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ABSTRAK 

Laili, Fitriya Nur. 2019. Penilaian Autentik Pada 

Pembelajaran Tematik Di Kelas II-A MI Ma’arif 

Patihan Wetan Babadan Ponorogo. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas 

Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas, 

M.Pd.  
 

Kata Kunci: Penilaian autentik, Pembelajaran tematik 

integratif. 

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”. Mulai tahun pelajaran 2013/2014, pemerintah 

telah memberlakukan kurikulum baru yang disebut dengan 

Kurikulum 2013 yang menekankan penilaian autentik. 

Penilaian autentik adalah pengukuran atas proses dan hasil 

belajar peserta didik untuk ranah sikap (afektif), 

keterampilan (psikomotorik), dan pengetahuan (kognitif).  

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan 

penilaian kompetensi sikap pada pembelajaran tematik di 

kelas II-A MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo, 

(2) untuk mendeskripsikan penilaian kompetensi 

pengetahuan pada pembelajaran tematik di kelas II-A MI 

Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo, (3) untuk 

mendeskripsikan penilaian kompetensi keterampilan pada 

pembelajaran tematik di kelas II-A MI Ma’arif Patihan 

Wetan Babadan Ponorogo.  



 

 

ii 

Penelitian ini peneliti lakukan dengan menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data 

pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data berdasarkan Miles and 

Huberman dengan urutan langkah reduksi data, penyajian 

data, dan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data 

menggunakan triangulasi metode.  

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut; (1) 

penilaian pada kompetensi sikap dilakukan dengan 

observasi yang instrumennya berbentuk lembar observasi, 

penilaian teman sejawat (peer evaluation), dan jurnal harian. 

(2) penilaian kompetensi pengetahuan dilakukan melalui 

teknik tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Instrumen tes tulis 

berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-

salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen tes disertai 

dengan pedoman penyekoran. (3) penilaian pada kompetensi 

keterampilan dilakukan melalui kinerja, proyek, produk, dan 

portofolio. Instrumen tes kinerja berupa pernyataan maupun 

daftar pertanyaan yang kemudian di buat daftar cek (check 

list) atau skala penilaian (rating scale). Instrumen dalam 

penilaian projek dan portofolio berupa bentuk perintah atau 

tugas maupun pernyataan untuk dikerjakan siswa yang telah 

dirumuskan guru melalui tiap-tiap teknik berdasarkan bab 

pembahasan. Hasil keseluruhan penilaian tiga ranah di atas 

nantinya akan dikumpulkan menjadi satu dan di tulis dalam 

aplikasi online berupa Aplikasi Rapor Digital (ARD). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional 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”.
1
 

Dari paparan undang-undang tersebut jelas 

bahwa tujuan dari pendidikan sendiri adalah 

menciptakan generasi yang tidak hanya pintar dalam hal 

pengetahuan, tetapi generasi yang memiliki sikap 

                                                           
1
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar 

Proses Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2008), 2. 
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spiritual, berakhlak mulia dan memiliki keterampilan 

yang bermanfaat untuk dirinya, masyarakat, bangsa, 

dan negara. Untuk mengetahui apakah suatu peserta 

didik sudah mencapai optimal sesuai dengan tujuan 

pendidikan atau sebaliknya maka perlu adanya 

penilaian terhadap proses pembelajaran peserta didik.  

Kurikulum menurut UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum 

merupakan sebuah wadah yang akan menentukan arah 

pendidikan. Keberhasilan sebuah pendidikan sangat 

bergantung dengan kurikulum yang digunakan.
2
 

Mulai tahun pelajaran 2013/2014, pemerintah 

telah memberlakukan kurikulum baru yang disebut 

                                                           
2
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan 

Nasional. 
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dengan Kurikulum 2013. Kurikulum, proses 

pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil belajar 

merupakan komponen penting dalam kegiatan 

pembelajaran disamping komponen-komponen yang 

lain. Komponen tersebut saling terkait antara satu 

dengan yang lain.
3
 

Proses pembelajaran merupakan upaya untuk 

mencapai Kompetensi Dasar yang dirumuskan dalam 

kurikulum. Sementara itu, kegiatan penilaian dilakukan 

untuk mengukur dan menilai tingkat pencapaian 

Kompetensi Dasar. Penilaian juga digunakan untuk 

mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses 

pembelajaran, sehingga dapat dijadikan dasar untuk 

pengambilan keputusan, dan perbaikan proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, 

kurikulum yang baik dan proses pembelajaran yang 

                                                           
3
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Panduan Teknis 

Penilaian di Sekolah Dasar,2013, hlm. 1 
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benar perlu didukung oleh sistem penilaian yang baik, 

terencana dan berkesinambungan.
4
 

Dalam proses pembelajaran tidak selamanya 

berjalan dengan lancar seperti yang direncanakan, 

adakalanya muncul berbagai masalah dalam proses 

pembelajaran. Masalah-masalah yang ada dalam proses 

pembelajaran dapat disebabkan oleh berbagai pihak 

antara lain guru dari guru, siswa, materi pembelajaran, 

kurikulum dan lingkungan sekolah. Seperti kasus yang 

terjadi di lapangan, yaitu di MI Ma’arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo yaitu rumitnya penilaian guru 

terhadap siswa pada kurikulum 2013. Perubahan 

kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah dari 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) ke 

kurikulum 2013, menjadi kesulitan tersendiri bagi guru, 

mulai dari proses pembelajaran sampai ke penilaian 

hasil belajar peserta didik.  

                                                           
4
Ibid., hlm. 1 
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Guru harus benar-benar memahami tata cara 

penilaian kepada siswa, agar data atau nilai yang 

diberikan guru tersebut akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Jika guru belum memahami 

proses penilaian pada kurikulum 2013, maka akan 

menjadi masalah tersendiri dalam proses pembelajaran. 

Dikarenakan sosialisasi dalam penilaian yang kurang 

dari pemerintah, maka guru merasa kesulitan dalam 

menilai peserta didik. Dari semua kesulitan yang 

dirasakan oleh guru, guru harus tetap melaksanakan 

penilaian autentik dengan benar terhadap siswa. 

Menurut hasil wawancara dengan salah guru 

kelas II-A, didapatkan bahwa kesulitan dalam proses 

penilaian autentik yaitu penilaian dilakukan dengan 

pengamatan langsung pada peserta didik dan banyak 

aspek yang harus dinilai dari setiap peserta didik, tidak 

hanya aspek kognitif saja, tetapi aspek afektif dan 
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psikomotorik. Selain itu, kendala dari kurangnya waktu 

yang dilakukan untuk penilaian. Guru juga kesulitan 

dalam menentukan fokus pada penilaian autentik atau 

pada peserta didik.
5
 

Penilaian merupakan istilah umum yang 

mencakup semua metode yang biasa digunakan untuk 

menilai kinerja peserta didik dalam pembelajaran. Salah 

satu tahap penting dalam proses penilaian adalah 

pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi ini 

akan dijadikan guru sebagai pengukuran dalam 

melakukan penilaian terhadap peserta didik. Dalam 

penilaian pendidikan, informasi yang dikumpulkan 

merupakan hasil belajar peserta didik baik yang sifatnya 

sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. 

Salah satu penekanan di dalam kurikulum 2013 

adalah penilaian autentik, hal ini disebabkan karena 

                                                           
5
Hasil Wawancara dengan  Ibu Arian Nararida Damayanti, 

Wawancara, MI Ma’arif Patihan Wetan, 17 Nopember 2018.  
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dalam KTSP implementasinnya masih belum berjalan 

secara optimal. Pada kurikulum 2013 penilaian autentik 

mulai diperdalam lagi arah penilaiannya.   

Penilaian autentik adalah satu metode evaluasi 

yang mengharuskan siswa mengaplikasikan 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sesuai 

tugas-tugas dalam kehidupan nyata sehari-hari. 

Penilaian dapat bermakna pengukuran, pengujian, atau 

evaluasi. Sedangkan autentik merupakan sinonim dari 

asli, nyata, valid, atau reliabel. Penilaian autentik adalah 

pengukuran atas proses dan hasil belajar peserta didik 

untuk ranah sikap (afektif), keterampilan 

(psikomotorik), dan pengetahuan (kognitif).
6
  

Penilaian autentik harus menyeimbangkan tiga 

ranah. Penilaian yang dilakukan cukup memberi 

cakupan terhadap aspek pengetahuan (kognitif), sikap 

                                                           
6
Patta Bundu, Asesmen Autentik Dalam Pembelajarani 

(Yogyakarta: Deepublish, 2017), 1. 
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(afektif), dan keterampilan (psikomotorik) secara 

seimbang. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

penilaian berbasis kelas yaitu pertama, penilaian aspek 

kognitif, lebih mudah bila dibandingkan mengukur 

ranah afektif maupun psikomotorik. Proses pengukuran 

aspek kognitif digunakan dengan cara lisan atau tulisan. 

Pelaksanaan dengan lisan akhir-akhir ini jarang 

dilakukan, mengingat siswa yang jumlahnya semakin 

banyak dan memerlukan tenaga, waktu, biaya yang 

lebih besar dibandingkan secara tertulis. Aspek kognitif 

dapat diukur dengan menggunakan tes esai dan objektif. 

Penilaian aspek kognitif dilakukan setelah mempelajari 

suatu kompetensi dasar yang harus dicapai, akhir dari 

semester dan jenjang satuan pendidikan.  

Kedua, penilaian aspek afektif, yang dilakukan 

selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, baik 

di dalam maupun di luar kelas. Penilaian aspek afektif 
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tidaklah semudah mengukur aspek kognitif. Pengukuran 

aspek afektif tidak dapat dilakukan setiap saat karena 

perubahan tingkah laku siswa memerlukan waktu yang 

relatif lama. Beberapa cara terbaik menilai aspek 

afektif, yaitu dengan cara (a) observasi, yang 

merupakan teknik yang paling mudah digunakan untuk 

menilai kemampuan hampir setiap ranah. Guru yang 

berpengalaman memiliki kemampuan mengamati 

kinerja siswa di dalam dan di luar kelas. (b) wawancara 

dan kuesioner, sebagai alat untuk mengetahui pendapat, 

aspirasi, harapan, prestasi, keinginan, keyakinan, atau 

perasaan sebagai hasil belajar siswa. (c) esai, guru dapat 

memberi pertanyaan kepada siswa untuk membuat 

sebuah tulisan atau karangan mengenai perasaannya dan 

sikapnya terhadap suatu gejala tertentu. (d) pernyataan 

pendapat (skala sikap), sikap siswa dapat dinilai dengan 

menggunakan respon alternatif. Setuju-tidak setuju, 
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tertarik-tidak tertarik, menyenangkan-tidak 

menyenangkan. (e) Iventori, dapat digunakan untuk 

mengukur minat. (f) Sosiometri, yang dapat digunakan 

mengukur kemampuan penyesuaian sosial siswa, seperti 

hubungan sosial siswa dengan teman sekelasnya. 

Ketiga, penilaian aspek psikomotorik, dilakukan 

selama berlangsungnya proses kegiatan belajar 

mengajar. Mengukur aspek psikomotorik dilakukan 

terhadap hasil belajar yang berupa penampilan. Namun 

demikian, biasanya pengukuran aspek psikomotorik 

ditentukan atau dimulai dengan pengukuran aspek 

kognitif sekaligus.
7
 

Pendekatan integratif atau terpadu adalah 

rancangan kebijaksanaan pengajaran dengan 

menyajikan bahan-bahan pelajaran secara terpadu, yaitu 

dengan menyatukan, menghubungkan, atau mengaitkan 

                                                           
7
M. Hosnan, Pendekatan Saintifik dan Kontekstual Dalam 

Pembelajaran Abad 21 (Bogor: Ghalia indonesia, 2016), 389. 
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bahan pelajaran, sehingga tidak ada yang berdiri sendiri 

atau terpisah-pisah. Dalam memadukan konsep, topik, 

dan unit tematisnya dilihat dari karakteristik 

pembelajaran terpadu. Karakteristik pembelajaran 

terpadu meliputi: berpusat pada peserta didik, 

memberikan pengalaman langsung kepada peserta 

didik, pemisah antar pelajaran tidak begitu jelas.
8
 

Berdasarkan pada masalah di atas, peneliti 

melakukan penelitian ini dengan judul “Penilaian 

Autentik Pada Pembelajaran Tematik Integratif Di 

Kelas II-A MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan 

Ponorogo”. 

B. Fokus Penelitian 

Dari latar belakang masalah yang telah 

dijabarkan, penulis menentukan beberapa identifikasi 

masalah dari penelitian ini, di antaranya adalah (1) 

                                                           
8
Rika Mellyaning Khoiriya, et al., “Asesmen Autentik Pada 

Pembelajaran Terpadu Di Sekolah Dasar,” . 
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persiapan guru dalam proses penilaian autentik dan (2) 

proses penilaian autentik dalam proses pembelajaran. 

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penelitian ini 

berfokus pada proses penilaian autentik pada 

pembelajaran tematik di kelas II-A MI Ma’arif Patihan 

Wetan Babadan Ponorogo.  

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana penilaian kompetensi sikap pada 

pembelajaran tematik integratif di kelas II-A MI 

Ma’arif  Patihan Wetan Babadan Ponorogo? 

2. Bagaimana penilaian kompetensi pengetahuan pada 

pembelajaran tematik integratif di kelas II-A MI 

Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo? 

3. Bagaimana penilaian kompetensi keterampilan pada 

pembelajaran tematik integratif di kelas II-A MI 

Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo? 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan penilaian kompetensi sikap 

pada pembelajaran tematik integratif di kelas II-A MI 

Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo 

2. Untuk mendeskripsikan penilaian kompetensi 

pengetahuan pada pembelajaran tematik integratif di 

kelas II-A MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan 

Ponorogo 

3. Untuk mendeskripsikan penilaian kompetensi 

keterampilan pada pembelajaran tematik integratif di 

kelas II-A MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan 

Ponorogo 

E. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritik 

Secara teoritik penelitian ini bermanfaat 

untuk dapat memberi kontribusi pemikiran terhadap 

penerapan penilaian autentik dalam pembelajaran 
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tematik, menambah wacana baru yang dapat 

mengembangkan khasanah keilmuan, sebagai 

sumbangan terhadap perkembangan keilmuan, sebagai 

wacana baru dalam bidang pendidikan khususnya 

mengenai penilaian autentik dalam pembelajaran 

tematik. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu 

menjadikan siswa mengembangkan potensi yang 

dimiliki, agar mendapat nilai yang lebih baik. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan pengetahuan dan wawasan tentang 

penilaian autentik dan penerapan dalam 

pembelajaran, sehingga mampu menilai peserta 

didik dengan baik dan sesuai dengan kurikulum 
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yang berlaku. Sebagai bahan masukan bagi guru 

yang melaksanakan penilaian autentik dalam 

memperbaiki dan mempertahankan kedudukanya 

sebagai seorang tenaga pengajar yang profesional. 

c. Bagi peneliti yang akan datang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan renungan ataupun 

kajian. 

 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematis pernbahasan dalam 

penelitian ini dijabarkan dalam 5 (lima) bab yang saling 

berkaitan erat, yaitu: 

BAB I merupakan Pendahuluan. Bab ini 

berfungsi sebagai gambaran umum meliputi latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 
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tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II merupakan Telaah Hasil Penelitian 

Terdahulu Dan atau Kajian Teori. Berisi telaah hasil 

penelitian terdahulu dan kajian teori. 

BAB III merupakan Metode Penelitian. Berisi 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian.  

BAB IV merupakan Temuan Peneliti. Bab ini 

berisi tentang data umum dan data khusus. Data umum 

berisi deskripsi singkat profil lokasi penelitian, 

sedangkan data khusus berisi tentang temuan yang 

diperoleh dari pengamatan dan atau hasil wawancara 

serta dokumentasi lainnya terkait dengan rumusan 

masalah. 
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BAB V merupakan Pembahasan. Bagian ini 

memuat gagasan-gagasan peneliti terkait dengan pola-

pola, kategori-kategori, posisi temuan terhadap temuan-

temuan sebelumnya, penafsiran, dan penjelasan yang 

diungkap dari lapangan. 

BAB VI merupakan Penutup. Bab ini berisi 

kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan berisi jawaban 

atau rumusan masalah yang dikemukakan, atau 

pencapaian tujuan penelitian. Oleh karena itu jumlah 

butir kesimpulan sesuai dengan jumlah butir masalah dan 

tujuan penelitian. Pada bagian saran, saran yang diajukan 

hendaknya selalu bersumber pada temuan penelitian, 

pembahasan, dan kesimpulan hasil penelitian. Saran 

hendaknya tidak keluar dari batas-batasn lingkup dan 

implikasi penelitian.   

 

 



 
 

 18  

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN  

ATAU KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini bukanlah penelitian yang baru. 

Dalam penelitian ini ada beberapa penelitian sebelumnya 

yang relevan dengan judul Penilaian Autentik Pada 

Pembelajaran Tematik Integratif Di Kelas II-A MI 

Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo.  

Penelitian pertama dilakukan oleh Efi Tri Astuti, 

dengan judul Problematika Implementasi Penilaian 

Autentik Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Ploso 1 Pacitan, 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Hasil dari penelitian tersebut Terdapat persamaan dengan 

peneliti yaitu meneliti tentang penilaian autentik, tetapi 
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juga memiliki perbedaan yang signifikan yaitu dalam 

skripsi Efi Tri Astuti dilakukan penelitian autentik pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sedangkan 

penelitian peneliti dilakukan pada pembelajaran yang 

telah terintegrasi dan meneliti di MI Ma’arif Patihan 

Wetan. Hasil penelitian tersebut adalah Penilaian autentik 

Kurikulum 2013 mentargetkan agar seorang guru tidak 

hanya mampu dalam menilai aspek pengetahuan atau 

kognitif saja, melainkan juga aspek sikap (afektif) dan 

keterampilan (psikomotorik). Guru harus mampu 

menerapkan ketiga aspek penilaian tersebut selama 

proses pembelajaran berlangsung sampai saat 

pembelajaran usai dilaksanakan (output). Item penilaian 

yang terlalu banyak, menyebabkan guru menghabiskan 

waktu dalam memilah aspek tersebut yang 

mengakibatkan pembelajaran dalam satu hari itu tidak 

semuanya tuntas dilaksanakan. Jumlah peserta didik yang 
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terhitung banyak, memungkinkan guru tidak bisa 

mengingat terus semuanya, apalagi penilaian ini juga 

dilakukan dari awal sampai akhir pembelajaran. Poin 

dalam penilaian pun terlalu rumit per sub tema dan tema. 

Pada aspek penilaian sikap juga dirasakan sangat sulit 

karena guru tidak mungkin bisa memantau sekian banyak 

anak didik dengan sedemikian detail. Tidak hanya itu, 

guru juga merasa berat karena harus menjumlahkan 

setiap nilai yang diperoleh siswa secara keseluruhan lalu 

mendeskripsikan hasil nilai yang didapat tersebut.
9
 

Penelitian kedua, dilakukan oleh Etika Dyah 

Puspitasari, dengan judul Keterlaksanaan Penilaian 

Autentik dan Korelasi dengan Hasil Belajar Biologi 

SMA, Universitas Ahmad Dahlan 2016. Dalam Penelitian 

ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif. Terdapat perbedaan yang signifikan, dalam 

                                                           
9
Efi Tri Astuti, Problematika Implementasi Penilaian Autentik 

Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SD 

Negeri Ploso 1 Pacitan. 
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skripsi Etika Dyah Puspita memfokuskan pada penilaian 

autentik dan korelasi dengan hasil belajar siswa biologi, 

sedangkan penelitian peneliti mengkaji tentang 

bagaimana penerapan penilaian autentik pada 

pembelajaran tematik. Akan tetapi penelitian ini juga 

terdapat persamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang 

penilaian autentik. Hasil dari penelitian tersebut berupa 

tabel hasil keterlaksanaan penilaian autentik dan tabel 

hasil korelasi pada aspek pengetahuan, ketrampilan 

maupun sikap peserta didik. Hasil penelitian 

menunjukkan berdasarkan data kuesioner guru dan siswa 

bahwa penilaian autentik terlaksana dengan baik, begitu 

pula dari hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa 

hampir semua guru memiliki instrumen penilaian 

autentik, hanya satu sekolah yang kurang lengkap 

dokumen penilaiannya yaitu di SMAN E. Berdasarkan 

hasil analisis korelasi keterlaksanaan penilaian autentik 
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dengan hasil belajar ranah pengetahuan siswa diperoleh 

hasil koefisien korelasi (r) bernilai positif 0,500.
10

 

Penelitian ketiga dilakukan oleh, Nurul Hidayah, 

dengan judul Pelaksanaan Penilaian Autentik Dalam 

Pembelajaran Tematik Berbasis Pendekatan Saintifik 

Pada Tema Pahlawanku Di Kelas IV SD Islam Al Azhar 

29 BSB Semarang Tahun Ajaran 2016/2017. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian Nurul 

Hidayah dengan penelitian peneliti. Persamaannya yaitu 

sama-sama meneliti penilaian autentik pada pembelajaran 

tematik dan perbedaanya yaitu terdapat perbedaan tempat 

penelitian, Nurul Hidayah meneliti di SD Islam Al Azhar 

29 BSB Semarang dan peneliti meneliti di MI Ma’arif 

Patihan Wetan. Hasil dari penelitian ini adalah 

                                                           
10

Etika Dyah Puspitasari, “Keterlaksanaan Penilaian Autentik 

dan Korelasinya dengan Hasil Belajar Biologi SMA.  
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pelaksanaan penilaian autentik pada penelitian ini 

meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan 

penilaian ketrampilan. Guru menilai dengan format 

penilaian dan rubrik penilaian yang sesuai dengan KI dan 

KD. Cara menilai setiap penilaian berbeda-beda, 

penilaian tertulis menggunakan pilihan ganda, essay, 

uraian singkat, menjodohkan, membuat peta konsep, dll. 

Penilaian lisan dilakukan ketika proses diskusi yang 

pertanyaannya disesuaikan dengan materi diskusi pada 

saat itu.
11

 

B. Kajian Teori  

1. Pengertian Penilaian Autentik 

Penilaian (assesment) adalah proses 

pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan 

gambaran perkembangan belajar siswa. Griffin dan 

Nix mendefinisikan penilaian sebagai suatu 

                                                           
11

Nurul Hidayah, Pelaksanaan Penilaian Autentik Dalam 

Pembelajaran Tematik Berbasis Pendekatan Saintifik Pada Tema 

Pahlawanku Di Kelas IV SD Islam Al Azhar 29 Semarang, 2017. 
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pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk 

menjelaskan karakteristik seseorang atau sesuatu. 

Sementara Popham memberikan definisi penilaian 

sebagai suatu upaya formal untuk menetapkan status 

siswa terkait dengan sejumlah variabel minat 

(variables of interest) dalam pendidikan.
12

 

Menurut Permendiknas Nomor 27 Tahun 2007 

dan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian 

Pendidikan ditemukan pengertian penilaian 

pendidikan adalah proses pengumpulan dan 

pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian 

hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara 

sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi 

informasi yang bermakna.
13

 Penilaian autentik adalah 

kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada 

apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil 

                                                           
12

Abdul Majid, Penelitian Autentik: Proses dan Hasil Belajar, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 35. 
13

Ibid., 35. 
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dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan 

dengan tuntutan kompetensi yang ada di Standar 

Kompetensi (SK) atau Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD).
14

 

Dalam penilaian autentik peserta didik diminta 

untuk menerapkan konsep atau teori pada dunia nyata. 

Autentik berarti keadaan yang sebenarnya, yaitu 

kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh 

peserta didik. Misalnya peserta didik diberi tugas 

proyek untuk melihat kompetensi peserta didik dalam 

menerapkan pengetahuan yang dimiliki peserta didik 

dalam kehidupan sehari-hari atau dunia nyata. 

Penilaian autentik mengacu pada pencapaian hasil 

belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya 

terhadap skor ideal (maksimal). Dengan demikian, 

pencapaian kompetensi peserta didik tidak dalam 

                                                           
14

Kunandar, Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar 

Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013), (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2013), 35-36.   
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konteks dibandingkan dengan peserta didik lainnya, 

tetapi dibandingkan dengan standar atau kriteria 

tertentu, yakni Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami 

bahwa penilaian autentik adalah proses pengumpulan 

berbagai data yang bisa memberikan gambaran 

perkembangan siswa. gambaran perkembangan belajar 

siswa perlu diketahui oleh guru agar dapat 

memastikan bahwa siswa mengalami proses 

pembelajaran dengan benar. 

2. Ruang Lingkup Penilaian Autentik 

Ruang lingkup penilaian hasil belajar peserta 

didik mencakup komponen sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dilakukan secara berimbang 

sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi 

relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah 

ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang 
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lingkup materi, kompetensi, mata pelajaran/ 

kompetensi muatan/ kompetensi program, dan 

proses.
15

 

3. Jenis-jenis Penilaian Autentik 

1) Penilaian projek  

Penilaian projek (project assesment) 

merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang 

harus diselesaikan oleh peserta didik menurut 

periode/waktu tertentu.
16

 Proyek merupakan salah 

satu bentuk penilaian autentik yang berupa 

pemberian tugas kepada siswa secara berkelompok. 

Kegiatan ini merupakan cara mencapai tujuan 

akademik sambil mengakomodasi berbagai 

perbedaan gaya belajar, minat, serta bakat dari 

masing-masing siswa. Tugas proyek akademik 

                                                           
15

Kunandar, Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar 

Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013), (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2013), 52. 
16

Abdul Majid, Penelitian Autentik: Proses dan Hasil Belajar, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 63. 
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yang diberikan adalah tugas yang terkait dengan 

konteks kehidupan nyata. Oleh karena itu, tugas ini 

dapat meningkatkan partisipasi siswa. Sebagai 

contoh, siswa diminta membentuk kelompok 

proyek untuk menyelidiki keragaman budaya di 

lingkungan daerah tempat tinggal mereka.  

2) Penilaian kinerja  

Ada beberapa cara untuk merekam hasil penilaian 

yang berbasis kinerja:
17

 

a) Daftar cek (checklist), digunakan untuk 

mengetahui atau tidaknya unsur-unsur tertentu 

dari indikator atau sub-indikator yang harus 

muncul dalam sebuah peristiwa atau tindakan. 

Contoh format observasi dengan check list dapat 

dilihat pada bahasan teknik penilaian.  

b) Catatan anekdot/narasi (anecdotal/narrative 

record), digunakan dengan cara guru menulis 

                                                           
17

Ibid., 64-65. 
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laporan narasi tentang apa yang dilakukan oleh 

masing-masing peserta didik selama melakukan 

tindakan. Dari laporan tersebut, guru dapat 

menentukan seberapa baik peserta didik 

memenuhi standar yang ditetapkan. Contoh 

format anekdot dapat dilihat pada bahasan 

penilaian.  

c) Skala penilaian (rating scale), biasanya 

digunakan dengan skala numerik, berikut 

predikatnya. Misalnya 5 = baik, 4 = baik, 3 = 

cukup, 2 = kurang, 1 = kurang sekali. 

d) Memori/ingatan (memory approach), digunakan 

oleh guru dengan cara mengamati peserta didik 

ketika melakukan sesuatu, dengan tanpa 

membuat catatan. Guru menggunakan informasi 

dari memorinya untuk menentukan apakah 

peserta didik sudah berhasil atau belum. 



30 

 

3) Penilaian portofolio 

Penilaian portofolio merupakan kumpulan 

tugas-tugas peserta didik selama satu semester atau 

satu tahun. Portofolio yang dibuat dan disusun 

peserta didik berupa produk atau hasil kerja.
18

 

Portofolio digunakan oleh guru dan peserta 

didik untuk memantau secara terus-menerus 

perkembangan pengetahuan dan ketrampilan 

peserta didik dalam bidang tertentu. 

4) Jurnal  

Jurnal merupakan catatan-catatan 

perkembangan peserta didik yang menggambarkan 

perkembangan atau kemajuan peserta didik 

berkaitan dengan pembelajaran.  

4. Prinsip dan Pendekatan Penilaian 

                                                           
18

Kunandar, Penelitian Autentik (Penilaian hasil Belajar 

Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013), (Jakarta: Rajawali Pers, 

2013), 40. 
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Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada 

prinsip-prinsip sebagai berikut :
19

 

1) Objektif, berarti penilaian berbasis pada standar 

dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai.
20

 

2) Terpadu, berarti 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 

diakses semua pihak. 

5) Akuntabel, berarti penilaian dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pihak internal 

                                                           
19

Abdul Majid, Penelitian Autentik: Proses dan Hasil Belajar, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 76-77.  
20

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 9. 
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sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, 

prosedur dan hasilnya. 

6) Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta 

didik dan guru. 

Pendekatan penilaian yang digunakan adalah 

penilaian acuan kriteria (PAK). PAK merupakan 

penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan 

pada kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM 

merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang 

ditentukan oleh satuan pendidikan dengan 

mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar 

yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik 

peserta didik. 

5. Teknik dan Instrumen Penilaian 

Kurikulum 2013 menerapkan penilaian autentik 

untuk menilai kemajuan belajar peserta didik yang 

meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 
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Teknik dan instrumen yang dapat digunakan untuk 

menilai kompetensi sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan yaitu pertama, penilaian kompetensi 

sikap. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap 

melalui observasi, penilaian diri, penilaian ”teman 

sejawat” (peer evaluation) oleh peserta didik dan 

jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, 

penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik adalah 

daftar cek atau skala penilaian yang disertai rubrik, 

sedangkan jurnal berupa catatan pendidik.
21

 

Kedua, penilaian kompetensi pengetahuan. 

Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes 

tulis, tes lisan, dan penugasan. (a) instrumen tes tulis 

berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, 

benar salah, menjodohkan dan uraian. Instrumen 

uraian dilengkapi pedoman penskoran, (b) instrumen 

                                                           
21

Abdul Majid, Penelitian Autentik: Proses dan Hasil Belajar, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 77. 
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tes tulis berupa daftar pertanyaan dan (c) instrumen 

penugasan berupa pekerjaan rumah dan/ atau projek 

yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai 

dengan karakteristik tugas.
22

 

Ketiga, penilaian kompetensi keterampilan. 

Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui 

penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut 

peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi 

tertentu dengan menggunakan tes praktik, projek dan 

penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan 

berupa daftar cek atau skala penilaian (rating scale) 

yang dilengkapi rubrik.
23

 

6. Langkah-langkah Penilaian Autentik 

1) Mengidentifikasi standar 

Seperti tujuan umum (goal), standar merupakan 

pernyataan yang harus diketahui dan dapat 
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Abdul Majid, Penelitian Autentik: Proses dan Hasil Belajar, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 77. 
23

 Ibid., 77. 
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dilakukan siswa, tetapi ruang lingkupnya lebih 

sempit dan mudah dicapai daripada tujuan umum. 

2) Memilih suatu tugas autentik 

Dalam memilih tugas, pertama-tama perlu 

mengkaji standar yang dibuat dan mengkaji 

kenyataan (dunia) sesungguhnya dan menjelaskan 

kepada siswa dengan contoh yang konkret. 

3) Mengidentifikasi kriteria untuk tugas (tasks) 

7. Pengertian Pembelajaran Tematik Integratif  

Dalam kurikulum 2013 kegiatan 

pembelajaran di sekolah dasar kelas I sampai VI 

dilakukan dengan menggunakan pembelajaran tematik 

terpadu (integratif). Sedangkan dalam kurikulum 

tahun 2006 (KTSP) pembelajaran tematik terpadu 

(integratif) dilaksanakan di kelas I sampai kelas III. 

Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran 

yang dikemas dalam bentuk tema-tema berdasarkan 



36 

 

muatan beberapa mata pelajaran yang dipadukan atau 

diintegrasikan. 

Pembelajaran tematik terpadu merupakan 

salah satu pendekatan dalam pembelajaran terpadu 

yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang 

memungkinkan siswa, baik secara individual maupun 

kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep 

serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, 

bermakna dan autentik.
24
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Abdul Majid, Pembelajaran Tematik Terpadu, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014), 7. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian yang peneliti lakukan ini merupakan 

pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan 

pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik alami 

(natural setting) sebagai sumber data langsung, 

deskriptif, dan proses lebih dipentingkan dari pada 

hasil.
25

 Penelitian kualitatif digunakan karena data yang 

diperoleh merupakan data deskriptif yang berupa kata-

kata tertulis dan lisan dari narasumber, serta berupa 

perilaku yang diamati.  

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian 

yang memberi gambaran mengenai individu, keadaan, 

gejala, atau kelompok tertentu. Penelitian ini untuk 

mengetahui informasi tentang penilaian autentik pada 
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Lexy Meleog, Metodologi Penelitian Kualiatatif, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2002), 3. 



38 

 

pembelajaran tematik integratif di kelas II-A MI Ma’arif 

Patihan Wetan Babadan Ponorogo. Dengan demikian, 

deskriptif merupakan tipe penelitian yang paling tepat 

untuk menggambarkan penilaian kompetensi sikap, 

penilaian kompetensi pengetahuan, dan penilaian 

kompetensi keterampilan pada pembelajaran tematik 

integratif di kelas II-A MI Ma’arif Patihan Wetan 

Babadan Ponorogo, seperti yang telah dirumuskan dalam 

rumusan masalah. 

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian studi kasus, yaitu suatu penelitian yang 

dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan 

suatu unit sosial; individu, kelompok, lembaga atau 

masyarakat.
26

 MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo baru saja menggunakan kurikulum 2013. 

                                                           
26

Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

Penelitian Gabungan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 339. 



39 

 

Dalam kurikulum 2013, penilaian yang digunakan yaitu 

penilaian autentik. Penilaian autentik mencerminkan 

tugas dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh 

peserta didik dikaitkan dengan realita di luar sekolah atau 

kehidupan pada umumnya. 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab 

peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
27

 Dalam penelitian ini, peneliti bertindak 

sebagai aktor sekaligus pengumpul data. Untuk itu, 

dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen 

kunci, dimaksudkan sebagai pewawancara, observer, 

pengumpul data, penganalisis data, sekaligus pelapor 

hasil penelitian.   

3. Lokasi Penelitian 
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Lexy Meleog, Metodologi Penelitian Kualiatatif, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2002), 163. 
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Pemilihan lokasi berkenaan dengan penentuan 

unit, bagian, kelompok, dan tempat di mana orang-orang 

terlibat dalam kegiatan atau peristiwa yang akan diteliti. 

Penelitian ini dilakukan di MI Ma’arif Patihan Wetan, 

Babadan,  Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut 

karena di MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo, khususnya di kelas II-A, karena kelas tersebut 

telah menggunakan kurikulum baru yaitu kurikulum 

2013.  

Dalam kurikulum 2013, penilaian yang 

digunakan adalah penilaian autentik. Penilaian ini 

memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah 

dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 

2013, karena penilaian semacam ini mampu 

menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, 

baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, 
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dan mebangun jejaring.
28

 Penilaian autentik cenderung 

fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, 

memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan 

kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih 

autentik. Karenanya, penilaian autentik sangat relevan 

dengan pendekatan tematik terpadu dalam pembelajaran, 

khususnya jenjang sekolah dasar atau untuk mata 

pelajaran yang sesuai.   

 

 

4. Data dan Sumber Data 

Menurut Lofland sebagaimana dikutip Lexy J. 

Moleong, data utama dalam penelitian kualitatif  ialah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini jenis 
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M. Hosnan, Pendekatan Saintifik Dan Kontekstual Dalam 

Pembelajaran Abad 21, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 390. 



42 

 

data yang digunakan yaitu kata-kata dan tindakan, serta 

sumber tertulis. Berikut jenis data dapat dibagi menjadi:
29

  

a. Kata-kata dan tindakan 

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang 

diamati atau yang diwawancarai merupakan data 

utama. Data utama dicatat melaui catatan tertulis atau 

melalui perekaman video/audio tape, pengambilan 

foto, atau film.
30

  

Dalam penelitian ini, sumber data utama 

adalah kepala madrasah MI Ma’arif Patihan Wetan, 

guru kelas II-A, dan siswa-siswi kelas II-A. Data 

utama dicatat melalui catatan tertulis, perekaman 

audio tape, dan pengambilan foto.  

b. Sumber tertulis 

Dilihat dari segi sumber data, bahan 

tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat 
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Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 157. 
30

Ibid., 157. 
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dibagi atas sumber buku yang relevan, majalah ilmiah, 

sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen 

resmi.
31

 Dalam penelitian ini, sumber tertulis yang 

digunakan berupa rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), catatan nilai pendidik, raport siswa-siswi kelas 

II-A. 

 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti 

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar 

data yang diterapkan.
32

 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara 
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Ibid., 159 
32

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & 

D (Bandung: Alfabeta, 2015), 15. 
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lainnya. Dalam pengumpulan data penelitian kualitatif 

terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu : 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Adapun macam-macam teknik pengumpulan 

data sebagai berikut: 

 

a. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah suatu kejadian 

atau suatu proses interaksi antara pewawancara 

(interviewer) dan sumber informasi atau orang yang 

diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi 

langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara 

merupakan percakapan tatap muka (face to face) 

antara pewawancara dengan sumber informasi, di 

mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu 

objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. 
33

 

                                                           
33

Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

Penelitian Gabungan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 372. 
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Wawancara merupakan salah satu teknik 

yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian. Dalam penelitian ini, teknik yang peneliti 

gunakan adalah wawancara mendalam, yang berarti 

peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara 

mendalam yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan. Dalam penelitian ini, jenis wawancara 

yang digunakan adalah jenis wawancara yang 

terencana-tidak terstruktur, maksudnya adalah apabila 

peneliti/pewawancara menyusun rencana (schedule) 

wawancara yang mantab, tetapi tidak menggunakan 

format dan urutan yang baku.
34

  

Dalam melaksanakan wawancara, peneliti 

mengajukan pertanyaan secara langsung kepada 

informan sebanyak mungkin sesuai data-data yang 

dibutuhkan, kemudian mempersilahkan untuk 

memberikan jawaban secara objektif. Dalam 

                                                           
34

Ibid., 377. 
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penelitian ini sumber informasi yang diwawancarai 

adalah kepala madrasah, guru kelas II-A, serta peserta 

didik. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan 

data seperti proses penilaian autentik (penilaian 

kompetensi sikap, penilaian kompetensi pengetahuan, 

penilaian kompetensi keterampilan)  dan cara 

pelaksanaannya pada pembelajaran tematik di kelas II-

A MI Ma’arif Patihan Wetan.  

Wawancara dengan kepala madrasah, 

diperoleh data tentang; pelaksanaan penilaian autentik 

di MI Ma’arif Patihan Wetan, penerapan penilaian 

autentik dan persepsi kepala madrasah tentang 

penilaian autentik, ciri khas penilaian autentik, usaha 

yang dilakukan untuk pendalaman materi mengenai 

penilaian autentik, serta jenis-jenis penilaian autentik. 

Wawancara dengan guru kelas II-A, 

diperoleh data tentang; persepsi guru kelas II-A 
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tentang penilaian autentik, dan pelaksanaan penilaian 

autentik pada pembelajaran tematik (penilaian 

kompetensi pengetahuan, penilaian kompetensi sikap, 

dan penilaian kompetensi keterampilan). 

Wawancara dengan peserta didik di kelas II-

A, diperoleh data tentang; persepsi peserta didik 

tentang pembelajaran tematik dan pelaksanaan 

penilaian autentik yang dilakukan guru dalam 

pembelajaran tematik di kelas II-A.  

b. Observasi  

Observasi merupakan teknik penilaian yang 

dilakukan secara berkesinambungan dengan 

menggunakan indra, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan observasi non partisipan (Non-

participation observer). Dalam observasi non 

partisipan, pengamat (peneliti) tidak terlibat langsung 
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dalam kegiatan kelompok, atau dapat juga dikatakan 

pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang 

diamatinya. 

Observasi dilakukan terhadap guru kelas dan 

siswa-siswi kelas II-A, dalam proses pembelajaran di 

kelas khususnya proses penilaian. Observasi ini 

peneliti gunakan untuk mendapatkan data tentang 

proses penilaian autentik (penilaian kompetensi sikap, 

penilaian kompetensi pengetahuan, penilaian 

kompetensi keterampilan)  dan cara pelaksanaannya 

pada pembelajaran tematik di kelas II-A MI Ma’arif 

Patihan Wetan.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen, gambar maupun 
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elektronik. Dokumen yang dihimpun dipilih yang 

sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. 

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari 

teknik dokumentasi yaitu data profil sekolah (indeks 

prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah 

penduduk, dan sebagainya), dokumen perangkat 

pembelajaran (RPP) tema 6 “Merawat Hewan dan 

Tumbuhan” subtema 3 “Tumbuhan di Sekitarku” dan 

subtema 4 “Merawat Tumbuhan”, dokumen tentang 

rapor PTS (Penilaian Tengah Semester) yang berupa 

“Aplikasi Pengolahan Nilai dan Rapor K13 Untuk 

MI”, buku tematik SD/MI kelas 2 tema 6, serta catatan 

penilaian pribadi guru. 

6. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif analisis data yang 

terbaik dilakukan sejak awal penelitian. Peneliti tidak 

boleh menunggu data lengkap terkumpul dan kemudian 



50 

 

menganalisisnya. Peneliti sejak awal membaca dan 

menganalisis data yang terkumpul, baik berupa 

transkrip interview, catatan lapangan, dan dokumen.  

Analisis data merupakan suatu proses sistematis 

pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, 

observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan 

material lainnya untuk meningkatkan pemahaman 

peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga 

memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan 

diinformasikan kepada orang lain.  

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 

model Miles and Huberman. Menurut Miles and 

Huberman sebagaimana dikutip Muri Yusuf “aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis 
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data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/ verification”.
35

 

 

Gambar 1.1 Komponensial dalam analisis data 

 

Dari gambar diatas dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

                                                           
35

Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

Penelitian Gabungan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 407. 
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hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta 

membuang yang tidak  perlu. Dengan demikian, data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan. Tahapan reduksi data 

dilakukan untuk menelaah data secara keseluruhan 

yang diperoleh dari lapangan.  

Dalam penelitian ini, berarti mereduksi data 

meliputi data yang diperoleh dari hasil wawancara 

dan observasi yang berkaitan dengan fokus 

penelitian, serta hal-hal pokok yang dianggap 

penting yang diperoleh dari lapangan. Data tersebut 

berupa hasil observasi pembelajaran secara 

menyeluruh yang telah didokumentasikan. 

Setelah semua data yang terkumpul melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi, perlu 
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difokuskan sesuai dengan rumusan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu penilaian kompetensi sikap, 

penilaian kompetensi pengetahuan, penilaian 

kompetensi keterampilan pada pembelajaran tematik 

di kelas II-A MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo. 

b. Penyajian Data (Data Display)  

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya 

menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, flowchart, dan 

sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang telah dipahami tersebut. 

Dari penjelasan tersebut, langkah 

selanjutnya setelah direduksi adalah menyajikan 

data, yaitu membuat uraian yang bersifat naratif, 
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sehingga dapat diketahui rencana kerja selanjutnya 

berdasarkan yang telah dipahami dari data tersebut. 

Rencana kerja tersebut bisa berupa mencari pola-

pola data yang dapat mendukung penelitian tersebut. 

Dalam penelitian ini, setelah seluruh data 

yang berkaitan dengan penilaian autentik pada 

pembelajaran tematik integratif di kelas II-A MI 

Ma’arif Patihan Wetan terkumpul dan melalui 

reduksi data, maka data yang terkumpul disusun 

secara sistematis agar lebih mudah dipahami.  

 

c. Kesimpulan/ Verifikasi 

Tahap ini adalah suatu tahap di mana 

peneliti menarik kesimpulan dari temuan data 

tersebut. lni adalah interpretasi peneliti atas temuan 

dari suatu wawancara atau sebuah dokumen.
36

  

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

                                                           
36

Afrizal, Metode Penelitian, 178-180 
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Keabsahan data merupakan konsep yang 

diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keterandalan (reliabilitas). Validitas adalah kebenaran 

dan kejujuran sebuah deskripsi, kesimpulan, penjelasan, 

dan segala jenis laporan. Sedangkan reliabilitas yaitu 

sejauh mana temuan-temuan penelitian dapat direplikasi. 

Andai dilakukan ulang, maka hasilnya akan tetap sama.
37

 

Dalam penelitian, terdapat teknik yang 

digunakan untuk mengecek keabsahan data yang 

ditemukan. Berikut ini dipaparkan teknik pengecekan 

keabsahan data dalam proses penelitian kualititatif adalah 

perpanjangan pengamatan, pengamatan yang tekun, 

triangulasi, pengecekan sejawat melalui diskusi, 

kecukupan referensi, kajian kasus negatif, dan 

pengecekan anggota.
38
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Chaedar Alwasilah, Pokok Kualitatif, (Bandung: Bumi 

Pustaka Jaya, 2011), 125 
38

Lexy, J Meloeng, Metodologi Penelitian,Kualitatif (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 175 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. 

Ada empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan memanfaatkan penggunaan: sumber, 

metode, penyidik, dan teori. Teknik triangulasi yang 

paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui 

sumber yang lain.
39

  

Dalam penelitian ini digunakan teknik 

triangulasi metode yaitu penggunaan metode untuk 

meneliti suatu hal, yaitu metode wawancara dan metode 

observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

metode wawancara yang ditunjang dengan metode 

observasi pada saat wawancara dilakukan.
40

 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

                                                                                                                     
 
39

Lexy, J Meloeng, Metodologi Penelitian,Kualitatif (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 329-330 
40

Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodelogi Penelitian 

Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 144 
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Tahap-tahap dalam penelitian ini ada 3 tahapan 

dan ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu 

tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap 

penelitian tersebut adalah: 

a. Tahap pralapangan, meliputi: menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus 

perizinan. menjajagi dan menilai keadaan lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informasi, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan persoalan etika 

penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: rnemahami 

latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan 

dan berperan serta sambil mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data yang meliputi: analisis selama dan 

setelah pengumpulan data. 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah dan Profil MI Ma’arif Patihan Wetan 

a. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Patihan Wetan 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Patihan 

Wetan semula merupakan lembaga pendidikan non 

formal yakni Madrsah Diniyah. Seiring dengan 

perkembangan zaman dan antusias masyarakat, 

tahun 1960 status Madrasah diniyah diubah oleh 

Kementerian Agama RI menjadi Madrasah 

Campuran yaitu perpaduan antara pendidikan 

agama dan pendidikan umum yang diberi nama 

Madrasah Wajib Belajar (MWB). 

Pada tahun 1962 status Madrasah Wajib 

Belajar (MWB) diubah menjadi Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Ma’arif Patihan Wetan. Madrasah 
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Ibtidaiyah ini berada dibawah naungan Badan 

Otonom (BANOM) NU. Hal ini mendapatkan 

respon serta sambutan yang baik dari masyarakat 

lingkungan Kelurahan Patihan Wetan maupun dari 

luar kelurahan Patihan Wetan. 

Tahun 1978 madrasah mendapat piagam  

dari Departemen Agama RI  dengan piagam  No. 

L.M/3/2. 11/A/1978 tertanggal 1 Desember 1978. 

Dengan piagam tersebut Madrasah diberikan hak 

mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri. 

Pada  tahun  2008  telah  diakreditasi oleh 

BAN dengan  memperoleh   nilai B. Pada tahun 

2007 mendapat bantuan peningkatan mutu melalui 

berbagai work shop, pelatihan, pembinaan dan 

pengawasan serta bantuan alat peraga yang cukup 

dari LAPIS (Learning Asisten Program for Islamic 

School) dari Negara Australia yang di wilayah 
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kabupaten Ponorogo ditangani oleh STAIN 

Ponorogo. 

Pada tahun 2007 pula MI Ma’arif Patihan 

mendapat bantuan dari Kementerian Agama RI 

bekerjasama dengan Asian Development Bank 

(ADB) dan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 

467.664.500,- dicairkan bertahab selama 3 tahun.
41

 

Adapun Kepala Madrasah yang pernah 

menjabat dan berperan penting dalam 

perkembangan dan kemajuan MI Ma’arif Patihan 

Wetan mulai dari awal sampai sekarang adalah 

sebagai berikut:
42

 

1) Tahun 1954-1960 di kepalai oleh Bapak H. 

Sofwan 

2) Tahun 1960-1965 dikepalai oleh Bapak Hadi 

Sutrisno 
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3) Tahun 1965-1970 dikepalai oleh Bapak H. 

Romlan 

4) Tahun 1970-1975 dikepalai oleh Bapak Rukani 

5) Tahun 1975-1977 dikepalai oleh Bapak 

Rohmad, S.Ag 

6) Tahun 1977-2003 dikepalai oleh Bapak H. 

Romlan 

7) Tahun 2003-2008 dikepalai oleh Ibu Hj. 

Surjati,A.Ma 

8) Tahun 2008-sekarang dikepalai oleh Bapak Drs. 

Sadikin 

 

b. Profil MI Ma’arif Patihan Wetan 

1) Nama Madrasah : MI Ma’arif Patihan Wetan 

2) Nomor Statistik Madrasah : 111235020007 

3) Alamat 

a) Jalan  : Jl. Parang Menang Gg IV  
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b) Desa/Kelurahan: Patihan Wetan 

c) Kecamatan  : Babadan   

d) Kabupaten  : Ponorogo 

e) Provinsi  : Jawa Timur  

f) Kode Pos  : 63491 

g) Telepon : (0352) 487 803 

h) E-mail  : mipatihan@yahoo.com 

4) Mulai Operasional Tahun : 1942 

5) Tahun Berdiri : 2 Mei 1942 

6) Luas Tanah  : 7. 677    

7) Luas Bangunan  : 2. 475    

8) Status Tanah : Milik Sendiri 

9) Status Bangunan  : Milik Sendiri 

10) Status Akreditasi : Terakreditasi  “A” 

11) Letak Geografis : Garis Lintang -7. 849781 

          Garis Bujur 111. 486762 

2. Visi, Misi dan Tujuan MI Ma’arif Patihan Wetan 
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a. Visi  

“UNGGUL PRESTASI BERIMTAQ 

BERIPTEK“ dengan Berwawasan Ahlus 

Sunnah Wal Jama’ah 

Indikator  visi :
43

 

1) Unggul dalam Pembinaan Agama 

2) Unggul dalam Proses Pembelajaran 

3) Unggul dalam prestasi 

4) Unggul dalam Sumber Daya Manusia 

5) Unggul dalam sarana dan prasarana 

6) Unggul dalam mendapatkan kepercayaan 

Masyarakat 

7) Unggul dalam Disiplin dan Percaya diri 

8) Unggul dalam penanaman konsep ahlussunah 

wal jamaah 

                                                           
43
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b. Misi  

1) Menciptakan suasana madrasah yang Islami 

2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan 

secara efektif sehingga setiap siswa dapat 

berkembang secara optimal dengan prestasi 

yang dimiliki 

3) Memaksimalkan hasil prestasi akademik siswa 

4) Meningkatkan  potensi yang dimiliki madrasah 

dalam berbagai bidang 

5) Meningkatkan kwalitas dan kwantitas sarana 

dan prasarana sesuai dengan kebutuhan yang 

ideal 

6) Menjalin kerja sama antar stakeholder untuk 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat 

7) Menanamkan sikap keteladanan siswa dalam 

bermasyarakat 
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8) Menumbuhkan kecintaan terhadap ajaran Islam 

serta budaya bangsa sehingga menjadi sumber 

kearifan dalam bertindak 

c. Tujuan Madrasah 

Madrasah berusaha dapat : 

1) Mengembangkan KTSP dengan dilengkapi 

Silabus tiap mata pelajaran, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar Kegiatan 

Siswa dan Sistem Penilaian. 

2) Mengembangkan Silabus muatan lokal dengan 

dilengkapi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 

Lembar Kegiatan Siswa dan Sistem Penilaian. 

3) Mengembangkan program pengembangan diri 

beserta jadwal pelaksanaannya. 

4) Mengoptimalkan proses pembelajaran PAKEM. 

5) Mengikutsertakan tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam pelatihan peningkatan 
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profesionalitas melalui kegiatan KKG, MGMP, 

PTBK,PTK, lomba-lomba, Seminar, Workshop, 

Kursus Mandiri, Deman Driven dan kegiatan 

lain yang menunjang profesionalisme. 

6) Meningkatkan skor UN minimal rata-rata 1,5 

dari standart yang ada. 

7) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana 

kegiatan pembelajaran dengan IT serta 

mengedepankan skala prioritas. 

8) Melaksanakan Manajemen Berbasis Madrasah 

dan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Madrasah  secara demokratis, akuntabel dan 

terbuka. 

9) Menggalang pembiayaan pendidikan secara adil 

dan demokratis dan memanfaatkan secara 

terencana serta dipertanggungjawabkan secara 
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jujur, transparan dan memenuhi akuntabilitas 

publik. 

10) Mengoptimalkan pelaksanaan penilaian otentik 

secara berkelanjutan. 

11) Mengoptimalkan pelaksanaan program remedi 

dan pengayaan. 

12) Membekali komunitas sekolah agar dapat 

mengimplementasikan ajaran agama melalui 

kegiatan shalat dhuha dan dhuhur berjamaah, 

baca tulis Al-Qur’an,  hafalan surat-surat 

pendek/Al- Qur’an dan pengajian keagamaan. 

13) Mengikutsertakan siswa dalam kegiatan Porseni 

tingkat kabupaten atau jenjang atasnya. 

14) Memiliki tim olah raga yang dapat bersaing 

pada tingkat kabupaten atau jenjang berikutnya. 

15) Menanamkan sikap santun, berbudi pekerti luhur 

dan berbudaya, budaya hidup sehat, cinta 



68 

 

kebersihan, cinta kelestarian lingkungan dengan 

dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa.    

 

 

3. Struktur Organisasi MI Ma’arif Patihan Wetan 

SUSUNAN PENGURUS 

BADAN PENGELOLA PENDIDIKAN MA’ARIF 

(BPPM) 

MI MA'ARIF PATIHAN WETAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelindung : Kep. Kel. Patihan Wetan 

Penasehat : 1. H. M. Sutikno,S.Ag 

          

 

Ketua 

Drs. Misbah 
 

Sekretaris 

M.Mansur 

Bendahara 

Mahfud 

Fauzi 

Seksi-Seksi 

 

Pendidikan 

K. Hasyim Asy’ari 

Pembangunan 

1. Mahfudin 

2. Toimun Fatah 

Humas 

Sucipto 
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SUSUNAN PENGURUS KOMITE SEKOLAH 

MI MA’ARIF PATIHAN WETAN BABADAN 

PONOROGO 

PERIODE 2017 - 2020 

 

1. Ketua  : Rochmat Hasan 

2. Sekretaris : Ikhwanul Fatah 

3. Bendahara : Siti Kabshoh 

      Anggota:  

1. Endro H. S 

2. Abu Kusno 

3. Ja’far Shodiq 

4. Nurul 

Hasanah 

5. M. Wahid 

6. Budi Hantoro 

7. Budiono  

8. Sugiono  

9. Zaenal Abidin 

10. M. Fadil 
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4. Keadaan Guru MI Ma’arif Patihan Wetan 

MI Ma’arif Patihan Wetan mempunyai 15 

guru, yang terdiri dari 7 laki-laki, 8 perempuan, 

mempunyai 2 guru PNS, serta berdomisili di kota 

Ponorogo.
44

 

5. Keadaan Siswa MI Ma’arif Patihan Wetan 

MI Ma’arif Patihan Wetan terdiri dari 12 

kelas/ rombongan belajar, kelas I A dan I B terdiri dari 

60 siswa, kelas II A dan II B terdiri dari 54 siswa, 

kelas III A dan III B terdiri dari 51 siswa, kelas IV A 

dan IV B terdiri dari 52 siswa, V A dan V B terdiri 

dari 58 siswa, kelas VI A dan VI B terdiri dari 49 

siswa. jadi MI Ma’arif Patihan Wetan mempunyai 

keseluruhan 324 siswa.
45

 

6. Keadaan Sarana dan Prasarana MI Ma’arif 

Patihan Wetan 
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a. Koleksi Perpustakaan
46

 

No. Nama Buku Jumlah Ex Keterangan 

1. Buku Teks 

Utama 

2.188 Baik 

2. Buku Bacaan 
5.950 Baik 

3. Buku 

Referensi 

400 Baik 

 

b. Peralatan Pendidikan
47

 

 

No. 

 

Nama 

Keadaan  

Juml

ah  
Baik Rusak 

ringan 

Rusak 

Berat 

1. Alat Peraga IPA 
7 - - 7 

2. Alat Peraga IPS 
5 - - 5 

3. Alat Peraga 

Matematika 

1 - - 1 

4. Alat Peraga 

Bahasa Indonesia 

1 - - 1 

5. Alat Peraga 

Bahasa Inggris 

1 - - 1 

 

c. Media Pendidikan
48
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No

. 

 

Nama 

Keadaan  

Jumla

h 
Bai

k 

Rusak 

Ringa

n 

Rusa

k 

Berat 

1. 
Kompute

r 

18 3 1 22 

2. 
Printer 1 1 1 3 

3. 
Speaker 1 - - 1 

4. 
Amplifie

r 

- 1 - 1 

5. 
Mic 2 - - 2 

6. 
Televisi - 1 - 1 

7. 
Tape 

Recorder 

- 1 - 1 

8. 
DVD 

Player 

3 - - 3 

9. 
LCD 

Proyekto

r 

8 - - 6 

d. Perabot Sekolah
49

 

 

No. 

 

Nama 

Keadaan  

Jumlah Baik Rusak 

ringan 

Rusak 

Berat 

1. Meja Kursi 

Pimpinan 
1 set - - 

1 set 

2. Kursi Guru 13 - - 
13 

                                                                                                                     
48
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3. Meja Guru 12 - 1 
13 

4. Lemari Ruang 

Pimpinan 
2 - - 

2 

 5. Lemari Guru 4 - - 
4 

6. Meja Siswa 91 12 - 
103 

7. Kursi Siswa 102 15 - 
117 

8. Papan Tulis 9 - - 
9 

9. Papan Statistik 12 - - 
12 

10. Rak 

Perpustakaan 5 - - 
5 

11. Rak Besi - - - 
- 

12. Mesin Ketik - - 1 
1 

e. Jumlah Ketersediaan Ruang Pokok
50

 

 

No

. 

 

Nama Ruang 

Keadaan  

Jum

lah 

 

 

Ukur

an 
Baik Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1. Ruang Kelas  4 5 - 9 8 x 7 

m 

2. Ruang Pimpinan  - 1 - 1 4 x 7 

m 

                                                           
50
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3. Ruang Guru 1 - - 1 6 x 6 

m 

4. Ruang TU - - - - - 

5. Ruang Koperasi - - - - - 

6. Ruang 

Perpustakaan 

1 - - 1 8 x 7 

m 

7. Ruang Gudang - - 1 1 1,5 x 

2m 

8. WC Siswa 3 - - 3 2 x 2 

m 

9. WC Guru 1 - - 1 2.5 x 

2 m 

10. Kamar Mandi 

Guru 

- - - - - 

11. Masjid 1 - - 1 20 x 

10 m 

12. Ruang 

Komputer 

1 - - 1 8 x 7 

m 

13. Kantin Sekolah - 1 - 1 4 x 5 

m 

14. Ruang Lab. IPA 1 - - 1 8 x 7 

m 

15. Dapur - - 1 1 1 x 

1,5 m 

16. Ruang UKS - 1 - 1 2 x 6 

m 

f. Prestasi Lembaga dan Kegiatan Pendukung  

Tahun 2013-2015 
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Tahu

n 

Lomba Pemena

ng Ke 

Tingkat Dalam 

Rangk

a 

2013 Matemati

ka 

III Kabupate

n 

KSM 

2013 Pidato 

Bhs. 

Arab 

I KKMI Porseni 

2013 Tenis 

Meja Pa 

I KKMI Porseni 

2013 Tenis 

Meja 

ganda 

I KKMI Porseni 

2013 Badmint

on 

II KKMI Porseni 

2013 Pidato 

Bhs. 

Arab 

Harapan 

II 

Kabupate

n 

Porseni 

2013 Gambar 

Cerita 

Harapan 

II 

Kecamat

an 

Hari 

Anak 

2013 Pidato 

Bhs. 

Indo 

Harapan 

III 

Kecamat

an 

Hari 

Anak 

2013 Hadroh 

Klasik 

III Kabupate

n 

Haul 

TegalS

ari 

2013 Tartil Al-

Qur’an 

III KKMI HUT 

RI 

2013 Adzan Harapan 

II 

KKMI HUT 

RI 
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2013 Matemati

ka 

Harapan 

I 

Kabuapet

an 

KSM 

2014 Shalat 

Jama’ah 

Harapan 

III 

KKMI HUT 

RI 

2014 Tartil Al-

Qur’an 

Harapan 

III 

KKMI HUT 

RI 

2014 Do’a 

Siaga pa 

Harapan 

II 

Kecamat

an 

HUT 

RI 

2014 Do’a 

Siaga pi 

Harapan 

II 

Kecamat

an 

HUT 

RI 

2014 Giat 

Prestasi 

pa 

Juara I Kecamat

an 

Jambor

e 

Rantin

g 

2014 Giat 

prestasi 

pi 

Juara III Kecamat

an 

Jambor

e 

Rantin

g 

2015 Tenis 

Meja pa 

Juara II Kabupate

n 

Aksio

ma 

2015 Tolak 

Peluru pi 

Juara III Kabupate

n 

Aksio

ma 

2015 Pantomi

m 

Juara III Kecamat

an 

HAN 

2015 Olimpiad

e 

Matemati

ka 

Juara III Kabupate

n 

KSM 

 

B. Deskripsi Data Khusus 
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Hasil observasi dan wawancara serta didukung 

dengan dokumen-dokumen menunjukkan adanya temuan 

tentang penilaian autentik pada pembelajaran tematik 

integratif di kelas II-A MI Ma’arif Patihan Wetan 

Babadan Ponorogo. Peneliti mendapatkan data tentang 

penilaian hasil belajar peserta didik yang mencakup 

kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan 

kompetensi keterampilan yang dilakukan secara 

berimbang,   sehingga dapat digunakan untuk 

menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap 

standar yang telah ditetapkan pada pembelajaran tematik 

integratif.  

Berikut adalah uraian mengenai penilaian 

autentik pada pembelajaran tematik tentang penerapan 

penilaian autentik pada pembelajaran tematik integratif di 

MI Ma’arif Patihan Wetan telah dilaksanakan seiring 

dengan penerapan kurikulum 2013. Hasil wawancara 



78 

 

dengan Guru Kelas II-A pada tanggal 12 Februari 2019 

sebagai berikut: 

“Untuk kelas II, berkaitan dengan kurikulum baru 

yang di dalamnya terdapat penilaian autentik, baru 

dilaksanakan serentak tahun ini mbak. Selain kelas 

II, ada kelas I dan IV. Karena dari pemerintah 

peraturannya seperti itu, jadi tidak di madrasah ini 

saja, di madrasah/sekolah lain juga sama.”  

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui 

bahwa penerapan penilaian autentik memiliki relevansi 

yang kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam 

pembelajaran sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013, 

baru diterapkan secara serentak pada tahun 2018. 

Kurikulum 2013 dilaksanakan serentak pada kelas II, 

selain itu juga dilaksanakan serentak pada kelas I dan IV 

yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. 

Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah pada 

tanggal 14 Februari 2019 sebagai berikut: 

“Untuk kurikulum 2013 dilaksanakan di madrasah 

ini sudah dimulai tiga tahun yang lalu, tapi setelah 

dapat satu semester dari kantor diberhentikan. 

Intinya semua sekolah swasta berhenti dan dimulai 
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lagi jarak dua tahun. Dimulai lagi serentak untuk 

kelas II, I, IV dan sudah berjalan dua tahun ini.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui 

bahwa kurikulum 2013 mulai diterapkan tiga tahun yang 

lalu tepatnya di tahun 2016, setelah mendapat satu 

semester dari kantor pusat diberhentikan. Pemberhentian 

ini dilakukan di semua sekolah/madrasah swasta, dan 

dimulai lagi dalam jarak dua tahun yang diberlakukan 

untuk kelas II, I dan IV. Penerapan kurikulum 2013 

beserta penilaiannya pada kelas II, I dan IV, sudah 

diterapkan selama dua tahun ini sejak kurikulum 2013 

diterapkan.   

Penilaian autentik adalah proses pengumpulan 

berbagai data yang bisa memberikan gambaran 

perkembangan siswa. Penilaian autentik meniscahyakan 

proses belajar yang autentik pula. Belajar autentik 

mencerminkan tugas dan pemecahan masalah yang 
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dilakukan oleh peserta didik dikaitkan dengan realita di 

luar sekolah atau kehidupan pada umumnya. 

Hasil wawancara dengan Guru Kelas II-A pada 

tanggal 12 februari 2019 sebagai berikut :  

“Penilaian autentik itu menurut saya, merupakan 

penilaian yang melibatkan peserta didik di dalam 

tugas-tugas autentik yang bermanfaat, penting, 

bermakna serta bertujuan mengevaluasi kemampuan 

peserta didik dalam konteks dunia nyata. Di dalam 

penilaian itu sendiri ada tiga yang meliputi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Itu yang saya tau 

mbak.” 

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui 

bahwa pengertian penilaian autentik adalah proses 

pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan 

dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh 

peserta didik yang mampu mengungkapkan, 

membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa 

tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan 

dicapai.  
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Penilaian autentik itu sendiri mencakup tiga 

ranah yang meliputi kompetensi sikap, kompetensi 

pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. 

1. Penilaian kompetensi sikap pada pembelajaran tematik 

integratif di kelas II-A MI Ma’arif Patihan Wetan 

Babadan Ponorogo 

Pengukuran kompetensi sikap tidak dapat 

dilakukan setiap saat, karena perubahan tingkah laku 

peserta didik memerlukan waktu yang relatif lama. 

Beberapa cara terbaik menilai kompetensi sikap 

adalah dengan melakukan observasi, penilaian teman 

sejawat (peer evaluation), dan jurnal harian.  

Data yang diperoleh dari hasil wawancara 

dengan guru kelas II-A MI Ma’arif Patihan Wetan 

terkait dengan penilaian kompetensi sikap pada 

pembelajaran tematik integratif sebagai berikut: 

  
“Untuk penilaian teman sejawat pernah saya 

lakukan, yang melakukan penilaiannya itu peserta 
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didik sendiri, jadi dengan cara meminta peserta 

didik untuk saling menilai terkait dengan 

pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan 

berupa lembar penilaian antar peserta didik.”
51

 

 

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui 

bahwa pendidik melakukan penilaian kompetensi 

sikap melalui observasi, penilaian teman sejawat (peer 

evaluation), dan jurnal harian. Observasi dilakukan 

selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, 

baik di dalam maupun  di luar kelas. Penilaian “teman 

sejawat” (peer evaluation), merupakan teknik 

penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk 

saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. 

Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian 

antar peserta didik.  

Muatan KI-1 (sikap spiritual) antara lain 

Ketaatan beribadah, berperilaku syukur, berdoa 

sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, toleransi 

                                                           
51
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dalam beribadah. Muatan KI-2 (sikap sosial) antara 

lain: jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

percaya diri, cinta lingkungan, dan menghargai. 

Penilaian kompetensi sikap di kelas II-A pada 

subtema 3, pembelajaran 6 tentang “Tumbuhan 

disekitarku” dilakukan melalui jurnal harian,  

jurnal/catatan guru merupakan catatan pendidik di 

dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil 

pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta 

didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku.
52

 

“Untuk penilaian sikap saya lihat dari kebiasaan 

sehari-hari peserta didik (observasi) dan jurnal 

harian/ catatan guru, ketika peserta didik maju ke 

depan untuk mengerjakan. Biasanya ada peserta 

didik yang disuruh maju mengerjakan ya 

mengerjakan, ada juga yang disuruh maju tidak 

mau, ada juga yang mau maju tapi hanya mau 

menggambar saja.”
53

 

 

                                                           
52

M. Hosnan, Pendekatan Saintifik dan kontekstual dalam 

pembelajaran Abad 21, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 396. 
53
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Berdasarkan wawancara tersebut diketahui 

bahwa pendidik melakukan penilaian kompetensi 

sikap melalui observasi yang dilakukan dengan 

mengamati kabiasaan keseharian peserta didik dan  

jurnal harian. Jurnal harian/catatan guru, merupakan 

catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi 

informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan 

kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap 

dan perilaku. 

Hasil dokumentasi RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran)  sub tema 3, pembelajaran 6 tentang 

“Tumbuhan di sekitarku” sebagai berikut:
54

 

Tabel 1.1 

Lembar Obsevasi  

No. Tangggal 
Nama 

Siswa 
Catatan 

Tindak 

Lanjut 

1. -   

Tidak 

memperhatikan 

pembelajaran  

Diberikan 

Pembinaan/ 

nasehat 

2. -  
Mengganggu 
temannya  

Diberikan 

Pembinaan/ 
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nasehat  

3.  -   

Tidak 

memperhatikan 

pembelajaran 

Diberi 

pembinaan/ 

nasehat  

          

 Tabel di atas menunjukkan bahwa sikap 

beberapa anak saat kegiatan belajar mengajar di kelas  

beserta tindakan yang dilakukan oleh guru terkait 

sikap yang ditunjukkan peserta didik. 

2. Penilaian kompetensi pengetahuan pada pembelajaran 

tematik integratif di kelas II-A MI Ma’arif Patihan 

Wetan Babadan Ponorogo 

Pendidik menilai kompetensi pengetahuan 

melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. (a) 

Instrumen tes tulis berupa; soal pilihan ganda, isian, 

jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan 

uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman 

penyekoran. (b) Instrumen tes lisan berupa; daftar 

pertanyaan. (c) Instrumen penugasan berupa; 
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pekerjaan rumah dan/atau projek yang dikerjakan 

secara individu atau kelompok sesuai dengan 

karakteristik tugas.
55

  

Data yang diperoleh dari hasil wawancara 

dengan guru kelas II-A MI Ma’arif Patihan Wetan 

terkait dengan penilaian kompetensi pengetahuan pada 

pembelajaran tematik integratif sebagai berikut: 

“Untuk penilaian pengetahuan/kognitif biasanya ya 

menggunakan tes tulis, tes lisan dan penugasan. 

Misalnya dari nilai harian peserta didik melalui tes 

atau penugasan, mengerjakan soal-soal di lks atau 

dibuku paket, jadi kita melakukan penilaian itu 

setiap hari”.
56

 

 

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui 

bahwa penilaian kompetensi pengetahuan yang 

dilakukan pendidik dengan menggunakan beberapa 

tes, seperti tes tulis, tes lisan, dan penugasan. 

Penilaian dilakukan setiap hari sesuai materi yang 
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(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 78. 
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diajarkan dari soal-soal yang ada di lks (lembar kerja 

siswa) ataupun dari buku paket. 

Berdasarkan wawancara di atas dapat 

diketahui, contoh penilaian tes tulis yang telah 

dilakukan peserta didik berupa soal menjodohkan 

pada subtema 4 pembelaran 1 sebagai berikut; 

Bersama teman sebangkumu, diskusikan pertanyaan di 

bawah ini.  

Warnai lambang  “tersenyum” jika pertanyaan sesuai 

percakapan. Warnai lambang “sedih” pada tabel jika 

pernyataan tidak sesuai percakapan 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1  

 

Berdasarkan  wawancara di atas dapat 

diketahui bahwa, tes tulis digunakan oleh guru kelas 
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II-A dalam bentuk soal-soal yang ada pada buku paket 

ataupun buku lks, serta pada kegiatan PAT (penilaian 

akhir tahun) dan PTS (penilaian tengah semester). 

Penilaian pada tes tulis  dilakukan dengan cara 

menghitung jumlah jawaban benar dari soal yang 

tersedia. 

Penilaian tes tulis sering digunakan oleh guru 

setelah pembelajan. Tes tulis berupa soal-soal yang 

ada pada buku paket/buku pegangan peserta didik. 

“Untuk penilaian tes tulis sering saya gunakan, 

karena jika peserta didik disuruh untuk 

menegerjakan soal-soal yang ada di buku, peserta 

didik lebih mudah dikondisikan dan suasana 

menjadi tidak gaduh”. 

 

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui 

bahwa, tes tulis sering dilakukan guru pada peserta 

didik setelah penjelasan materi. Jika peserta didik 

mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket, maka 

peserta didik lebih mudah dikondisikan dan tidak 

membuat gaduh. 
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Berdasarkan observasi, penugasan yang 

dilakukan guru kelas II-A berupa pekerjaan rumah 

baik secara individu ataupun kelompok sesuai dengan 

karakteristik tugasnya. Penugasan dilakukan pada 

subtema 4 pembelajaran 3 yaitu;  

a. Penugasan berupa membuat kalimat tanya yang 

ditulis dengan huruf tegak bersambung dengan 

memperhatikan penggunaan huruf kapital. 

Instrumen yang digunakan berupa perintah atau 

soal. Di bawah ini disediakan jawaban sesuai 

bacaan. Buatlah kalimat tanya yang sesuai. 

1) Gunakan kata tanya pada awal kalimat. 

2) Gunakan huruf kapital pada awal kalimat. 

3) Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. 

4) Gunakan huruf tegak bersambung. 

Kata bercetak tebal pada jawaban dapat 

membantumu dalam membuat pertanyaan. 

Perhatikan contoh :  

Pertanyaan : Di mana ibu Dayu menanam berbagai 

bunga? 

Jawaban     : Ibu Dayu menanam berbagai bunga di 

depan rumah. 

b. Mengamati kreasi hiasan dari bahan buatan 

Instrumen yang digunakan berupa perintah atau 

soal. 

Tuliskan bahan-bahan yang digunakan untuk 

membuat karya hiasan tersebut. 

1) Karya hiasan A 

Bahan yang digunakan adalah ... 



90 

 

2) Karya hiasan B 

Bahan yang digunakan adalah ... 

3) Karya hiasan C 

Bahan yang digunakan adalah ... 

c. Satuan baku untuk ukurang berat. 

Instrumen yang digunakan beruapa perintah atau 

soal. 

1) Siswa mengerjakan soal-soal yang ada pada 

buku siswa. 

2) Siswa membubuhkan tanda >, <, dan tanda = 

pada jawaban soal yang sesuai. 

 

3. Penilaian kompetensi keterampilan pada pembelajaran 

tematik integratif di kelas II-A MI Ma’arif Patihan 

Wetan Babadan Ponorogo 

Penilaian aspek keterampilan dilakukan 

melalui  penilaian kinerja, yaitu penilaian yang 

menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu 

kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, 

projek dan penilaian portofolio. Instrumen yang 

digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian 

(rating scale) yang dilengkapi rubrik. 

a. Tes praktik/kinerja 
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Teknik yang digunakan guru kelas II-A, 

merupakan penilaian dengan cara meminta peserta 

didik untuk melakukan suatu aktivitas atau perilaku 

sesuai dengan tuntutan kompetensi yang 

membutuhkan aplikasi pengetahuan dan 

keterampilan. Teknik penilaian ini digunakan 

peserta didik untuk menilai peserta didik pada 

subtema 4, pembelajaran 3.  

Penilaian pada mata pelajaran “Bahasa 

Indonesia” dalam membaca kalimat tanya dalam 

huruf tegak bersambung dengan lafal dan intonasi 

yang tepat. Instrumen yang digunakan untuk 

mengamati penilaian tes praktik/kinerja yaitu daftar 

cek yang dilengkapi rubrik penilaian. Langkah-

langkah penilaiannya yaitu peserta didik ditugaskan 

untuk membuat kalimat tanya berdasarkan teks 

yang ada di buku paket. Peserta didik ditugaskan 
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untuk menggunakan kata tanya yang dan huruf 

kapital pada awal kalimat, setelah itu ditugaskan 

untuk menggunakan tanda tanya pada akhir 

kalimat, serta menulisnya dengan huruf tegak 

bersambung. 

Guru meminta peserta didik berpasang-

pasangan dengan teman sebangku untuk membaca 

5 kalimat tanya yang sudah mereka buat dengan 

lafal dan intonasi yang tepat. Guru meminta peserta 

didik lain untuk menjawab pertanyaan yang telah 

dibacakan peserta didik sebelumnya secara 

bergantian.  

Ketika peserta didik menyanyikan solmisasi 

pada saat itu guru melakukan penilaian dengan 

menggunakan daftar cek seperti dibawah ini:
57

 

Tabel 1.2 

Instrumen Penilaian Tes 

Praktik/Kinerja  

                                                           
57
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No. 

 

Aspek 

yang 

dinilai 

Hasil penilaian 

Tepat  Tepat 

Sekali 

Kurang 

Tepat  

Tidak 

Tepat 

1. Ketepatan 

menemukan 

pengguaan 

tanda tanya 

minimal 4 

kalimat 

dalam teks 

bacaan 

    

2. Ketepatan 

penggunaan 

lafal dan 

intonasi 

    

 

Penyekoran dilakukan dengan 

menggunakan rubrik penilaian sebagai berikut: 

Bahasa Indonesia 

Rubrik penilaian menulis menggunakan huruf 

tegak bersambung dengan memperhatikan tanda 

baca titik. Penyekoran dilakukan dengan 

menggunakan rubrik penilaian sebagai berikut :
58

 

 

Tabel 1.3 

Rubrik Penilaian Tes Praktik/Kinerja 

 Aspek / Skor 
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Kriteria 4 3 2 1 

Ketepata

n 

penggun

aan titik 

pada 

teks 

yang 

ditulis 

Penggu

naan 

tanda 

titik 

pada 

teks 

semua 

benar 

tanpa 

bimbin

gan 

guru 

Ada 

beberap

a 

penggu

naan 

titik 

pada 

teks 

yang 

belum 

benar, 

namun 

dilakuk

an 

tanpa 

bimbin

gan 

guru 

Ada 

beberap

a 

penggu

naan 

titik 

pada 

teks 

yang 

belum 

benar, 

namun 

dilakuk

an 

dengan 

bimbin

gan 

guru 

Penggu

naan 

titik 

pada 

teks 

belum 

ada 

yang 

benar, 

walaup

un 

dengan 

bimbin

gan 

guru 

Kelengk

apan  

dan 

ketetapa

n 

punulisa

n kata 

Semua 

kata 

dalam 

teks 

ditulis 

dengan 

benar 

tanpa 

bimbin

gan 

guru 

Ada 

beberap

a kata 

dalam 

teks 

yang 

tidak 

ditulis 

dengan 

benar, 

namun 

dilakuk

an 

tanpa 

bimbin

Ada 

beberap

a kata 

dalam 

teks 

yang 

tidak 

ditulis 

dengan 

benar, 

namun 

dilakuk

an 

dengan 

bimbin

Semua 

kata 

dalam 

teks 

masih 

belum 

ada 

yang 

ditulisk

an 

secara 

benar, 

walaup

un 

dengan 
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gan 

guru 

gan 

guru 

bimbin

gan 

guru 

 

Penentuan hasil penyekoran dengan menggunakan 

rumus: 

 

 

 

 

 

Penilaian pada mata pelajaran “SBdP” 

dalam membuat karya hiasan. Instrumen yang 

digunakan untuk mengamati penilaian tes 

praktik/kinerja yaitu daftar cek yang dilengkapi 

rubrik penilaian. Langkah-langkah penilaiannya 

yaitu peserta didik ditugaskan untuk membuat 

karya hiasan berupa bunga dari bahan-bahan 

buatan. Peserta didik diinstruksikan untuk 

merencanakan karya yang akan dibuat, menentukan 

bahan-bahan, dan alat-alat yang akan digunakan. 

Bahan-bahan yang digunakan, misalnya sedotan 

Nilai   =  Perolehan skor     X   100 % 

               Skor maksimal 
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minuman, kertas lipat, kertas tisu, atau plastik 

warna-warni. Alat-alat yang digunakan, misalnya 

gunting dan lem. Setelah karya yang dibuat selesai, 

peserta didik ditugaskan untuk menceritakan cara 

membuat karya hiasannya masing-masing.  

Ketika peserta didik menceritakan cara 

membuat karya hiasannya, pada saat itu guru 

melakukan penilaian pada karya peserta didik 

masing-masing dengan menggunakan daftar cek 

seperti dibawah ini:
59

  

Tabel 1.4 

Instrumen Tes Praktik/Kinerja 

 

N

o. 

 

Aspek 

yang 

dinilai 

Hasil penilaian 

Lengk

ap 

Lengk

ap  

Sekali 

Kura

ng 

Lengk

ap  

Tidak 

Lengk

ap 

1. Penggun

aan  

bahan: 

minimal 

4 bahan 

    

                                                           
59

Lihat transkrip dokumentasi RPP Kelas II semester 2 
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2. Penggun

aan alat: 

4 jenis 

alat 

    

3. Kompos

isi 

bentuk 

    

 

Penyekoran dilakukan dengan 

menggunakan rubrik penilaian sebagai berikut: 

Tabel 1.5 

Rubrik Penilaian Membuat Karya Hiasan Pada 

Pembelajaran SBDP 

Aspek 
Skor 

4 3 2 1 

Penggun

aan  

bahan : 

minimal 

4 bahan 

Semua 

bahan 

yang 

digunak

an benar 

3 jenis 

bahan 

yang 

diguna

kan 

benar 

2 jenis 

bahan 

yang 

diguna

kan 

benar 

Semua 

bahan 

yang 

digunak

an 

belum 

benar 

Penggun

aan alat 

: 4 jenis 

alat 

Semua 

alat 

yang 

digunak

an benar 

3 jenis 

alat 

diguna

kan 

dengan 

benar 

2 jenis 

alat 

diguna

kan 

dengan 

benar 

1 jenis 

alat 

digunak

an 

dengan 

benar 

atau 

belum 

ada alat 
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yang 

digunak

an 

Keteram

pilan : 

komposi

si 

bentuk 

Mampu 

memben

tuk 

karya 

dengan 

benar 

sesuai 

model 

yang 

sudah 

direncan

akan 

tanpa 

bimbing

an guru 

Mamp

u 

membe

ntuk 

karya 

dengan 

benar 

sesuai 

model 

dengan 

bimbin

gan 

guru 

Mamp

u 

membe

ntuk 

karya, 

namun 

bentuk

nya ada 

yang 

tidak 

sesuai 

Karya 

yang 

dibentu

k tidak 

sesuai 

model 

yang 

direncan

akan 

  

Penentuan hasil penyekoran dengan menggunakan 

rumus : 

  

 

 

 

 

Penilaian pada mata pelajaran 

“Matematika” dalam membandingkan berat benda 

yang satu dengan yang lain. Instrumen yang 

digunakan untuk mengamati penilaian tes 

Nilai   =  Perolehan skor     X   100 % 

               Skor maksimal 
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praktik/kinerja yaitu daftar cek yang dilengkapi 

rubrik penilaian. Langkah-langkah penilaiannya 

yaitu peserta didik dibagi menjadi beberapa 

kelompok. Peserta didik berdiskusi dengan 

temannya dalam kelompok membuat berbagai 

perbandingan berat tomat. Berat tomat dapat 

diambil dari gambar yang diberikan pada tugas 

mengamati. Guru mengarahkan peserta didik agar 

dapat membuat perbandingan berat tomat 

sebanyak-banyaknya. Hasil diskusi tentang 

perbandingan berat tomat dituliskan dalam 

selembar kertas tugas. Guru melakukan penilaian 

sebagai pembelajaran agar siswa dapat memahami 

betul tentang perbandingan berat dengan berbagai 

satuan ukuran berat. 
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Guru melakukan penilaian dengan 

menggunakan daftar cek:
60

 

Tabel 2.1 

Rubrik Penilaian Tes Praktek/Kinerja 

 

N

o. 

 

Aspek 

yang 

dinilai 

Hasil penilaian 

Leng

kap 

Leng

kap  

Sekal

i 

Kura

ng 

Leng

kap  

Tidak 

Leng

kap 

1. Ketepatan 

menyebutk

an ukuran 

benda 

yang satu 

lebih berat 

dengan 

benda 

yang lain 

    

2. Ketepatan 

membandi

ngkan 

berat dua 

benda 

    

 

 Penyekoran dilakukan dengan 

menggunakan rubrik penilaian sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

                                                           
60

Lihat transkrip dokumentasi RPP Kelas II semester 2 
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Rubrik Penilaian Membandingkan Berat Benda 

yang Satu dengan Berat Benda yang Lain Pada 

Pembelajaran Matematika 

Aspek 
Skor 

4 3 2 1 

Pengetahua

n  : 

ketepatan 

menyebutk

an ukuran 

benda yang 

satu lebih 

berat 

dengan 

benda yang 

lain 

Semua 

tepat 

disebut

kan 

75 % 

atau 

lebih 

tepat 

disebut

kan 

50% 

atau 

lebih 

tepat 

disebut

kan 

Semua 

yang 

disebut

kan 

salah 

Ketepatan 

membandi

ngkan 

berat dua 

benda 

Semua 

benar 

75 % 

atau 

lebih 

benar 

50 % 

atau 

lebih 

benar 

Semua 

salah 

 

Penentuan hasil penskoran dengan menggunakan 

rumus : 

 

 

 

 

 

Nilai   =  Perolehan skor     X   100 % 

               Skor maksimal 
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b. Penilaian portofolio 

Penilaian portofolio adalah penilaian yang 

dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh 

karya peserta didik dalam bidang tertentu dengan 

menggunakan pedoman penskoran disertai rubrik 

penilaian. Berdasarkan wawancara dengan guru 

kelas II-A pada tanggal 12 Februari 2019: 

“Penilaian portofolio pernah saya lakukan, 

tetapi karena keterbatan waktu dan tempat maka 

hasil karya peserta didik disimpan di dalam 

lemari selama satu minggu, setelah itu saya 

kembalikan lagi.”
61

 

  

Hasil wawancara di atas menunjukkan 

bahwa, penilaian portofolio pernah digunakan 

sesuai dengan materi yang ada. Tetapi karena 

keterbatasan waktu dan tempat maka hasil karya 

peserta didik di simpan di dalam lemari selama satu 

minggu, setelah itu dikembalikan lagi.  

c. Penyusunan rapor 

                                                           
61

Lihat transkrip wawancara nomor 02/W/12-02/2018 
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Penyusunan rapor di MI Ma’arif Patihan 

Wetan menggunakan aplikasi yang dijalankan 

secara online atau harus terhubung dengan jaringan 

internet. Aplikasi ini sesuai Panduan Penilaian 

Permendikbud 23 Tahun 2016. Hasil wawancara 

dengan kepala madrasah pada tanggal 14 Februari 

2019 sebagai berikut: 

“Karena dari pemerintah ada edaran untuk 

menggunakan ARD (Aplikasi Rapor Digital), 

jadi sekarang untuk penyusunan rapornya 

menggunakan aplikasi  ARD (Aplikasi Rapor 

Digital). Aplikasi terkait dengan penilaian ini 

diberlakukan bagi jenjang madrasah. Dalam 

pelaksanaannya, akun ARD Madrasah akan 

terbagi dua yaitu akun operator madrasah dan 

akun masing-masing guru. Akun operator 

madrasah memiliki tugas untuk melakukan 

konfigurasi terkait guru sekaligus sebagai 

langkah untuk membuat akun guru.”
62

 

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui 

bahwa, sesuai surat edaran dari pemerintah 

penyusunan rapor di madrasah diharuskan 

menggunakan ARD (Aplikasi Rapor Digital). 

                                                           
62

Lihat transkrip wawancara nomor 04/W/02-14/2019 
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Aplikasi ini diberlakukan bagi jenjang madrasah. 

Dalam pelaksanaannya, akun ARD Madrasah akan 

terbagi dua yaitu akun operator madrasah dan akun 

masing-masing guru. Akun operator madrasah 

memiliki tugas untuk melakukan konfigurasi terkait 

guru sekaligus sebagai langkah untuk membuat 

akun guru. Adapun akun guru berperan dalam 

melakukan konfigurasi bobot dan KKM mapel 

yang diampu, entri nilai harian hingga akhir untuk 

per siswa dan permapel yang diajarnya. Akun guru 

dibuatkan oleh operator madrasah masing-masing. 

Pada aplikasi rapor digital guru, 

bertanggung jawab dalam kegiatan belajar 

mengajar dan penilaian hasil belajar peserta didik. 

Pada operator guru dan wali kelas ini penilaian 

hasil belajar diinput, berdasarkan mata pelajaran 
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guru tersebut, setelah itu wali kelas hanya mengisi 

beberapa. 

                

Gambar 1.2 

Seluruh penilaian aspek telah tersedia di 

dalam aplikasi tersebut. Pengisian dimulai dari 

input data (madrasah, kurikulum, kompetensi dasar 

(KD), serta data siswa dan biodata, pengisian nilai 

(input nilai ganjil dan genap, rapor PTS dan Rapor 

PAS). Pengisian nilai aspek pengetahuan, 

keterampilan dan sikap semuanya telah tersedia. 

Cara pengisian aspek nilai dengan mengisi setiap 

mata pelajaran. Jendela pengisian aspek nilai 

seperti di bawah ini: 
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Gambar 1.3 

Input nilai terdiri dari nilai spiritual (KI-1), 

nilai sosial (KI-2), nilai pengetahuan (KI-3), dan 

nilai keterampilan (KI-4). Di dalam kolom KI-3 

dan KI-4 jika dicek, terdapat input nilai setiap mata 

pelajaran sertperti nilai mata pelajaran tematik dan 

nilai  pai dan bahasa arab. Dalam input nilai mata 

pelajaran tematik, meskipun menjadi satu kesatuan 

mapel, tetapi untuk memasukkan nilainya 

dimasukkan secara satu per satu setiap mapel. 

Pengisian nilai setiap aspek dimulai dengan 

mengisi Kompetensi Dasar (KD) pada setiap mata 

pelajaran. Setelah itu, baru mengisi nilai 

disesuaikan dari hasil pembelajaran. Penyusunan 

rapor 1 tema, untuk muatannya disesuaikan dengan 

hasil pembelajaran. Selain mengisi aspek nilai 

dalam rapor, pengisian lainnya yaitu input nilai 
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ekstrakurikuler  serta pengembangan diri dan 

prestasi.       
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BAB V 

PEMBAHASAN 

1. Penilaian Kompetensi Sikap Pada 

Pembelajaran Tematik Integratif di Kelas II-A 

MI Ma’arif patihan Wetan Babadan Ponorogo 

Berdasarkan data yang telah didapatkan 

oleh peneliti, penilaian autentik pada 

pembelajaran tematik integratif teknik dan 

instrumen yang digunakan untuk menilai 

disesuaikan dengan kebutuhan. Penilaian pada 

kompetensi sikap dilakukan dengan observasi, 

penilaian teman sejawat (peer evaluation), dan 

jurnal harian.  

Teknik observasi dilakukan secara 

berkesinambungan dengan indra, baik secara 

langsung maupun tidak langsung dengan 

menggunakan pedoman observasi berisi sejumlah 
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indikator perilaku yang diamati.
63

 Observasi 

langsung dilaksanakan oleh guru secara langsung 

tanpa perantara orang lain, sedangkan observasi 

tidak langsung dengan bantuan orang lain, seperti 

guru lain, orang tua, peserta didik, dan karyawan 

sekolah.  

Bentuk instrumen yang digunakan untuk 

observasi adalah pedoman observasi yang berupa 

daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang 

disertai rubrik penyekoran. Daftar cek digunakan 

untuk mengamati ada tidaknya suatu sikap atau 

perilaku, sedangkan skala penilaian menentukan 

posisi sikap atau perilaku peserta didik dalam 

suatu rentangan sikap. Pedoman observasi secara 

umum memuat pernyataan sikap atau perilaku 

yang diamati dan hasil pengamatan sikap atau 

                                                           
63

Abdul Majid, Penilaian Autentik: Proses dan Hasil Belajar, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 77. 

64 
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perilaku sesuai kenyataan. Pernyataan memuat 

sikap atau perilaku yang positif atau negatif 

sesuai indikator penjabaran sikap dalam 

kompetensi inti dan kompetensi dasar.
64

 

Penilaian kompetensi sikap pada 

pembelajaran tematik subtema 3, pembelajaran 6 

tentang “Tumbuhan di sekitarku” dengan 

menggunakan teknik observasi.
65

 Instrumen 

observasi berbentuk lembar observasi. Format 

lembar observasi berisi identitas sekolah, mata 

pelajaran, kelas, tahun pelajaran, nama guru. 

Kolom pada lembar observasi berisi tentang 

hari/tanggal, nama peserta didik, catatan, dan 

tindak lanjut. Pada kolom catatan diisi dengan 

kejadian positif maupun negatif. Catatan dalam 

lembaran buku tersebut, selain bermanfaat untuk 

                                                           
64

Arian Nararida Damayanti, Wawancara, MI Ma’arif Patihan 

Wetan, 12 Februari 2019. 
65

Lihat transkrip dokumentasi nomor 06/O/26-2/2019. 
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merekam dan menilai perilaku peserta didik 

sangat bermanfaat pula untuk menilai sikap 

peserta didik serta dapat menjadi bahan dalam 

penilaian perkembangan peserta didik secara 

keseluruhan.
66

   

Teknik penilaian teman sejawat (peer 

evaluation) merupakan teknik penilaian dengan 

cara meminta peserta didik untuk saling menilai 

terkait dengan pecapaian kompetensi, sikap, dan 

perilaku keseharian peserta didik. Instrumen yang 

digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta 

didik.
67

 Penilaian teman sejawat juga dapat 

dilakukan pada saat pembelajaran dengan sistem 

kelompok, tujuannya adalah menggali informasi 

kompetensi peserta didik anggota kelompok  dan 

untuk mengambil keputusan tentang pencapaian 

                                                           
66

Ibid., 
67

Lihat transkrip wawancara nomor 02/W/12-02/2018. 
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hasil belajar/kompetensi peserta didik secara 

akurat dan adil. Instrumen yang digunakan berupa 

lembar penilaian teman sejawat. Kriteria 

instrumen penilaian antar peserta didik yaitu (a) 

sesui dengan kompetensi dan indikator yang akan 

diukur, (b) indikator dapat dilakukan melalui 

pengamatan peserta didik, (c) kriteria penilaian 

dirumuskan secara sederhana, namun jelas dan 

tidak berpotensi munculnya penafsiran makna 

ganda/berbeda, (d) menggunakan bahasa lugas 

yang dapat dipahami peserta didik, (e) 

menggunakan format sederhana dan mudah 

digunakan oleh peserta didik, (d) indikator 

menunjukkan sikap peserta didik dalam situasi 

yang nyata atau sebenarnya dan dapat diukur.
68

  

                                                           
68

Abdul Majid, Penilaian Autentik: Proses dan Hasil Belajar, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 174. 
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Jurnal harian/catatan guru merupakan 

catatan pendidik  di dalam dan di luar kelas yang 

berisi informasi hasil pengamatan tentang 

kekuatan dan kelemahan peserta didik yang 

berkaitan dengan sikap dan perilaku.
69

 Jurnal bisa 

dikatakan sebagai catatan yang 

berkesinambungan dari hasil observasi. Beberapa 

hal yang harus diperhatikan  dalam membuat 

jurnal adalah (a) catatan atas pengamatan guru 

harus objektif, (b) pengamatan dilaksanakan 

secara selektif, artinya yang dicatat hanyalah 

kejadian/peristiwa yang berkaitan dengan 

kompetensi inti, (c) pencatatan segera dilakukan 

(jangan ditunda-tunda).
70

 

                                                           
69

M. Hosnan, Pendekatan Saintifik dan kontekstual dalam 

pembelajaran Abad 21, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 396. 
70

Abdul Majid, Penilaian Autentik: Proses dan Hasil Belajar, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 176. 
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Langkah-langkah penilaian sesuai dengan 

apa yang direncanakan di dalam RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran). Ada beberapa hal 

yang sedikit berubah hal tersebut disesuaikan 

dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi 

peserta didik. 

 

 

 

2. Penilaian Kompetensi Pengetahuan Pada 

Pembelajaran Tematik Integratif di Kelas II-A 

MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo 

Penilaian kompetensi pengetahuan 

dilakukan melalui teknik tes tulis, tes lisan, dan 

penugasan. Instrumen tes tulis berupa (a) soal 

pilihan ganda, tes pilihan ganda digunakan untuk 

menilai kemampuan mengingat dan memahami. 
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Bentuk soal terdiri dari item (pokok soal) dan 

option (pilihan ganda). Pilihan jawaban terdiri 

atas kunci jawaban dan pengecoh (distractor), (b) 

isian, dibuat dengan menyediakan tempat kosong 

yang disediakan bagi peserta didik untuk 

menuliskan jawaban, (c) jawaban singkat, (d) 

benar-salah, tes yang berupa pernyataan-

pernyataan yang mengandung dua kemungkinan 

jawaban yaitu benar atau salah dan peserta didik 

diminta menentukan pendapatnya mengenai 

pernyataan-pernyataan tersebut sesuai petunjuk 

pengerjaannya,  (e) menjodohkan, tes yang terdiri 

dari satu seri pernyaan dan satu seri jawaban. 

Masing-masing pertanyaan mempunyai 

jawabannya yang tercantum dalam seri jawaban. 

Tugas peserta didik adalah mencari dan 

menempatkan jawaban-jawaban sehingga sesuai 
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atau cocok dengan pertanyaanya, dan (f) uraian, 

tes uraian dapat digunakan pada saat ulangan 

harian setelah subtema selesai dipelajari dan 

dilengkapi kunci jawaban dan pedoman 

penyekoran. 

Tes tulis digunakan untuk menuangkan 

penguasaan materi yang telah diajarkan pendidik  

dalam kompetensi pengetahuan. Tes tulis 

biasanya digunakan guru untuk mengetes 

kemampuan peserta didik setelah penyampaian 

materi yang diberikan guru. Selain itu, tes tulis 

juga digunakan saat ulangan harian dan ulangan 

semester.  Tes tulis sering digunakan karena 

peserta didik lebih mudah dikondisikan, 

pengawasan juga lebih mudah. 
71

 

                                                           
71

M. Hosnan, Pendekatan Saintifik dan kontekstual dalam 

pembelajaran Abad 21, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 411. 
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Tes lisan adalah tes yang digunakan untuk 

mengukur tingkat pencapaian kompetensi, 

terutama pengetahuan. Instrumen tes lisan berupa 

pertanyaan-pertanyaan guru yang diberikan 

secara lisan sehingga peserta didik merespon 

tersebut secara lisan dan  menimbulkan 

keberanian peserta didik untuk terbiasa berbicara 

dan mampu mengungkapkan pemikirannya. Tes 

lisan digunakan untuk mengetahui daya serap 

siswa terhadap masalah yang berkaitan dengan 

pengetahuan. Instrumen tes lisan disertai dengan 

pedoman penyekoran.
72

 

Teknik penugasan digunakan sebagai 

penguatan untuk apa yang telah dipelajari, 

sehingga bermakna baik di sekolah maupun 

ketika di rumah. Instrumen penugasan yang 

                                                           
72

M. Hosnan, Pendekatan Saintifik dan kontekstual dalam 

pembelajaran Abad 21, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 396. 
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diberikan guru berupa pekerjaan rumah dan/atau 

projek yang dikerjakan secara individu atau 

kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. 

Penugasan yang dilakukan pada subtema 4 

pembelajaran 3 yaitu berupa pertanyaan-

pertanyaan yang disertai dengan pedoman 

pengerjaan. 

Penilaian-penilaian tersebut di atas 

dilakukan setiap hari, sesuai materi yang 

diajarkan dari soal-soal yang ada di LKS (Lembar 

Kerja Siswa) ataupun dari buku paket. 

3. Penilaian Kompetensi Keterampilan Pada 

Pembelajaran Tematik Integratif di Kelas II-A 

MI Ma’arif Patihan Wetan 

Penilaian pada kompetensi keterampilan 

dilakukan melalui kinerja, proyek, produk, dan 

portofolio. Instrumen tes kinerja berupa 
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pernyataan maupun daftar pertanyaan yang 

kemudian di buat daftar cek (check list) atau skala 

penilaian (rating scale). (a) Daftar cek (check 

list), pengambilan data unjuk kerja dapat 

dilakukan dengan menngunakan daftar cek(ya-

tidak). Aspek yang akan dinilai dicantumkan di 

dalam format penilaian unjuk kerja. Selama 

melakukan pengamatan unjuk kerja peserta didik, 

guru memberikan tanda (V) pada setiap aspek 

yang dinilai. (b) Skala rating (rating scale), 

penilaian unjuk kerja yang menggunakan skala 

penilaian memungkinkan penilai memberi nilai 

tengah terhadap penugasan kompetensi tertentu, 

karena pemberian nilai secara kontinum di mana 

pilihan kategori nilai lebih dari dua. Skala 

penilaian terentang dari tidak sempurna sampai 

sangat sempurna. Teknik penilaian di kelas II-A 
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yang digunakan pada subtema 4 pembelajaran 3. 

Dalam penilaian tersebut terdapat rubrik penilaian 

yang skala penilaiannya berisi skor: 1 = tidak 

tepat, 2 = kurang tepat, 3 = tepat, 4 = tepat sekali. 

Setiap kategori tersebut harus dirumuskan 

deskriptornya, sehingga guru mngetahui kriteria 

secara akurat kapan mendapat skor 1, 2, 3, dan 4. 

Daftar kategori beserta descriptor kriteriannya 

disebut rubrik. Dalam menentukan hasil 

penyekoran menggunakan rumus yang telah 

ditetapkan. Di lapangan sering dirumuskan rubrik 

universal, misalnya 1 = kurang, 2 = cukup, 3 = 

cukup baik, 4 baik.   

Instrumen dalam penilaian projek dan 

portofolio berupa bentuk perintah atau tugas 

maupun pernyataan untuk dikerjakan siswa yang 

telah dirumuskan guru melalui tiap-tiap teknik 
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berdasarkan bab pembahasan. Teknik penilaian 

portofolio ini merupakan kumpulan karya-karya 

peserta didik. Portofolio digunakan oleh guru dan 

peserta didik untuk memantau secara terus-

menerus perkembangan pengetahuan dan 

keterampilan. Portofolio dilakukan di kelas II-A 

sesuai dengan instruksi penilaian yang terdapat 

pada RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran), 

namun karya-karya  peserta didik hanya disimpan 

selama satu minggu saja di dalam kelas untuk 

dijadikan pajangan. Setelah itu dikembalikan lagi 

pada peserta didik. Hal tersebut dikarenakan 

keterbatasan tempat yang akan digunakan sebagai 

penyimpanan. 

Pada penilaian autentik yang digunakan 

dalam pembelajaran tematik integratif, teknik dan 

instrumen penilaian autentik yang digunakan 
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disesuaikan dengan buku guru, karena di buku 

guru sudah dicantumkan dan disediakan langkah-

langkah penilaiannya. Guru dapat mengikuti alur 

yang ada dalam buku guru, sehingga itu dapat 

memudahkan guru dalam menentukan jenis 

penilaian yang sesuai dengan materi 

pembelajaran. 

Langkah-langkah penilaian sesuai dengan 

apa yang direncanakan di dalam RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran). Ada beberapa hal 

yang sedikit berubah hal tersebut disesuaikan 

dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi 

peserta didik. 

Hasil keseluruhan penilaian tiga ranah di 

atas nantinya akan dikumpulkan menjadi satu dan 

di tulis dalam aplikasi online berupa Aplikasi 

Rapor Digital (ARD). ARD (Aplikasi Rapor 
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Digital) diberlakukan bagi jenjang madrasah. 

Dalam pelaksanaannya, akun ARD Madrasah 

akan terbagi dua yaitu akun operator madrasah 

dan akun masing-masing guru. Akun operator 

madrasah memiliki tugas untuk melakukan 

konfigurasi terkait guru sekaligus sebagai langkah 

untuk membuat akun guru. Adapun akun guru 

berperan dalam melakukan konfigurasi bobot dan 

KKM mapel yang diampu, entri nilai harian 

hingga akhir untuk per siswa dan permapel yang 

diajarnya. Akun guru dibuatkan oleh operator 

madrasah masing-masing. Pada aplikasi rapor 

digital guru, bertanggung jawab dalam kegiatan 

belajar mengajar dan penilaian hasil belajar 

peserta didik. Pada operator guru dan wali kelas 

ini penilaian hasil belajar diinput, berdasarkan 

mata pelajaran guru tersebut, setelah itu wali 
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kelas hanya mengisi beberapa. Seluruh penilaian 

aspek telah tersedia di dalam aplikasi tersebut. 

Pengisian dimulai dari input data (madrasah, 

kurikulum, kompetensi dasar (KD), serta data 

siswa dan biodata, pengisian nilai (input nilai 

ganjil dan genap, rapor PTS dan Rapor PAS). 

Pengisian nilai aspek pengetahuan, keterampilan 

dan sikap semuanya telah tersedia. Cara pengisian 

aspek nilai dengan mengisi setiap mata pelajaran. 

Input nilai terdiri dari nilai spiritual (KI-1), nilai 

sosial (KI-2), nilai pengetahuan (KI-3), dan nilai 

keterampilan (KI-4). Di dalam kolom KI-3 dan 

KI-4 jika dicek, terdapat input nilai setiap mata 

pelajaran sertperti nilai mata pelajaran tematik 

dan nilai  pai dan bahasa arab. Dalam input nilai 

mata pelajaran tematik, meskipun menjadi satu 

kesatuan mapel, tetapi untuk memasukkan 
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nilainya dimasukkan secara satu per satu setiap 

mapel. Pengisian nilai setiap aspek dimulai 

dengan mengisi Kompetensi Dasar (KD) pada 

setiap mata pelajaran. Setelah itu, baru mengisi 

nilai disesuaikan dari hasil pembelajaran. 

Penyusunan rapor 1 tema, untuk muatannya 

disesuaikan dengan hasil pembelajaran. Selain 

mengisi aspek nilai dalam rapor, pengisian 

lainnya yaitu input nilai ekstrakurikuler  serta 

pengembangan diri dan prestasi. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian penilaian autentik pada 

pembelajaran tematik integratif  di kelas II-A MI Ma’arif 

Patihan Wetan Babadan Ponorogo, peneliti mengambil 

kesimpulan sebagai berikut; 

1. Penilaian kompetensi sikap pada pembelajaran tematik 

integratif teknik dan instrumen yang digunakan untuk 

menilai disesuaikan dengan kebutuhan. Penilaian pada 

kompetensi sikap dilakukan dengan observasi, 

penilaian teman sejawat (peer evaluation), dan jurnal 

harian. Teknik observasi dilakukan secara 

berkesinambungan dengan indra, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan menggunakan 

pedoman observasi berisi sejumlah indikator perilaku 

yang diamati. Bentuk instrumen yang digunakan untuk 
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observasi adalah pedoman observasi yang berupa 

daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang 

disertai rubrik penyekoran. Daftar cek digunakan 

untuk mengamati ada tidaknya suatu sikap atau 

perilaku, sedangkan skala penilaian menentukan posisi 

sikap atau perilaku peserta didik dalam suatu 

rentangan sikap. Instrumen observasi berbentuk 

lembar observasi. 

2. Penilaian kompetensi pengetahuan dilakukan melalui 

teknik tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Instrumen tes 

tulis berupa (a) soal pilihan ganda, (b) isian, (c) 

jawaban singkat, (d) benar-salah, (e) menjodohkan, 

dan (f) uraian. Instrumen tes disertai dengan pedoman 

penyekoran. 

3. Penilaian pada kompetensi keterampilan dilakukan 

melalui kinerja, proyek, produk, dan portofolio. 

Instrumen tes kinerja berupa pernyataan maupun 
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daftar pertanyaan yang kemudian di buat daftar cek 

(check list) atau skala penilaian (rating scale). (a) 

Daftar cek (check list), pengambilan data unjuk kerja 

dapat dilakukan dengan menngunakan daftar cek (ya-

tidak). b) Skala rating (rating scale), penilaian unjuk 

kerja yang menggunakan skala penilaian 

memungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap 

penugasan kompetensi tertentu, karena pemberian 

nilai secara kontinum di mana pilihan kategori nilai 

lebih dari dua. Instrumen dalam penilaian projek dan 

portofolio berupa bentuk perintah atau tugas maupun 

pernyataan untuk dikerjakan siswa yang telah 

dirumuskan guru melalui tiap-tiap teknik berdasarkan 

bab pembahasan. Teknik penilaian portofolio ini 

merupakan kumpulan karya-karya peserta didik. Hasil 

keseluruhan penilaian tiga ranah di atas nantinya akan 



129 

 

dikumpulkan menjadi satu dan di tulis dalam aplikasi 

online berupa Aplikasi Rapor Digital (ARD). 

B. Saran   

1. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu 

menjadikan siswa mengembangkan potensi yang 

dimiliki, agar mendapat nilai yang lebih baik. 

2. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan pengetahuan dan wawasan tentang 

penilaian autentik dan penerapannya dalam 

pembelajaran, sehingga mampu menilai peserta didik 

dengan baik dan sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku. Sebagai bahan masukan bagi guru agar selalu 

meningkatkan kreativitas untuk menemukan cara yang 

dapat digunakan untuk mengkondisikan peserta didik. 

3. Bagi peneliti yang akan datang 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan renungan ataupun kajian. 
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