhir dapat berupa umpan balik dan penilaian. 

Dalam pelaksanaan program pembelajaran, guru lebih dahulu harus 

mengadakan pretest untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap bahan 

pelajaran, kemudian pada akhir pelajaran, guru mengadakan postest 

sebagai akhir dari seluruh proses interaksi belajar mengajar. 

Dalam penyampaian bahan pelajaran, guru menggunakan metode 

dan fasilitas yang sesuai dengan bahan pelajaran yang diberikan kepada 

siswa. Penggunaan fasilitas untuk mengurangi verbalisme dan membantu 

siswa memahami pelajaran yang diberikan agar siswa mendapat penjelasan 

yang tepat dan benar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara 

efektif dan efisien. Kesalahan penggunaan metode dan fasilitas 

menyebabkan tujuan pembelajaran sukar dicapai. 

3) Tahap Penilaian (Evaluasi) 

Pada bagian ini proses belajar mengajar dievaluasi untuk 

mengetahui sejauhmana penguasaan bahan pelajaran oleh siswa dan untuk 

mengetahui efektifitas dan efesiensi pembelajaran yang telah dilaksanakan. 
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Menurut Nana Sudjana, inti penilaian adalah “proses memberikan 

atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kreativitas 

tertentu”.
29

 

Sedangkan fungsi dari evaluasi itu sendiri adalah: 

a) Penilaian berfungsi selektif. 

b) Penilaian berfungsi diagnostik. 

c) Penilaian berfungsi sebagai penempatan. 

d) Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan.
30

 

Untuk mengetahui apakah siswa telah menguasai bahan yang 

diajarkan perlu diadakan postest sebagai akhir dari proses mengajar. 

Bentuk dan jenis test yang digunakan bisa bermacam-macam, namun tetap 

berpedoman pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Bentuk-bentuk evaluasi terhadap siswa dapat berupa: 

a) Evaluasi bahwa siswa telah menyelesaikan seperangkat program yang 

diberikan. 

b) Ujian tertulis. 

c) Ujian lisan. 

d) Ujian memilih alternatif dari berbagai kemungkinan (multiple choice 

test). 

                                                             
29

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995 ), 3 
30

 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan ( Jakarta: Bumi Aksara, 1997 ), 9 



 19 

e) Ujian memilih laternatif dari dua kemungkinan benar atau salah (true 

false test) 

f) Ujian penampilan (performance test). 

Guru dalam penilaian harus memperhatikan prinsip-prinsip 

penilaian sebagai berikut: 

a) Dalam menilai hasil belajar hendaknya dirancang sedemikian rupa, 

sehingga jelas yang dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan 

interpretasi hasil penilaian. 

b) Penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses 

belajar mengajar, artinya penilaian senantiasa dilaksanakan pada setiap 

proses belajar mengajar sehingga pelaksanaannya berkesinambungan. 

c) Agar diperoleh hasil belajar yang objektif dalam pengertian 

menggambarkan prestasi dan kemampuan siswa sebagaimana adanya. 

Penilaian harus menggunakan berbagai alat penilaian yang sifatnya 

komprehensif. Dengan sifat komprehensif dimaksudkan segi abilitas 

yang dinilainya tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan 

psikomotor. 

d) Penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindak lanjut.
31

 

Penilaian adalah alat untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran. 

Dengan kata lain penilaian pembelajaran adalah upaya memberi nilai 

terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru 

                                                             
31 Nana sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, 8 
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dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran meliputi tiga 

aspek yakni aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. 

Penilaian juga mempunyai fungsi-fungsi berikut: 

a) Alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. Dengan 

fungsi ini maka penilaian harus mengacu kepada rumusan-rumusan 

tujuan instruksional. 

b) Umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan 

mungkin dilakukan dalam hal tujuan instruksional, kegiatan belajar 

siswa, mengajar guru, dan lain-lain. 

c) Dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada orang 

tuanya. Dalam laporan tersebut dikemukakan kemampuan  dan 

kecakapan belajar siswa dalam berbagai bidang situasi dalam bentuk 

nilai-nilai prestasi yang dicapai.
32

 

Sedangkan tujuan penilaian adalah: 

a) Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui 

kelebihan dan kekurangan nya dalam berbagai bidang studi atau mata 

pelajaran yang ditempuh. 

b) Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran 

disekolah, yang seberapa jauh keefektifan nya dalam mengubah tingkah 

laku para siswa kearah tujuan pendidikan yang diharapkan. 

                                                             
32 Nana sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, 3 
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c) Menentukan tindaklanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan 

dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran. 

d) Memberikan pertanggung jawaban dari pihak sekolah kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud meliputi pemerintah, 

masyarakat, dan para orang tua siswa.
33

 

Pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah bertujuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan 

pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman 

peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang 

terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaannya, berbangsa dan 

bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi.
34

 

Oleh karena itulah, pendidikan Islam sangat penting sebab dengan 

pendidikan Islam, orang tua atau guru berusaha secara sadar memimpin 

dan mendidik anak diarahkan kepada perkembangan jasmani dan rohani 

sehingga mampu membentuk kepribadian yang utama yang sesuai dengan 

ajaran agama Islam.
35

 

Melalui pendidikan, setiap potensi yang di anugerahkan oleh Allah 

SWT dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan untuk menjalankan fungsi 

sebagai khalifah di muka bumi. Sehingga pendidikan merupakan suatu 

proses yang sangat penting tidak hanya dalam hal pengembangan 

                                                             
33 Nana sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, 4 
34

 Abdul Majid & Dian Andayani, Pendidikan, 135. 
35

 Abdul Majid, 139. 
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kecerdasannya, namun juga untuk membawa peserta didik pada tingkat 

manusiawi dan peradaban, terutama pada zaman modern dengan berbagai 

kompleksitas yang ada.
36

 

Sedangkan yang dimaksud dengan guru agama Islam adalah orang 

dewasa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik 

dengan memberikan pertolongan terhadap mereka dalam perkembangan 

jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri 

sendiri dan memenuhi tugasnya sebagai hamba atau khalifah Allah maupun 

sebagai makhluk sosial serta makhluk individu yang mandiri. 

2. Konsep Kurikulum 2013 

a. Pengertian kurikulum 2013 

Dalam sistem pendidikan nasional, dinyatakan bahwa kurikulum 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan isi dan lahan pelajaran serta 

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar. Kurikulum yang ada pasti akan mengalami perubahan dan 

pengembangan sesuai dengan tuntutan zaman. Pengembanagan kurikulum 

merupakan inti dalam penyelenggaraan pendidikan, dan oleh karenanya 

pengembangan dan pelaksanaan harus berdasarkan pada asas-asas 

pengembangan secara makro.
37

 

                                                             
36

 Nor Afandi, Pendidikan Profetik ( Jember: STAIN Jember Press, 2013 ), 71. 
37

 Oemar hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 

12-15. 
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Sedangkan kurikulum 2013 merupakan serentetan rangkaian 

penyempurnaan terhadap kurikulum yang telah dirintis tahun 2004 yang 

berbasis kompetensi lalu diteruskan dengan kurikulum 2006 (KTSP).  

Dalam pemaparannya, menteri pendidikan dan kebudayaan, Prof. Ir. 

Muhmmad Nuh, menegaskan bahwa kurikulum 2013 lebih ditekankan 

pada kompetensi dengan pemikiran berbasis sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan.
38

 

b. Pelaksanaan kurikulum 2013  

Salah satu hal pokok dalam kurikulum 2013 adalah menekankan 

pada pembelajaran siswa aktif. Dalam hal ini, peran guru sangat signifikan 

dalam upaya mensukseskan tujuan kurikulum 2013 tersebut. Selain 

penekanan terhadap pembelajaran siswa aktif, di dalam kurikulum 2013 

juga terdapat beberapa perubahan yang menuntut profesionalisme guru 

yang sesuai dengan kurikulum baru tersebut. Perubahan isi mata pelajaran 

dan jumlah mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan tentu 

membutuhkan guru yang siap untuk itu.
39

 

Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk jenjang SMP dan 

SMA atau yang sederajat dilaksanakan menggunakan pendekatan ilmiah. 

Proses pembelajaran menyentuh tiga ranah yaitu sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara 
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 Imas kurniasih dan Berlin Sani, 7. 
39

 Imas Kurinasih&Berlin Sani, 14-15. 
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kemampuan untuk menjadi manusia yang baik (soft skill) dan manusia 

yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard 

skill) dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, kerampilan 

dan pengetahuan.
40

 

Permendikbud No. 68 Tahun 2013 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengisyaratkan tentang perlunya 

proses yang dipadu dengan kaidah-kaidah  pendekatan saintifik atau ilmiah. 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran 

yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif 

mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan 

mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), 

merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisi data, menarik 

kesimpulan dan mengomunikasi konsep, hukum atau prinsip yang 

“ditemukan”. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan 

pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai 

materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi berasal dari 

mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru 

saja.
41
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 Daryanto, 54. 
41
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Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk 

mencapai satu kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam standar isi 

dan dijabarkan dalam silabus.  

Hal yang sangat mendasar dari RPP kurikulum 2013 ini adalah 

bahwa pendekatan pembelajaran yang hendak dikembangkan harus 

menggambarkan sebuah proses pembalajaran yang lebih mengedepankan 

peran aktif siswa dalam mengonstruksi pengetahuan dan keterampilannya. 

Sebelum menyusun RPP, ada beberapa hal yang harus diketahui: 

a) RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta 

didik dalam upaya menapai kompetensi dasar. 

b) Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusu RPP secara 

lengkap dan sistematis. 

c) RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali 

pertemuan atau lebih. 

d) Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang 

disesuaikan dengan penjadwalan disatuan pendidikan. 

Seorang guru harus memperhatikan langkah-langkah penyusunan 

RPP yang dibagi dalam tiga (langkah dasar, kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti dan kegiatan penutup) dengan rincian sebagai berikut: 
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a) Kegiatan pendahuluan 

(1) Motivasi 

Guru memberikan gambaran manfaat mempelajari materi yang akan 

diajarkan. 

(a)  Pemberian Acuan 

(1) Berkaitan dengan kajian ilmu yang akan dipelajari. 

(2) Acuan dapat berupa penjelasan materi pokok dan uraian 

materi pelajaran secara garis besar. 

(3) Pembegian kelompok belajar. 

(4) Penjelasan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar 

sesuai dengan rencana langkah-langkah pembelajaran. 

(b) Kegiatan Inti 

(1) Proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi inti dan 

kompetensi dasar. 

(2) Dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik. 

(3) Menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran dengan proses eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi dilaksanakan melalui aktifitas 

mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji dan 

mencipta. 
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(c) Kegiatan Penutup 

(1) Kegiatan guru mengarahkan peserta didik untuk membuat 

rangkuman/kesimpulan. 

(2) Pemberian tes atau tugas dan memberikan arahan tindak 

lanjut, pembelajaran, dapat berupa kegiatan diluar kelas, 

dirumah atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan.
42

 

c. Penilaian Autentik Kurikulum 2013 

Penilaian dalam kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud 

Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Standar 

Penilaian bertujuan untuk menjamin:  

1) Perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang 

akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian, 

2) Pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, 

edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya; dan 

3) pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan 

informatif.
43

 

Menurut Permendikbud standar penilaian pendidikan adalah kriteria 

mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar 

peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan 

pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta 
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didik yang mencakup sebagai berikut: penilaian autentik, penilaian diri, 

penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah 

semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu 

tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah.
44

  

Sebenarnya dalam kurikulum sebelumnya, yakni Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP ) sudah memberi ruang terhadap 

penilaian autentik, tetapi dalam implementasi di lapangan belum berjalan 

secara optimal. Melalui kurikulum 2013 penilaian autentik menjadi 

penekanan yang serius untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. 

Dimana guru dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik benar-

benar memperhatikan penilaian autentik.  

Secara umum penilaian autentik merupakan penilaian yang 

dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), 

proses, dan keluaran (output) pembelajaran, yang meliputi ranah sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. Penilaian autentik menilai kesiapan peserta 

didik serta proses dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian 

ketiga komponen ( input, proses, dan output ) tersebut akan 

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

mampu menghasilkan dampak instruksional (instructional effect) dan 

dampak pengiring (nurturant effect) dari pembelajaran.
45
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Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan 

ilmiah (scientific approach)  dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan 

kurikulum 2013. Karena penilaian semacam ini mampu menggambarkan 

peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam mengobservasi, 

menalar, mencoba, dan membangun jejaring. Penilaian autentik cenderung 

fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta 

didik untuk menunjukkan kompetensi mereka yang meliputi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Karenanya penilaian autentik sangat 

relevan dengan pendekatan saintifik dalam pembelajaran di SMA.
46

 

Kata lain dari penilaian autentik adalah penilaian kinerja, termasuk 

di dalamnya penilaian portofolio dan penilaian projek. Penilaian autentik 

disebut juga penilaian responsif, suatu metode untuk menilai proses dan 

hasil belajar peserta didik yang memiliki ciri-ciri khusus, mulai dari 

mereka yang mengalami kelainan tertentu, memiliki bakat dan minat 

khusus, hingga yang jenius. Penilaian autentik dapat diterapkan dalam 

berbagai bidang ilmu seperti seni atau ilmu pengetahuan pada umumnya, 

dengan orientasi utamanya pada proses dan hasil belajar.
47

 

Hasil penilaian autentik dapat di gunakan oleh pendidik untuk 

merencanakan program perbaikan (remedial), pengayaan (enrichment), 

atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian autentik dapat 
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digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang memenuhi 

standar penilaian pendidikan. 

Penilaian autentik selain memperhatikan aspek kompetensi sikap, 

kognitif, dan psikomotorik 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 di petakan dan dapat 

dijadikan acuan guru dalam proses pembelajaran. Selain itu dapat dijadikan 

bahan sebagai acuan keberhasilan pembelajaran dengan membandingkan 

hasil sebelum dan sesudah pembelajaran. 

Penilaian proses adalah penilaian yang dilakukan setelah proses 

pembelajaran berlangsung. Bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian 

kompetensi ketika proses pembelajaran berlangsung. Penilaian proses dapat 

dilakukan dengan pemberian latihan, pengerjaan lembar kegiatan siswa, 

pengerjaan pekerjaan rumah dan kektifan dalam diskusi. 

Penilaian output adalah penilaian yang dilakukan setelah proses 

pembelajaran berlangsung. Penilaian ini mempunyai tujuan untuk 

mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik setelah mengikuti proses 
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pembelajaran. Penilaian output biasanya dilaksanakan dengan ulangan 

harian (formatif), ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
48

 

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar 

dan menengah di dasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut : 

1) Objektif, berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak di pengaruhi 

faktor subjektivitas penilai. 

2) Terpadu, beraati penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, 

menyatu dengan kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan. 

3) Ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporannya. 

4) Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat di akses oleh semua pihak. 

5) Akuntabel, berarti penilaian dapat di pertanggungjawabkan kepada 

pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, 

dan hasilnya. 

6) Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. 

Pendekatan penilaian yang di gunakan adalah penilaian acuan 

kriteria (PAK). PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang di 

dasarkan pada kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM merupakan 

kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan 
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dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan di 

capai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik.
49

 

Penilaian autentik dalam implementasi kurikulum 2013 mengacu 

kepada standar penilaian yang terdiri dari : 

1) Penilaian Kompetensi Pengetahuan ( Kognitif ) 

Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes 

lisan, dan penugasan.  

a) Tes tulis merupakan tes dimana soal dan jawaban yang diberikan 

kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. 

Instrument tes tertulis berupa soal plihan ganda, isian singkat,  benar-

salah, menjodohkan, dan uraian.  

(1) Tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda dapat digunakan untuk 

menilai kemampuan mengingat dan memahami. Pilihan ganda 

mempunyai kelemahan, yaitu peserta didik tidak mengembangkan 

diri jawabannya, tetapi hanya cenderung memilih jawaban yang 

benar dan jika peserta didik tidak mengetahui jawaban yang benar, 

maka peserta didik akan cenderung menerka jawaban. Hal ini 

menimbulkan kecenderungan peserta didik tidak belajar untuk 

memahami pelajaran tetapi menghafalkan soal dan jawabannya 

(2) Tes isian singkat. Tes bentuk jawaban/isian singkat dibuat dengan 

menyediakan tempat kosong yang disediakan bagi siswa untuk 
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menuliskan jawaban. Jenis soal jawaban singkat ini bisa berupa 

pertanyaan dan melengkapi atau isian. 

(3) Tes benar-salah merupakan tes yang berupa pernyataan-

pernyataan yang mengandung dua kemungkinan jawaban yaitu benar 

atau salah, dan testi diminta menentukan pendapatnya mengenai 

pernyataan-pernyataan tersebut sesuai dengan petunjuk 

pengerjaannya. 

(4) Tes menjodohkan merupakan tes yang terdiri dari satu seri 

pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan 

mempunyai jawabannya yang tercantum dalam seri jawaban. Tugas 

testi adalah mencari dan menempatkan jawaban-jawaban sehingga 

sesuai atau cocok dengan pertanyaannya. 

(5) Tes uraian merupakan tes sejenis kemajuan belajar yang 

memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian-uraian 

kata-kata dengan tujuan ingin mengungkapkan daya ingat dan 

pemahaman testi terhadap materi pelajaran yang di tanyakan dalam 

tes dan ingin mengungkapkan daya ingat testi dalam memahami 

berbagai macam konsep dan aplikasinya. 

b) Tes lisan adalah tes yang digunakan untuk mengukur tingkat 

pencapaian kompetensi, terutama pengetahuan. Tes lisan berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara ucap (oral) 
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sehingga peserta didik merespons pertanyaan tersebut secara ucap 

juga, sehingga menimbulkan keberanian. 

c) Penugasan adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik yang dapat 

berupa pekerjaan rumah atau proyek baik secara individu ataupun 

kelompok dengan karakteristik tugasnya. Dan dalam pemberian tugas 

kepada peserta didik, hendaknya ditentukan lama waktu 

pengerjaannya.  

2) Penilaian Kompetensi Sikap (Afektif ) 

Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui 

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

a) Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang 

berisi sejumlah indicator perilaku yang diamati. 

b) Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta 

peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya 

dalam konteks pencapaian kompetensi. 

c) Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan 

meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian 

kompetensi. 
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d) Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan kelas yang berisi 

informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta 

didik yang berkaitan dengan sikap dan prilaku. 

3) Penilaian Keterampilan ( Psikomotorik ) 

Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian 

kinerja, yaitu penilaian yang yang menuntut peserta didik 

mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes 

praktik, projek, dan penilaian portofolio. 

a) Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respons berupa 

keterampilan melakukan suatu aktifitas atau prilaku sesuai dengan 

kompetensi 

b) Projek adalah tugas-tugas belajar ( learning tasks ) yang meliputi 

kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis 

maupun lisan dalam waktu tertentu. 

c) Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara 

menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu 

yang bersifat reflektif-integratif untuk mengetahui minat, 

perkembangan, prestasi dan atau kreatifitas peserta didik dalam kurun 

waktu tertentu.
50
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3. Problematika Guru PAI Dalam Pelaksanaan Penilaian Autentik 

Kurikulum 2013 

Dalam penilaian, pendidik atau guru merupakan salah satu unsur 

penting dalam pengembangan instrumen penilaian dan evaluasi sekaligus 

sebagai pelaksana.
51

 Mengingat betapa pentingnya kegiatan mengukur dan 

menilai peserta didik Maka sudah seharusnya setiap guru memiliki 

pengetahuan tentang konsep dasar penilaian serta keterampilan 

mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran. Secara umum, yang 

menjadi problem dalam pelaksanaan penilaian autentik selama ini guru masih 

belum faham betul tentang penilaian autentik, misalnya masih ada sebagian 

guru yang dalam melaksanakan penilaian lebih mengacu pada penilaian secara 

individual yang lebih menekankan pada aspek kognitif. Padahal dalam 

penilaian harus memperhatikan tiga aspek yaitu : pengetahuan (kognitif ), 

sikap ( afektif ), dan keterampilan (psikomotorik).
52

 Yang isinya mencakup 10 

penilaian yaitu : observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, jurnal, 

tes tulis, tes lisan, penugasan, tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. 

Oleh karena itu menilai dan evaluasi merupakan salah satu kompetensi 

yang harus dimiliki guru pada kemampuan pedagogik. Namun pada 

kenyataannya, sebagian besar guru tidak tertarik dan tidak mau menggunakan 

penilaian autentik atau penilaian berbasis kinerja. Pada umumnya mereka 
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berpendapat bahwa melakukan penilaian autentik itu membuang waktu dan 

energi serta terlalu mahal. Apalagi penilaian autentik perlu dirancang dengan 

baik. Pendapat tersebut tentunya tidak benar. Menilai kinerja dengan tes 

tertulis tentu tidak valid karna tidak mengukur apa yang ingin dinilai. Kinerja 

perlu dinilai pada saat kegiatannya sedang berlangsung. Kalau penilaian 

kinerja dilakukan terhadap sejumlah siswa dan tidak dirancang dulu atau 

dilakukan asal-asalan, tentu hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan 

karena tidak konsisten.
53

 

Adapun problematika yang di hadapi oleh guru secara lebih spesifik 

dalam pelaksanaan penilaian autentik yaitu pada ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik antara lain : 

a. Problematika guru PAI dalam pelaksanaan penilaian autentik ranah 

kognitif adalah sulitnya guru dalam menterjemahkan atau mengangkakan 

nilai sikap kognitif siswa dan terlambatnya siswa dalam mengumpulkan 

tugas yang di berikan oleh guru dan problem yang dihadapi guru pada saat 

pelaksanaan tes tulis yaitu masih ada siswa yang mencontek. 

b. Problematika guru PAI dalam pelaksanaan penilaian autentik ranah afektif 

adalah waktu yang tidak mencukupi sehingga menyebabkan guru tidak 

dapat melaksanakan penilaian terhadap semua aspek yang harus dinilai, 

dan guru mengalami kesulitan dalam mengukur kejujuran siswa dalam 

melakukan penilaian diri dan penilaian teman sejawat dan guru tidak bisa 
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menilai semua tampilan sikap siswa secara langsung terutama saat di luar 

sekolah. 

c. Problematika guru PAI dalam pelaksanaan penilaian autentik ranah 

psikomotorik adalah waktu yang terlalu singkat sehingga guru tidak dapat 

menilai semua keterampilan siswa, dan kurangnya sarana dan prasarana 

menyebabkan guru kesulitan dalam melaksanakan praktikum sehingga 

tidak dapat menilai keterampilan siswa. 

Pada pembelajaran autentik, guru harus menjadi “guru autentik“. Peran 

guru bukan hanya pada proses pembelajaran, melainkan juga pada penilaian. 

Untuk bisa melaksanakan pembelajaran autentik, guru harus memenuhi 

kriteria tertentu, yaitu : 

a) Mengetahui bagaimana menilai kekuatan dan kelemahan peserta didik serta 

desain pembelajaran. 

b) Mengetahui bagaimana cara membimbing peserta didik untuk 

mengembangkan pengetahuan mereka sebelumnya dengan cara 

mengajukan pertanyaan dan menyediakan sumber daya memadai bagi 

peserta didik untuk melakukan akuisisi pengetahuan.  

c) Menjadi pengasuh proses pembelajaran, melihat informasi baru, dan 

mengasimilasikan pemahaman peserta didik. 
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d) Menjadi kreatif tentang bagaimana proses belajar peserta didik dapat 

diperluas dengan menimba pengalaman dari dunia diluar tembok sekolah.
54

 

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa, adapun faktor yang 

mendukung pelaksanaan penilaian autentik yaitu siswa lebih berperan aktif 

karna dalam penilaian autentik siswa tidak lagi menjadi obyek, tapi justru 

menjadi subyek. Selain itu faktor penghambatnya secara umum adalah guru 

masih belum faham betul tentang penilaian autentik, banyak guru yang 

beranggapan bahwa penilaian autentik hanya membuang waktu dan energi 

serta terlalu mahal, selain itu tugas yang diberikan kepada siswa terlalu 

banyak, sehingga menambah beban guru untuk menilai dan mengolah nilai. 

Selain itu, problematika yang di hadapi guru adalah waktu yang terlalu 

singkat, dan kurangnya sarana dan prasarana.  
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