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Abstract 
 

____________________________________________________________________ 
Kurikulum pendidikan di Indonesia selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan, kemajuan 

teknologi, budaya, dan masyarakat. Perubahan Kurikulum 2006 (KTSP) menjadi Kurikulum 2013 

menuntut adanya perubahan pola pikir dalam pelaksanaan pendidikan. Kesulitan yang di hadapi para 

guru adalah tentang sistem penilaian yang mengalami banyak perubahan. Guru dituntut untuk dapat 

melakukan penilaian autentik terhadap proses dan hasil belajar peserta didik yang mencakup 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

penilaian autentik khususnya pada pembelajaran sains, dilakukan penelitian survei di SMP Piloting 

Kurikulum 2013 Kota Semarang. Penelitian dilakukan dengan menggunakan angket (kuesioner) dan 

wawancara terhadap guru mata pelajaran IPA serta dokumentasi pelaksanaan penilaian. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian Autentik pada pembelajaran IPA di SMP 

piloting secara umum terlaksana sesuai dengan pedoman penilaian Kurikulum 2013. Perlu 

ditingkatkan lagi dalam hal penyusunan berbagai instrumen penilaian yang dapat menggambarkan 

proses dan hasil belajar peserta didik serta pendokumentasian hasil penilaian secara 

berkesinambungan. 

Kata kunci: Penilaian Autentik, Pembelajaran IPA, Sekolah Piloting Krikulum 2013  
 
 

Abstract  
Educational curriculum in Indonesia is always evolving according to the needs, advances in technology, 

culture, and society. Transformation of curriculum 2006 (KTSP) into Curriculum 2013 requires a change 

of mindset in the implementation of education. Difficulties experienced by teachers are about the 

assessment system there are many changes. Teachers are required to perform an authentic assessment 

of the process and results of students that includes attitudes, knowledge, and skills competence. To find 

out how the implementation of authentic assessment of learning, especially in science, research survey 

conducted in Junior High School Piloting Curriculum 2013 in Semarang city. The survey was conducted 

using a questionnaire and interview with teachers who teaching science and documentation of 

assessment activity. The results showed that the implementation of Authentic assessment in learning 

science in Junior High School piloting is generally accomplished accordance with the guidelines of 

authentic assessment curriculum 2013. The assessment should be improved in terms of the preparation 

of a variety of assessment instruments that can describe the process and the learning outcomes of 

students and documenting the results of assessment continuously. 
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PENDAHULUAN 

Sistem pendidikan nasional Indonesia 

masih menghadapi berbagai persoalan. 

Persoalan itu memang tidak akan pernah selesai, 

karena lembaga pendidikan dan pembelajaran 

selalu berada di bawah tekanan kemajuan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan masyarakat. Salah 

satu persoalan pendidikan yang masih aktual 

saat ini adalah implementasi Kurikulum 2013 

yang menuntut adanya perubahan pola pikir 

dalam pelaksanaan proses pendidikan. 

Kurikulum merupakan suatu rencana yang 

memberi pedoman atau pegangan dalam proses 

kegiatan belajar mengajar (Sukmadinata, 2009). 

Kurikulum memegang peranan kunci dalam 

pendidikan, sebab kurikulum berkaitan dengan 

penentuan arah, isi, dan proses pendidikan. 

Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari 

kurikulum sebelumnya yang didesain untuk 

mengembangkan potensi peserta didik, 

bertujuan untuk mewujudkan generasi bangsa 

Indonesia yang bermartabat, beradab, 

berbudaya, berkarakter, beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi 

warga negara yang demokratis, dan bertanggung 

jawab (Kemdikbud, 2013). 

Pelaksanaan Kurikulum 2013 mengalami 

berbagai kendala antara lain distribusi buku 

pelajaran yang belum merata, kekurangsiapan 

guru, dan kurangnya pelatihan dan 

pendampingan guru. Guru mengeluhkan 

sulitnya sistem penilaian autentik dalam 

Kurikulum 2013 terutama karena banyaknya 

instrumen penilaian yang harus dikerjakan 

sehingga menyita banyak waktu. Berdasarkan 

Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang 

Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 

2013 serta surat edaran Kemdikbud Nomor: 

233/C/KR/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang 

Penetapan Sekolah Pelaksana Uji Coba 

Kurikulum 2013, Kurikulum 2013 hanya 

diberlakukan di sekolah uji coba (Piloting 

Project). 

Adanya sekolah uji coba (piloting) 

implementasi Kurikulum 2013, selain menjadi 

model percontohan sekolah  juga untuk 

mengevaluasi dan memperbaiki secara bertahap 

implementasi Kurikulum 2013 dan meningkatkan 

kesiapan guru dalam mengimplementasi-kan 

kurikulum tersebut. Sesuai informasi dari Dinas  

Pendidikan Kota Semarang terdapat 46 sekolah 

baik negeri maupun swasta yang menjadi sekolah 

piloting Kurikulum 2013, terdiri dari 12 Sekolah 

Dasar (SD), 6 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

13 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 15 Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK). Sekolah-sekolah 

piloting tersebut menerapkan Kurikulum 2013 

secara keseluruhan, baik dalam proses 

pembelajaran dan sistem penilaian autentik 

sesuai Standar Proses dan Standar Penilaian 

Kurikulum 2013. 

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

penilaian autentik Kurikulum 2013 di sekolah 

piloting pada jenjang Sekolah Menegah Pertama 

(SMP) maka dilakukan penelitian tentang 

pelaksanaan penilaian autentik Kurikulum 2013 

terutama pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA). Selain untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan penilaian autentik Kurikulum 2013 

penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui 

faktor penghambat selama melaksanakan 

penilaian autentik dan solusi yang dilakukan 

oleh guru untuk mengatasi kesulitan-kesulitan 

dalam pelaksanaan penilaian autentik 

Kurikulum 2013 pada pembelajaran IPA. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif (Qualitative Research). 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-

lain dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa (Moleong, 2007). 

Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan 

utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan 

mengungkap (to describe and explore) dan kedua 

http://karyatulisilmiah.com/tag/adalah/
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menggambarkan dan menjelaskan (to describe 

and explain).  

Lokasi penelitian ini berada di wilayah Kota 

Semarang. Populasi penelitian ini adalah sekolah 

piloting Kurikulum 2013 di Kota Semarang pada 

jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Sampel penelitian adalah tiga sekolah yaitu 

SMPN 2 Semarang, SMPN 5 Semarang, dan SMP 

Islam Roudlotus Saidiyyah. Penentuan sampel 

penelitian ini berdasarkan teknik purposive 

random sampling. Ali (1993) menyatakan teknik 

penyampelan ini didasarkan pada suatu 

pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti 

sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi 

yang sudah diketahui sebelumnya. Pengambilan 

Sampel dengan teknik ini cukup baik karena 

sesuai dengan pertimbangan peneliti sendiri 

sehingga dapat mewakili populasi (Arikunto, 

2006). Subjek utama penelitian ini adalah 

pendidik yaitu guru IPA yang mengajar di 

sekolah piloting Kurikulum 2013. 

Metode pengumpulan data menggunakan 

angket (questionnaire) dan wawancara sebagai 

sumber data primer. Metode angket 

dimaksudkan untuk mendapatkan respon atas 

daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan 

sebelumnya. Wawancara dilakukan berdasarkan 

panduan wawancara dan bertujuan untuk 

klarifikasi serta meyakinkan kesimpulan hasil 

dari kuesioner. Sebagai sumber data sekunder 

adalah literatur, artikel, jurnal, arsip, dokumen 

serta situs internet yang berkenaan dengan 

penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2010). 

Analisis data kualitatif digunakan untuk 

mengolah dan mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain (Bogdan & Biklen dalam Moleong, 

2007). Aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh (Miles and Huberman 

dalam Sugiyono, 2010). Aktivitas yang dilakukan 

dalam analisis data ini adalah penggolongan 

data, penyajian data, dan verifikasi data. Data 

yang akan dianalisis sebelumnya dikumpulkan 

(data collection), data yang dikumpulkan 

merupakan data dari kuesioner, wawancara, dan 

dokumentasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penilaian dalam Kurikulum 2013 mengacu 

pada Permendikbud No. 66 tahun 2013 tentang 

Standar Penilaian Pendidikan. Standar penilaian 

bertujuan untuk menjamin perencanaan dan 

pelaksanaan penilaian peserta didik secara 

profesional, terbuka, edukatif, efektif, dan 

efisien, serta pelaporan hasil penilaian yang 

obyektif, akuntabel, dan informatif. Inti dari 

implementasi kurikulum dalam garis besarnya 

menyangkut tiga fungsi manajerial, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 

(Mulyasa, 2014). Hasil penelitian dengan 

kuesioner yang mencakup lima indikator 

menunjukkan pelaksanaan penilaian autentik 

Kurikulum 2013 pada pembelajaran IPA di SMP 

piloting telah terlaksana sesuai standar penilaian. 

Kelima indikator pelaksanaan penilaian autentik 

yang dibuat peneliti adalah: (1) pemahaman guru 

terhadap konsep penilaian autentik Kurikulum 

2013, (2) Perencanaan dan penyusunan 

instrumen penilaian, (3) pelaksanaan penilaian 

mencakup semua kompetensi (sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan), (4) analisis 

hasil penilaian, dan (5) program tindak lanjut. 

Prosentase hasil masing-masing indikator 

disajikan pada Gambar 1. 
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Pemahaman Guru IPA Terhadap 

Penilaian Autentik Kurikulum 2013 

Guru sebagai manajer pendidikan dan 

proses pembelajaran harus mampu mengambil 

keputusan yang tepat untuk mengelola 

pembelajaran sehingga mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan dan mengambil strategi serta 

tindakan perbaikan apabila terdapat 

ketidaksesuaian antara proses pembelajaran 

yang terjadi dengan yang telah direncanakan 

(Mulyasa, 2014). Untuk itu pemahaman guru 

terhadap penilaian dalam proses pembelajaran 

sangat penting. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa pemahaman guru terhadap penilaian 

autentik adalah sangat baik yaitu sebesar 83%. 

Sekolah piloting Kurikulum 2013 telah 

mendapatkan sosialisasi dan pelatihan 

implementasi Kurikulum dari Dinas Pendidikan 

dan pembekalan baik melalui seminar, pelatihan, 

pendampingan, In House Training (IHT), dan 

workshop. 

Perencanaan dan Penyususnan Instrumen 

Penilaian 

Penilaian oleh pendidik dilakukan melalui 

langkah-langkah perencanaan, penyusunan 

instrumen penilaian, pengumpulan informasi, 

pengolahan, dan pemanfaatan informasi tentang 

pencapaian kompetensi peserta didik (Sunarti & 

Selly, 2014). Perencanaan, pelaksanaan, 

pengolahan hasil penilaian serta 

pemanfaatannya merupakan rangkaian program 

yang utuh, dan merupakan satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya 

(Kemdikbud, 2013). Mekanisme dan prosedur 

penilaian dimulai dari perencanaan penilaian 

yang dilakukan oleh pendidik (guru) sesuai 

dengan silabus dan dijabarkan dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) (Kunandar, 

2013). Dari hasil penelitian mengenai 

penyusunan instrumen penilaian, disimpulkan 

bahwa guru IPA telah menggunakan dan 

mengembangkan instrumen penilaian autentik 

untuk ranah sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan dengan baik yaitu sebesar 71%. 

Pelaksanaan Penilaian Autentik  

Guru IPA yang menjadi responden telah 

berusaha melakukan penilaian autentik terhadap 

peserta didik dengan berbagai teknik penilaian 

yang mencakup semua aspek (sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan). Penilaian 

harus mencakup aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap secara menyeluruh dan 

proporsional sesuai dengan kompetensi inti yang 

telah di tentukan (Mulyasa, 2014). Kompetensi 

sikap mengacu pada KI-1 untuk sikap spiritual 

83%
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Gambar 1 Grafik Pencapaian Indikator Pelaksanaan Penilaian Autentik Kurikulum 2013 pada 
pembelajaran IPA di SMP piloting Kota Semarang  
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dan  KI-2 untuk sikap sosial, kompetensi 

pengetahuan mengacu pada KI-3, dan 

kompetensi keterampilan mengacu pada KI-4. 

Pelaksanaan penilaian diawali dengan penentuan 

tujuan yang ingin dicapai (aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan) dan 

penyusunan instrumen penilaian. Pelaksanaan 

penilaian dilakukan dengan berbagai teknik 

untuk menilai proses dan hasil belajar peserta 

didik.  

Penilaian kompetensi sikap adalah 

penilaian yang dilakukan untuk mengukur 

tingkat pencapaian kompetensi sikap peserta 

didik. Sikap dibagi menjadi dua, yaitu sikap 

spiritual mengacu pada KI-1: menghargai dan 

menghayati ajaran agama yang dianutnya dan 

sikap sosial mengacu pada KI-2: menghargai dan 

menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi, gotong-royong, santun, 

percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

(Kemdikbud, 2013a). Penilaian kompetensi sikap 

dilakukan guru dengan cara (1) observasi, (2) 

penilaian diri (self assessment), (3) penilaian 

antar peserta didik (peer assessment), dan (4) 

jurnal (Kemdikbud, 2013). Instrumen yang 

digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan 

penilaian antar peserta didik adalah daftar cek 

(check list) dan skala penilaian (rating scale) yang 

disertai rubrik.  

Penilaian kompetensi pengetahuan adalah 

penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur 

tingkat pencapaian atau penguasaan peserta 

didik dalam aspek pengetahuan yang meliputi 

ingatan atau hafalan, pemahaman, penerapan 

atau aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi 

(Kunandar, 2013). Penilaian kompetensi 

pengetahuan dilakukan dengan (1) tes tulis, (2) 

tes lisan, dan (3) penugasan (Permendikbud, 

2013). Penilaian kompetensi pengetahuan dapat 

dilaksanakan sebagai penilaian proses dan 

penilian hasil. Penilaian proses dilakukan selama 

proses pembelajaran berlangsung, bertujuan 

untuk mengecek tingkat pencapaian kompetensi 

peserta didik. Penilaian hasil dilakukan setelah 

proses pembelajaran selesai berupa Ulangan 

Harian, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir 

Semester. 

Penilaian kompetensi keterampilan 

merupakan penilaian yang dilakukan terhadap 

peserta didik untuk menilai sejauh mana 

pencapaian SKL, KI, dan KD khusus dalam 

dimensi keterampilan (Kemdikbud, 2013). Guru 

menilai kompetensi keterampilan melalui 

penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut 

peserta didik mendemonstrasikan suatu 

kompetensi tertentu. Penilaian kompetensi 

keterampilan dilakukan dengan (1) penilaian 

unjuk kerja, (2) penilaian proyek, dan (3) 

penilaian portofolio. 

Analisis Hasil Penilaian dan Tindak Lanjut  

Setelah melaksanakan tahapan 

pengumpulan data yang berkaitan dengan 

pencapaian kompetensi peserta didik baik proses 

maupun hasil belajar, selanjutnya guru mengolah 

atau menganalisis nilai. Pada tahap ini guru 

membuat ikhtisar dan membandingkan dengan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 

ditetapkan, kemudian membuat keputusan 

apakah peserta didik dinyatakan telah menguasai 

suatu Kompetensi Dasar (KD) atau belum. Batas 

ketuntasan minimal Kurikulum 2013 pada 

umumnya adalah 67 untuk skala nilai 100 atau 

2,66 untuk skala 4. Masing-masing sekolah 

piloting memiliki KKM yang berbeda untuk mata 

pelajaran IPA. Kriteria ketuntasan minimal 

ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan 

memperhatikan: (1) intake (kemampuan rata-

rata peserta didik), (2) kompleksitas materi 

(mengidentifikasi indikator sebagai penanda 

tercapainya kompetensi dasar), dan (3) 

kemampuan daya pendukung (berorientasi pada 

sarana prasarana pembelajaran dan sumber 

belajar) yang dimiliki satuan pendidikan (Basuki 

& Hariyanto, 2014). 

Tindak lanjut guru terhadap penilaian hasil 

belajar peserta didik adalah berupa program 

remedial dan pengayaan. Program remedial 

ditujukan bagi peserta didik yang belum 

memenuhi KKM dengan cara memberikan 
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kesempatan dan waktu tambahan untuk 

mencapai kompetensi yang telah ditentukan. 

Program pengayaan ditujukan bagi peserta didik 

yang memperoleh hasil jauh di atas KKM yang 

telah di tentukan. Menurut Mulyasa (2014) bila 

kualitas pembelajaran dan waktu belajar dibuat 

tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

peserta didik, maka peserta didik akan dapat 

mencapai penguasaan penuh terhadap bahan 

yang disajikan.  

Jika jumlah peserta didik yang mengikuti 

remedial kurang dari 20%, maka tindakan yang 

dilakukan adalah pemberian bimbingan secara 

individual, misalnya bimbingan perorangan oleh 

guru dan tutor sebaya. Jika jumlah peserta didik 

yang mengikuti remedial lebih dari 20% tetapi 

kurang dari 50%, maka tindakan yang dilakukan 

adalah pemberian tugas terstruktur baik secara 

kelompok dan tugas mandiri. Tugas yang 

diberikan berbasis pada berbagai kesulitan 

belajar yang dialami peserta didik dan 

meningkatkan kemampuan peserta didik 

mencapai kompetensi dasar tertentu. Jika jumlah 

peserta didik yang mengikuti remedial lebih dari 

50%, maka tindakan yang dilakukan adalah 

pemberian pembelajaran ulang secara klasikal 

dengan model dan strategi pembelajaran yang 

lebih inovatif berbasis pada berbagai kesulitan 

belajar yang dialami peserta didik yang 

berdampak pada peningkatan kemampuan 

untuk mencapai kompetensi dasar tertentu.  

Hambatan dan Solusi Penilaian Autentik  

Hambatan yang sering dihadapi guru 

dalam pelaksanaan penilaian autentik adalah 

banyaknya instrumen penilaian yang harus 

dibuat dan pelaksanaan penilaian yang 

membutuhkan banyak waktu. Sarana dan 

prasarana yang kurang memadai juga menjadi 

kendala dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 

Selain itu, permasalahan yang dialami juga 

mengenai kualitas masukan (input) peserta didik 

yang di bawah rata-rata dalam hal kemampuan 

akademik. 

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, 

guru saling bekerja sama dalam melaksanakan 

penilaian dan pembuatan instrumen penilaian 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan, yang mampu mengukur 

pencapaian kompetensi peserta didik secara 

autentik. Guru IPA juga menggunakan software 

aplikasi penilaian untuk mempermudah dalam 

mengolah dan menganalisis nilai sehingga waktu 

yang diperlukan lebih cepat. Kualitas masukan 

(input) peserta didik yang di bawah rata-rata bisa 

diminimalkan dengan melaksanakan penilaian 

pencapaian hasil belajar peserta didik secara 

autentik yang benar-benar bisa mengukur 

pencapaian kompetensi peserta didik secara 

empiris. Untuk satuan pendidikan, kompetensi 

yang harus dicapai peserta didik adalah Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL). Sesuai Kurikulum 

2013 SKL meliputi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Oleh karena itu kriteria 

kompetensi peserta didik harus dirumuskan 

secara jelas. Kriteria kompetensi yang harus 

dikuasai peserta didik adalah: (1) mampu 

memahami konsep yang mendasari standar 

kompetensi yang harus dikuasai atau dicapai, (2) 

mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan 

tuntutan standar kompetensi yang harus dicapai 

dengan cara dan prosedur yang benar serta hasil 

yang baik, dan (3) mampu mengaplikasikan 

kemampuannya dalam kehidupan sehari-hari (di 

dalam maupun di luar sekolah). Peserta didik 

yang dinyatakan kompeten setelah dilakukan 

penilaian menggunakan instrumen atau butir 

tertentu memang benar-benar kompeten secara 

nyata (real competence). Dengan demikian, 

informasi yang diberikan benar-benar yang 

akurat, bukan informasi yang semu atau 

manipulatif.  

SIMPULAN 

Pelaksanaan penilaian autentik Kurikulum 

2013 pada pembelajaran IPA di SMP piloting Kota 

Semarang secara umum telah terlaksana sesuai 

dengan Standar Penilaian kurikulum 2013. Dalam 

pelaksanaan penilaian autentik, guru IPA telah 

menggunakan berbagai teknik dan instrumen 

penilaian sesuai dengan pedoman penilaian, baik 

untuk menilai kompetensi sikap, kompetensi 

pengetahuan, maupun kompetensi 
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keterampilan. Guru IPA melaksanakan penilaian 

mulai dari awal atau sebelum pembelajaran 

(input), pada saat proses pembelajaran, dan hasil 

setelah pembelajaran (output). 

Kendala yang dihadapi guru IPA dalam 

melaksanakan penilaian autentik adalah 

banyaknya instrumen penilaian yang harus di 

siapkan serta ketersediaan sarana prasarana, 

terutama untuk sekolah swasta. Permasalahan 

yang dialami juga mengenai masukan (input) 

peserta didik yang di bawah rata-rata dalam hal 

kemampuan akademik. 

Dalam rangka mengatasi kendala yang 

dihadapi, guru saling bekerja sama dalam 

melaksanakan penilaian dan pembuatan 

instrumen penilaian kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan, yang mampu 

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik 

secara autentik. Guru IPA juga menggunakan 

software aplikasi penilaian untuk mengolah dan 

menganalisis nilai.  

SARAN 

Perguruan tinggi sebagai LPTK 

mempersiapkan kompetensi calon guru 

terutama pada teknik penilaian pendidikan, 

sehingga pada saat terjun di lapangan sudah siap 

dan memahami betul penilaian peserta didik. 

Mengadakan pendampingan dan pelatihan 

yang efektif bagi guru dalam pelaksanaan 

penilaian autentik terhadap hasil belajar peserta 

didik. 

Pengembangan software penilaian yang 

mudah dipahami untuk pengelolaan dan analisis 

nilai. Sekaligus bisa memberikan gambaran 

penilaian autentik peserta didik dan 

mengarsipkan penilaiannya.  
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