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MOTTO 

 

 اُْنُظْرَماقَاَل َوََلتَْنُظْر َمْن قَالَ 

“Perhatikanlah apa yang dikatakan, jangan memperhatikan siapa yang 

mengatakan” (Ali bin Abi Thalib R.A)1 

 

 

                                                 
1 http://www.kompasiana.com/hermanhidayat/perbedaan_54ffc1f1a33311d96450facb, 

diunduh pada tanggal 9 Juni 2016, pukul 10.52  

http://www.kompasiana.com/hermanhidayat/perbedaan_54ffc1f1a33311d96450facb
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ABSTRAK 

Mu’ammila Rohmaniyah. “Kompetensi Guru pada Penilaian Autentik 

untuk Pembelajaran Tematik Kelas IV di SD Muhammadiyah Bodon”. Skripsi. 

Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. 2016. 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang memberlakukan pembelajaran 

scientific. Salah satu dampak diberlakukannya kurikulum 2013 adalah 

pemahaman mengenai penilaian autentik dan pelaksanaannya. Dalam melakukan 

penilaian autentik dituntut kompetensi guru yang mumpuni untuk melaksanakan 

penilaian autentik. 

Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan mengambil 

latar SD Muhammadiyah Bodon. Subjek penelitian adalah guru dan peserta didik 

kelas IV A, IV B, dan IV C. Objeknya adalah kompetensi penilaian autentik 

dalam pembelajaran tematik. Pengumpulan data dengan teknik observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan angket respon peserta didik. Analisis data kualitatif 

ini menggunakan prosedur mengumpulkan data, reduksi data, menyajikan data, 

menarik kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi 

teknik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi guru dalam 

menyelenggarakan penilaian autentik yang dilakukan di SD Muhammadiyah 

Bodon meliputi, 1) guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam 

RPP, 2) guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik, teknik yang 

digunakan yaitu teknik observasi untuk penilaian ranah sikap, teknik tes tertulis 

dan penugasan untuk penilaian ranah pengetahuan, dan teknik unjuk kerja untuk 

penilaian ranah keterampilan,  3) guru menganalisis hasil penilaian untuk 

mengidentifiksi topik atau kompetensi dasar yang sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan masing-masing peserta didik untuk keperluan remidial 

dan pengayaan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal (KKM).  

 

Kata Kunci: Kompetensi Guru, Penilaian Autentik. 



ix 

 

KATA PENGANTAR 

 

ِحْيمبِْسِم هللاِ  ْحَمِن الرَّ الرَّ  

َل  دًا َرُسْوُل هللاِ، َوالصَّ ِ اْلعَا لَِمْيَن، اَْشَهدُ اَْن ََل اِلَهَ اهلِلُ َواَْشَهدُ أَنَّ ُمَحمَّ َلُ  ةُ َوالسَّ اَْلَحْمدُ لِِلِ َرب   

ٍد َوَعلَى اً  ا بَ َعلَي اَْشَرِف اْْلَْنبِيَاِء َواْلُمْرَسِلْيَن َسي ِِدنَاَوَمْولَنَا ُمَحمَّ ْعد ِلِه َواَْصَحابِِه أَْجَمِعْيَن، أَمَّ  

      Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah 

melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tak terhingga sehingga penulis 

mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap 

terlimpah kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun manusia menuju 

jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

      Penulis menyadari bahwa penyususnan skripsi ini tidak akan terwujud 

tanpa bantuan, nasehat, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Dr. H. Tasman, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2. Sigit Prasetyo, M.Pd.Si., dan Dr. Aninditya Sri Nugraheni, M.Pd., selaku 

Ketua dan Sekretaris Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah 

memberikan banyak masukan dan nasihat kepada penulis selama menjalani 

studi program Sarjana Strata Satu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. 

3. Moh. Agung Rokhimawan, M.Pd., selaku pembimbing skripsi yang telah 

meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam 

melakukan penelitian hingga skripsi ini selesai. 



x 

 

4. Lailatu Rohmah, M.S.I selaku dosen penasehat akademik yang telah 

memberikan nasehat kepada penulis  perihal pemilihan mata kuliah dari 

semester awal hingga semester akhir. 

5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta, Bapak Muqorrobin Al-Fatah, Ibu Nur 

Khikmawati Alm., Kakak Malikhatut Durriyyah, Bude Nur Izzati dan juga 

Nenek tercinta Zuhriyah yang tiada hentinya memberikan doa, kasih sayang, 

perhatian, motivasi serta dukungan moral maupun material kepada penulis. 

7. H. Jirjis Ali dan Hj. Luthfiah Baidlowi yang sudah memberikan ilmu dan 

sudah menjadi orang tua kedua selama penulis mondok di PP. Ali Maksum 

Komplek Gedung Putih. 

8. Keluarga besar Sekolah Dasar Muhammadiyah Bodon, terimakasih atas waktu 

dan kerjasama yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. 

9. Seluruh santri Komplek Gedung Putih Krapyak, khususnya anak kamar empat 

lantai tiga yaitu Arbi, Atika, Nia, Nailis, dan Lina yang selalu menghadirkan 

kegembiraan dan memberikan semangat penulis dalam mengerjakan skripsi 

10. Teman-teman penulis di PGMI 2012 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang 

telah memberi motivasi dan semangat dalam menuntut ilmu, tak terkecuali 

untuk Wulan, Alul, Vita, Ridwan, Ilham, Nurhidayah, Nisa, dan Munir teman 

seperjuangan yang semoga bisa wisuda bareng. 





xii 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL  .....................................................................................  i 

HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ....................................  ii 

HALAMAN SURAT PERNYATAAN BERJILBAB  ..................................  iii 

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....................................................  iv 

HALAMAN PENGESAHAN  .......................................................................  v 

HALAMAN MOTTO  ...................................................................................  vi 

HALAMAN PERSEMBAHAN  ...................................................................  vii 

HALAMAN ABSTRAK  ...............................................................................  viii 

HALAMAN KATA PENGANTAR  ..............................................................  ix 

HALAMAN DAFTAR ISI .............................................................................  xii 

HALAMAN DAFTAR TABEL .....................................................................  xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................  xvi 

BAB I PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah .......................................................................  1 

B. Rumusan Masalah  ...............................................................................  4 

C. Pembatasan masalah .............................................................................  4 

D. Tujuan Penelitian  .................................................................................  4 

E. Manfaat Penelitian ................................................................................  4 

F. Sistematika Pembahasan ......................................................................  5 

BAB II KAJIAN PUSTAKA  

A. Kajian Teori ..........................................................................................  7 

B. Kajian penelitian yang relevan  ............................................................  27 

C. Kerangka pikir ......................................................................................  31 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis penelitian .....................................................................................  32 

B. Tempat dan waktu penelitian ................................................................  32 

C. Subyek dan obyek penelitian ................................................................  32 

D. Teknik pengumpulan data ....................................................................  33 

E. Teknik analisis data ..............................................................................  35 



xiii 

 

F. Pengecekan Keabsahan Data ................................................................  37 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kompetensi Guru dalam Menyelenggarakan Penilaian Autentik.. ...... 39 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan ...........................................................................................  53 

B. Saran .....................................................................................................  53 

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................  54 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................  56      



 

xiv 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1  : Tema-Tema untuk SD/MI Kelas I-III ..............................................  27 

Tabel 2  : Tema-Tema untuk SD/MI Kelas IV-VI ...........................................  27 

Tabel 3  : Daftar Subyek Penelitian .................................................................  33 

 

 



 
 

xv 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 Catatan Lapangan 1 ........................................................................................................... 57 

Lampiran 2 Catatan Lapangan 2 ........................................................................................................... 58 

Lampiran 3 Catatan Lapangan 3 ........................................................................................................... 60 

Lampiran 4 Catatan Lapangan 4 ........................................................................................................... 61 

Lampiran 5 Catatan Lapangan 5 ........................................................................................................... 62 

Lampiran 6 Catatan Lapangan 6 ........................................................................................................... 64 

Lampiran 7 Catatan Lapangan 7 ........................................................................................................... 65 

Lampiran 8 Catatan Lapangan 8 ........................................................................................................... 66 

Lampiran 9 Catatan Lapangan 9 ........................................................................................................... 67 

Lampiran 10 Catatan Lapangan 10 ....................................................................................................... 68 

Lampiran 11 Catatan Lapangan 11 ....................................................................................................... 70 

Lampiran 12 Catatan Lapangan 12 ....................................................................................................... 71 

Lampiran 13 Catatan Lapangan 13 ....................................................................................................... 72 

Lampiran 14 Catatan Lapangan 1 4 ...................................................................................................... 73 

Lampiran 15 Catatan Lapangan 15 ....................................................................................................... 74 

Lampiran 16 Catatan Lapangan 16 ....................................................................................................... 75 

Lampiran 17 Catatan Lapangan 17 ....................................................................................................... 76 

Lampiran 18 Catatan Lapangan 18 ....................................................................................................... 77 

Lampiran 19 Catatan Lapangan 19 ....................................................................................................... 78 

Lampiran 20 Catatan Lapangan 20 ....................................................................................................... 80 

Lampiran 21 Catatan Lapangan 21 ....................................................................................................... 81 

Lampiran 22 Catatan Lapangan 22 ....................................................................................................... 82 

Lampiran 23 Catatan Lapangan 23 ....................................................................................................... 83 

Lampiran 24 Catatan Lapangan 24 ....................................................................................................... 84 

Lampiran 25 Hasil Wawancara dengan Wali Kelas IV A .................................................................... 85 

Lampiran 26 Hasil Wawancara dengan Wali Kelas IV B ..................................................................... 89 

Lampiran 27 Hasil Wawancara dengan Wali Kelas IV C ..................................................................... 92 

Lampiran 28 Kegiatan Pembelajaran di Kelas IV A ............................................................................. 97 

Lampiran 29 Kegiatan Pembelajaran di Kelas IV B ............................................................................. 98 

Lampiran 30 Kegiatan Pembelajaran di Kelas IV C ............................................................................. 99 

Lampiran 31 RPP ................................................................................................................................ 100 

Lampiran 32 RPP II ............................................................................................................................ 105 

Lampiran 33 Nilai kelas IV A ............................................................................................................. 110 

Lampiran 34 Nilai kelas IV B ............................................................................................................. 112 

Lampiran 35 Nilai kelas IV C ............................................................................................................. 113 

Lampiran 36 Hasil Observasi .............................................................................................................. 114 

Lampiran 37 Hasil Angket Peserta Didik ........................................................................................... 117 

Lampiran 38 Hasil Wawancara dengan Siswa Kelas IV .................................................................... 120 

Lampiran 39 Contoh Soal Ulangan Harian ......................................................................................... 122 

Lampiran 40 Lembar Pernyataan Validator ........................................................................................ 124 

Lampiran 41 Surat Ijin Penelitian untuk SD Muhammadiyah Bodon ................................................ 125 

Lampiran 42 Surat Ijin Penelitian untuk Gubernur DIY ..................................................................... 126 

Lampiran 43 Surat Ijin Penelitian dari Gubernur DIY........................................................................ 127 

Lampiran 44 Surat Ijin Penelitian dari BAPPEDA Kabupaten Bantul ............................................... 128 

Lampiran 45 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian ............................................................... 129 

Lampiran 46 CURRICULUM VITAE ................................................................................................. 130 



 
 

xvi 

 

Lampiran 47 Foto Dokumentasi ......................................................................................................... 131 

Lampiran 48  NILAI ULANGAN HARIAN TEMATIK KELAS IV B ............................................ 132 

Lampiran 49 DESKRIPSI NILAI SIKAP KELAS IV B .................................................................... 133 

 

 

 

  



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Komponen penting yang harus diperhatikan secara terus menerus 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah guru. Guru dalam konteks 

pendidikan mempunyai peranan yang besar dan strategis. Hal ini disebabkan 

karena guru menjadi “garda terdepan” dalam proses pelaksanaan pendidikan. 

Guru adalah sosok yang langsung berhadapan dengan peserta didik dalam 

mentransformasi ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus mendidik putra 

bangsa dengan nilai-nilai konstruktif. Guru mengemban misi dan tugas yang 

berat, sehingga profesi guru dipandang sebagai tugas yang mulia.2 

Kualitas guru dapat ditinjau dari dua segi yaitu dari segi proses dan 

dari segi hasil. Dari segi proses guru dikatakan berhasil apabila mampu 

melibatkan sebagian peserta didik secara aktif baik fisik, mental maupun 

sosial dalam proses pembelajaran. Disamping itu dapat dilihat dari gairah dan 

semangat mengajarnya serta adanya percaya diri. Dari segi hasil, guru 

dikatakan berhasil apabila pembelajaran yang diberikan mampu mengubah 

perilaku sebagian besar peserta didik ke arah penguasaan kompetensi dasar 

yang lebih baik.3  

Terlihat banyak guru di lapangan yang belum memenuhi standar 

kompetensi sebagaimana diharapkan. Diantaranya pertama, guru tidak 

                                                           
2 Janawi, Kompetensi Guru: Citra Guru Profesional, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 10  
3 Mulyasa, Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatf dan 

Menyenangkan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 14. 



2 
 

 
 

memiliki pengetahuan dan keterampilan mengelola peserta didik. Misalnya, 

banyak kasus guru yang memberikan hukuman berlebihan terhadap peserta 

didik bahkan sampai melukai (Kompas, 16-01-2010). Kedua, kepribadian 

guru masih labil. Misalnya, guru menodai peserta didiknya sendiri. Ketiga, 

kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat masih rendah. Misalnya, 

guru tidak mampu menulis karya ilmiah sebagai bagian komunikasi dengan 

masyarakat, dan buruknya hubungan guru dan peserta didik serta masyarakat 

sehingga guru tidak mengetahui masalah yang dihadapi oleh peserta didik. 

Keempat, penguasaan guru terhadap materi pembelajaran masih dangkal. 

Misalnya, guru kesulitan dalam menerapkan materi yang diajarkan dengan 

kehidupan sehari-hari. 4 

Bertitik tolak dari realita tersebut, kompetensi merupakan kebutuhan 

dasar yang harus dikuasai oleh guru. Penguasaan berbagai bentuk kompetensi 

tersebut menjadi suatu kompetensi mutlak dalam dunia pendidikan. Sebab 

kualitas proses pendidikan banyak bergantung pada kompetensi yang dimiliki 

guru. Semakin guru memiliki kompetensi standar, semakin baik proses 

pembelajaran yang berlangsung dalam proses persekolahan.5 Terdapat empat 

kompetensi yang harus menjadi perhatian utama bagi seluruh guru pada 

setiap satuan tingkatan pendidikan dan memberikan andil besar apakah 

seorang guru dapat disebut sebagai guru yang profesional atau guru yang 

tidak profesional sehingga mengajar menjadi pilihan profesi yang harus 

dipertanggungjawabkan. Keempat kompetensi terebut yaitu kompetensi 

                                                           
4 Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 7  
5 Janawi, Kompetensi Guru ...., hlm. 41 
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pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi 

sosial.6 

SD Muhammadiyah Bodon merupakan salah satu sekolah dasar di 

Yogyakarta yang mempunyai brand image sangat bagus. SD Muhammadiyah 

Bodon merupakan sekolah standar nasional, sekolah model berbasis ICT, 

sekolah adiwiyata nasional, sekolah penyelanggara program akselerasi (CI-

BI), dan sekolah berbasis budaya dan karakter bangsa. Hal ini membuat 

peneliti memilih sekolah tersebut untuk dijadikan tempat penelitian.7 

Sekolah yang menyandang predikat bagus idealnya mempunyai guru 

yang mempunyai kompetensi dalam penguasaan teoritis dan proses 

aplikasinya dalam pembelajaran yaitu yang dikenal dengan kompetensi 

pedagogik. Kompetensi ini sangat menentukan keberhasilan guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran.8 Berdasarkan hasil observasi di SD 

Muhammadiyah Bodon terdapat sebuah fakta bahwa ada guru yang beberapa 

kali meninggalkan kelas ketika kegiatan pembelajaran. Hal itu menyebabkan 

kegiatan pembelajaran terbengkalai sehingga kegiatan penilaian hasil belajar 

tidak terlaksana.9 Padahal salah satu komponen kompetensi pedagogik yang 

harus dimiliki guru yaitu menyelenggarakan evaluasi dan penilaian proses 

dan hasil belajar. Berdasarkan analisis latar belakang masalah di atas maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Kompetensi Guru pada 

                                                           
6 Ibid., hlm. 47  
7 Hasil Pra Observasi, pada tanggal 3 November 2015 di ruang kantor SD 

Muhammadiyah Bodon Unit Utara, pukul 10.15 WIB   
8 Janawi, Kompetensi Guru ...., hlm. 65 
9 Hasil Pra Observasi, pada tanggal 3 November 2015 di ruang kantor SD 

Muhammadiyah Bodon Unit Utara, pukul 09.35 WIB   
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Penilaian Autentik untuk Pembelajaran Tematik Kelas IV di SD 

Muhammadiyah Bodon Banguntapan Bantul Tahun Ajaran 2015/2016” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana kompetensi guru dalam melaksanakan 

penilaian autentik pada pembelajaran tematik kelas IV di SD Muhammadiyah 

Bodon? 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian membahas tentang kompetensi pedagogik guru yang 

meliputi kemampuan guru dalam penguasaan teoritis dan proses aplikasinya 

dalam pembelajaran. Namun penelitian ini memfokuskan pada kompetensi 

guru dalam menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar. Kompetensi tersebut akan tercapai apabila guru memenuhi lima 

indikator yang akan dijabarkan dalm pembahasan. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukan penilitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana kompetensi guru dalam melaksanakan penilaian autentik pada 

pembelajaran tematik kelas IV di SD Muhammadiyah Bodon. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritik 

a. Dapat memberi kontribusi pemikiran terhadap komptensi guru pada 

penilaian autentik dalam pembelajaran tematik. 
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b. Dapat menambah wacana baru yang dapat mengembangkan 

khasanah keilmuan. 

c. Sebagai sumbangan terhadap perkembangan keilmuan, sebagai 

wacana baru dalam bidang pendidikan khususnya mengenai 

koemptensi pedagogik guru pada penilaian autentik dalam 

pembelajaran tematik di SD. 

2. Secara Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi guru untuk 

meningkatkan kompetensi pada penilaian autentik untuk mata 

pelajaran tematik. 

b. Sebagai informasi yang dapat disampaikan ke semua guru di sekolah 

mengenai kompetensi guru pada penilaian autentik untuk 

pengembangan kompetensi guru-guru di SD Muhammadiyah Bodon 

supaya menjadi guru yang profesional. 

c. Dapat menjadi bahan masukan yang berguna untuk meningkatkan 

kualitas guru dalam melakukan penilaian di SD Muhammadiyah 

Bodon. 

d. Menambah wawasan atau pengetahuan peneliti mengenai 

kompetensi pedagogik guru pada penilaian autentik. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab 

dengan perincian sebagai berikut:  
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1. Bagian awal terdiri dari halamn-halaman pengesahan, halaman 

pernyataan, halaman persembahan, motto, halaman kata pengantar, 

halaman abstrak, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar 

gambar dan halaman daftar lampiran. 

2. Bagian pokok atau isi skripsi terdiri dari 4 bab sebagai berikut: 

a. Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian. 

b. Bab II yaitu kajian pustaka. Dalam kajian pustaka membahas tentang 

beberapa sub bab antara lain: kajian teori, kajian penelitian yang 

relevan, dan kerangka pikir. 

c. Bab III yaitu metode penelitian, dalam metode penelitian membahas 

tentang beberapa sub bab diantaranya: jenis penelitian, tempat dan 

waktu penelitian, subyek penelitian, teknik dan instrumen 

pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data. 

d. Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini 

menerangkan beberapa sub bab terkait hasil penelitian tentang 

kompetensi guru pada penilaian autentik untuk pembelajaran tematik 

kelas IV di SD Muhammadiyah Bodon. 

3. Adapun Bagian terakhir adalah bab kelima simpulan dan saran. Dalam 

bab ini menerangkan tentang simpulan dari hasil penelitian dan 

pembahasan kompetensi guru pada penilaian autentik untuk  

pembelajaran tematik kelas IV di SD Muhammadiyah Bodon.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru dalam menyelenggarakan 

penilaian autentik yang dilakukan di SD Muhammadiyah Bodon meliputi, (a) 

Mampu menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

seperti yang tertulis dalam RPP, (b) Mampu melaksanakan penilaian dengan 

berbagai teknik, dan (c) Mampu menganalisis hasil penilaian untuk keperluan 

remidial dan pengayaan.  

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang dapat 

disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Guru sebaiknya memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan 

rancangan pembelajaran yang akan dilanjutkan sebelumnya. 

2. Guru sebaiknya membuat instrumen penilaian yang jelas sehingga hasil 

penilaian prosesnya terlihat tidak hanya sekedar nilai akhir saja. 

3. Guru dalam melakukan penilaian sebaiknya mampu memahami dengan 

baik penyelenggaraan penilaian autentik, dengan demikian guru mampu 

melakukan penilaian autentik dengan benar. 

4. Guru membuat tata tertib di dalam ruang kelas supaya anak tidak ramai 

sendiri ketika pembelajaran di kelas. 
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Lampiran 1 Catatan Lapangan 1 

Catatan Lapangan 1 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Februari 2016 

Jam  : 10.25 – 11.50 

Lokasi  : Ruang Kelas IV A 

Sumber Data : Proses Pembelajaran di kelas IV A 

Deskripsi Data : 

Data observasi adalah proses pembelajaran tematik pada kelas IV A. Observasi ini 

terkait dengan penilaian autentik pada kelas IV A. Dari hasil observasi tersebut terungkap 

bahwa ketika proses pembelajaran berlangsung di kelas IV A pada awal pembelajaran guru 

mengawali dengan salam kemudian langsung memulai pembelajaran dengan memberikan 

latihan soal. Guru mendikte soal dan peserta didik menulis di buku tulis masing-masing. 

Guru memberikan waktu pengerjaan maksimal 30 menit. Setelah selesai mengerjakan latihan 

soal  peserta didik mengumpulkan di meja guru. Kemudian guru membagikan secara acak 

untuk dikoreksi secara bersama-sama. 

Interpretasi: 

  Hasil observasi diketahui bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru pada hari itu 

adalah penilaian tertulis melalui latihan soal. 
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Lampiran 1 Catatan Lapangan 1 

Catatan Lapangan 1 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Februari 2016 

Jam  : 10.25 – 11.50 

Lokasi  : Ruang Kelas IV A 

Sumber Data : Proses Pembelajaran di kelas IV A 

Deskripsi Data : 

Data observasi adalah proses pembelajaran tematik pada kelas IV A. Observasi ini 

terkait dengan penilaian autentik pada kelas IV A. Dari hasil observasi tersebut terungkap 

bahwa ketika proses pembelajaran berlangsung di kelas IV A pada awal pembelajaran guru 

mengawali dengan salam kemudian langsung memulai pembelajaran dengan memberikan 

latihan soal. Guru mendikte soal dan peserta didik menulis di buku tulis masing-masing. 

Guru memberikan waktu pengerjaan maksimal 30 menit. Setelah selesai mengerjakan latihan 

soal  peserta didik mengumpulkan di meja guru. Kemudian guru membagikan secara acak 

untuk dikoreksi secara bersama-sama. 

Interpretasi: 

  Hasil observasi diketahui bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru pada hari itu 

adalah penilaian tertulis melalui latihan soal. 
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Lampiran 2 Catatan Lapangan 2 

Catatan Lapangan 2 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Februari 2016 

Jam  : 07.15 – 10.50  

Lokasi  : Ruang Kelas IV A 

Sumber Data : Proses Pembelajaran di kelas IV A 

Deskripsi Data : 

Data observasi adalah proses pembelajaran tematik pada kelas IV A. Observasi ini 

terkait dengan penilaian autentik pada kelas IV A. Pada pembelajaran kali ini guru 

mengawali pembelajaran dengan salam dan dilanjutkan dengan berdoa. Kemudian guru 

mengecek peserta didik yang tidak masuk pada hari itu. Sebelum memulai pembelajaran guru 

mengingatkan peserta didik untuk tidak bermain-main ketika pembelajaran dan menyuruh 

peserta didik untuk menyimpan mainan ke dalam laci. 

Kegiatan selanjutnya yaitu guru meminta peserta didik untuk membuat di rumah, di 

sekolah, dan di masyarakat yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Peserta didik 

diminta untuk mengerjakan bersama-sama dengan teman sebangku. Setelah selesai 

mengerjakan peserta didik membacakan hasil diskusi di depan kelas secara bergantian. 

Setelah peserta didik membacakan hasil pekerjaan di depan kelas secara bergantian, 

guru melanjutkan materi ke sub tema 2 pembelajaran 1. Guru memulai materi dengan 

meminta peserta didik untuk membaca keras bacaan yang berjudul “Dokter Oen” secara 

bergantian. Guru menunjuk peserta didik satu per satu secara acak sehingga peserta didik 

harus memperhatikan dan menyimak. Setelah selesai membaca teks bacaan guru memberikan 

beberapa pertanyaan yang jawabannya ada di dalam teks bacaan kepada peserta didik secar 

acak. Kemudian peserta didik mengerjakan soal yang ada di buku tematik.  

Materi hari itu dicukupkan oleh guru kemudian guru mengakhiri pembelajaran dengan 

salam. Namun pada hari itu guru melakukan praktek membatik. Guru memakai jam les untuk 

melakukan prakrek tersebut. Hasil membatik dibawa pulang oleh peserta didik karena hasil 

belum kering. Peserta didik diminta untuk mengumpulkan hasilnya di hari berikutnya. 
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Interpretasi: 

Dalam pembelajaran kali ini guru melakukan penilaian penugasan dalam tugas 

berdiskusi tentang aturan hak dan kewajiban. Selain itu guru melakukan penilaian praktek 

yaitu praktek membatik. 
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Lampiran 3 Catatan Lapangan 3 

Catatan Lapangan 3 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/Tanggal : Jumat, 12 Februari 2016 

Jam  : 07.15 – 09.35 

Lokasi  : Ruang Kelas IV A 

Sumber Data : Proses Pembelajaran di kelas IV A 

Deskripsi Data : 

Data observasi adalah proses pembelajaran tematik pada kelas IV A. Observasi ini 

terkait dengan penilaian autentik pada kelas IV A. Pembelajaran pada hari ini guru 

mengawali pembelajaran dengan salam kemudian guru memulai pembelajaran dengan materi 

jaring-jaring kubus dan balok. Dipertemuan sebelumnya guru meminta peserta didik untuk 

membawa kardus bekas. Jadi setelah guru menerangkan materi tentang jaring-jaring kubus 

dan balok guru dan peserta didik praktek bersama-sama membuat jaring-jaring kubus dan 

balok menggunakan kardus bekas yang sudah dipersiapkan oleh peserta didik dari rumah. 

Interpretasi: 

Penilaian yang digunakan dalam pembelajaran kali ini adalah penilaian praktek yaitu 

praktek membuat jaring-jaring kubus dan balok. 
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Lampiran 4 Catatan Lapangan 4 

 

Catatan Lapangan 4 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/Tanggal : Sabtu, 13 Februari 2016 

Jam  : 08.25 – 09.35 

Lokasi  : Ruang Kelas IV A 

Sumber Data : Proses Pembelajaran di kelas IV A 

Deskripsi Data : 

Data observasi adalah proses pembelajaran tematik pada kelas IV A. Observasi ini 

terkait dengan penilaian autentik pada kelas IV A. Materi pembelajaran hari ini adalah 

pembelajaran 2 subtema 2. Guru memulai materi dengan meminta peserta didik untuk 

membaca teks bacaan secara bergilir. Setelah itu guru membahas teks bacaan bersama-sama 

dengan peserta didik. 

Kegiatan selanjutnya guru memberikan materi tentang bangun ruang. Guru 

menggambar kubus dan balok di papan tulis diikuti oleh peserta didik menulis di buku tulis 

masing-masing. Setelah selesai menggambar guru menjelaskan sifat-sifat dari kubus dan 

balok dengan alat peraga.  

Interpretasi: 

Hasil observasi diketahui bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru pada hari itu 

adalah penilaian lisan melalui tanya jawab seputar teks bacaan. 
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Lampiran 5 Catatan Lapangan 5 

Catatan Lapangan 5 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/Tanggal : Senin, 15 Februari 2016 

Jam  : 07.50 – 09.35 

Lokasi  : Ruang Kelas IV A 

Sumber Data : Proses Pembelajaran di kelas IV A 

Deskripsi Data :  

Data observasi adalah proses pembelajaran tematik pada kelas IV A. Observasi ini 

terkait dengan penilaian autentik pada kelas IV A. Materi hari ini yaitu pembelajaran 3 

subtema 2. Guru meminta peserta didik untuk memabaca keras secara bergantian teks bacaan 

kemudian membahas isi bacaaan bersama-sama. 

Kegiatan selanjutnya guru mengulas sedikit tentang bagaimana cara membuat peluit 

dari daun pisang. Kemudian dilanjutkan dengan materi pembelajaran 4 subtema 2. Guru 

memulai materi dengan menyinggung tentang sampah sampai dengan daur ulang. Peserta 

didik menyebutkan barang-barang disekitar yang bisa didaur ulang. 

Setelah itu guru mengulas kembali materi tentang bangun ruang. Guru memberikan 

beberapa pertanyaan acak kepada peserta didik dan peserta didik dilarang membuka buku 

catatan ketika menjawab. Setelah tanya jawab selesai guru memberikan tambahan materi 

tentang bangun ruang melanjutkan materi bangun ruang di pertemuan sebelumnya. Setelah 

selesai menyampaikan materi guru menulis beberapa soal di papan tulis kemudian guru 

meminta beberapa peserta didik untuk maju mengerjakan soal di papan tulis. 
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Interpretasi: 

Hasil observasi diketahui bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru pada hari itu 

adalah penilaian tertulis melalui latihan soal dan penilaian lisan melalui tanya jawab seputar 

teks bacaan. 
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Lampiran 6 Catatan Lapangan 6 

Catatan Lapangan 6 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Februari 2016 

Jam  : 07.15 – 10.25 

Lokasi  : Ruang Kelas IV A 

Sumber Data : Proses Pembelajaran di kelas IV A 

Deskripsi Data :  

Data observasi adalah proses pembelajaran tematik pada kelas IV A. Observasi ini 

terkait dengan penilaian autentik pada kelas IV A. Guru mengawali kegiatan pembelajaran 

hari ini dengan mencocokakn pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru pada hari Senin, 15 

Februari 2016. Kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan worksheet. Worksheet berupa 

kertas warna yang terdapat pola-pola jaring-jaring kubus dan balok. Tugas peserta didik yaitu 

memotong sesuai dengan pola kemudian menghubungkan pola-pola tersebut menggunakan 

lem sehingga akan terbentuk kubus dan balok. Sebelum peserta didik mengerjakan worksheet 

guru memberikan instruksi kepada semua peserta didik terkait caramengerjakan dan guru 

mempersilakan peserta didik yang tidak paham untuk bertanya. 

Interpretasi: 

Hasil observasi diketahui bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru pada hari itu 

adalah penilaian produk melalui pembuatan kubus dan balok. 
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Lampiran 7 Catatan Lapangan 7 

Catatan Lapangan 7 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Februari 2016 

Jam  : 07.15 – 10.25 

Lokasi  : Ruang Kelas IV A 

Sumber Data : Proses Pembelajaran di kelas IV A 

Deskripsi Data :  

Data observasi adalah proses pembelajaran tematik pada kelas IV A. Observasi ini 

terkait dengan penilaian autentik pada kelas IV A. Kegiatan pembelajaran pada hari ini yaitu 

guru menanyakan pekerjaan rumah yang diberikan pada hari Rabu, 17 Februari 2016 yaitu 

tugas membuat karangan tentang guru kesayangan. Kemudian guru meminta peserta didik 

untuk maju satu persatu membacakan hasil karangan namun bukan karangan milik sendiri 

sehingga satu orang peserta didik membacakan karangan peserta didik yang lain. 

Interpretasi: 

Hasil observasi diketahui bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru pada hari itu 

adalah penilaian praktik melalui pembacaan karangan cerita. 
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Lampiran 8 Catatan Lapangan 8 

Catatan Lapangan 8 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Februari 2016 

Jam  : 07.15 – 08.25 

Lokasi  : Ruang Kelas IV A 

Sumber Data : Proses Pembelajaran di kelas IV A 

Deskripsi Data :  

Data observasi adalah proses pembelajaran tematik pada kelas IV A. Observasi ini 

terkait dengan penilaian autentik pada kelas IV A. Kegiatan pembelajaran pada pagi ini yaitu 

guru tidak memberikan materi namun guru memberikan latihan soal. Guru mendektekan soal 

dan peserta didik menulis soal tersebut pada buku tulis masing-masing. Kemudian guru 

memberikan waktu kepada peserta didik untuk mengerjakan soal tersebut. 

Interpretasi: 

Hasil observasi diketahui bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru pada hari itu 

adalah penilaian tertulis latihan soal. 
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Lampiran 9 Catatan Lapangan 9 

Catatan Lapangan 9 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Februari 2016 

Jam  : 07.15 – 08.25 

Lokasi  : Ruang Kelas IV A 

Sumber Data : Ibu Yuliani, S.Pd. 

Deskripsi Data :  

Informan adalah Ibu Yuliani, S.Pd. wali kelas IV A. Dalam wawancara ini penulis 

menanyakan beberapa pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan 

sebelumnya. Pertanyaan yang diberikan terkait dengan pelaksanan penilaian autentik di kelas 

IV A. Wawancara dilakukan ketika jam pelajaran tematik sudah selesai. 

Interpretasi: 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru tidak membuat instrumen khusus dalam 

pelaksanaan penilaian autentik. 
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Lampiran 10 Catatan Lapangan 10 

Catatan Lapangan 10 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/Tanggal : Senin, 22 Februari 2016 

Jam  : 07.50 – 11.35 

Lokasi  : Ruang Kelas IV B 

Sumber Data : Proses Pembelajaran di kelas IV B 

Deskripsi Data :  

Hari ini peneliti melakukan observasi pelaksanaan penilaian autentik dalam 

pembelajaran tematik di kelas IV B. Guru mengawali kegiatan di kelas dengan rolling tempat 

duduk kemudian berdoa dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur’an secara bersma-sama. 

Setelah itu guru membuka pembelajran dengan salam. Guru memberikan materi pada 

pembelajaran 3 subtema 3. Guru mengawali materi dengan meminta peserta didik untuk 

membaca keras sebuah bacaan secara estafet dari belakang. Setelah itu guru mengulas bacaan 

bersama-sama dengan peserta didik. setelah itu guru meminta peserta didik untuk membuat 

sebuah ringkasan dari cerita yang baru saja dibaca secara bersama-sama tersebut. 

Sebelumnya guru menjelasakan beberapa kriteria dalam pengerjaan tugas meringkas cerita, 

kemudian guru memberikan durasi waktu pengerjaan selama 25 menit.  

Setelah waktu berjalan selama 25 menit guru menunjuk beberapa peserta  didik untuk 

membacakan hasil meringkas cerita. Peserta didik yang lain dipersilakan untuk memberikan 

komentar kepada hasil pekerjaan teman yang mamu di depan, disamping itu guru juga ikut 

berkomentar dan meluruskan komentar peserta didik yang dirasa kurang sesuai. 

Setelah beberapa peserta didik maju ke depan kelas memebacakan hasil ringkasan 

ceritanya guru meminta peserta didik menukar hasil ringkasan ceritanya dengan teman 

sebangku untuk dikoreksi. Hal yang harus dikoreksi meliputi tanda baca, kata sambung, dan 

kesesuaian ringkasan cerita dengan bacaan sebenarnya. Kemudian setelah selesai mengoreksi 

peserta didik diminta ke depan untuk membawa pekerjaan temannya dan nilai yang diberikan 

untuk dimasukkan ke buku nilai. Sembari guru memasukkan nilai guru memberikan beberapa 

soal di papan tulis untuk dikerjakan oleh peserta didik. 
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Kegitan pembelajaran selanjutnya yaitu guru memberikan materi tentang segitiga. 

Peserta didik diminta untuk bekerja secara kelompok untuk menggambar macam-macam 

segitiga kemudian diidentifikasi nama-nama sudutnya apakah lancip, siku-siku atau tumpul. 

Guru menghampiri masing-masing kelompok untuk mengetahui bagaiamana pekerjaan 

peserta didik. kemudian guru meminta kelompok yang sudah selesai maju ke meja guru untuk 

menjelaskan hasil pekerjaan.  

Interpretasi: 

Hasil observasi diketahui bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru pada hari itu 

adalah penilaian lisan, penilaian tertulis, dan penugasan. 
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Lampiran 11 Catatan Lapangan 11 

Catatan Lapangan 11 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Februari 2016 

Jam  : 09.00 -13.10 

Lokasi  : Ruang Kelas IV B 

Sumber Data : Proses Pembelajaran di kelas IV B 

Deskripsi Data :  

Hari ini peneliti melakukan observasi pelaksanaan penilaian autentik pada 

pembelajaran tematik di kelas IV B. Kegiatan pembelajaran hari ini yang dilakukan oleh guru 

yaitu guru memberikan materi tentang macam-macam segitiga. Ketika guru menjelaskan 

materi waktu terpotong oleh istirahat sehingga materi dilanjutkan setelah istirahat. Setelah 

istirahat guru mengulas kembali materi dan memberikan tugas kepada peserta didik yaitu 

menyalin dan menuliskan 4 macam segitiga beserta ciri-cirinya minimal 2.  

Tugas yang diberikan oleh guru belum selesai dikerjakan oleh peserta didik namun 

jam pelajaran tematik terpotong oleh jam pelajaran Bahasa Jawa sehingga tugas dilanjutkan 

pada jam setelah istirahat sholat dzuhur. Pada jam terakhir guru membahas tugas kemudian 

memeberikan pekerjaan rumah kepada peserta didik. 

Interpretasi: 

Hasil observasi diketahui bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru pada hari itu 

adalah penilaian tertulis. 
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Lampiran 12 Catatan Lapangan 12 

Catatan Lapangan 12 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Februari 2016 

Jam  : 07.15 -13.10 

Lokasi  : Ruang Kelas IV B 

Sumber Data : Proses Pembelajaran di kelas IV B 

Deskripsi Data :  

Hari ini peneliti melakukan observasi pelaksanaan penilaian autentik pada 

pembelajaran tematik di kelas IV B. Ketika peneliti masuk ke dalam kelas kegiatan 

pembelajaran belum dimulai karena masih ada peserta didik yang belum selesai iqra’. Untuk 

menghindari peserta didik yang sudah selesai iqra’ gaduh guru memberikan morning fresh 

berupa soal-soal yang ditulis di papan tulis untuk dikerjakan. Setelah semua peserta didik 

selesai iqra’ pembelajaran tematik dimulai dengan membahas pekerjaan rumah yang 

diberikan oleh guru dihari sebelumnya. Kemudian guru melanjutkan materi ke pembelajaran 

4 subtema 3. Peserta didik diminta membaca teks bacaan secara berantai dimulai dari peserta 

didik yang duduk di bangku paling belakang. Setelah itu secara bersama-sama guru dan 

peserta didik membahas bacaan. 

Kegiatan pembelajran selanjutnya yaitu guru memperkenalkan bangun datar kepada 

peserta didik. kemudian guru memberikan salah satu contoh bangun datar untuk diidentifikasi 

jenis sudutnya. Setelah peserta didik dirasa sudah memahami guru memberikan tugas untuk 

mengidentifikasi jenis sudut pada bangun datar.  

Interpretasi: 

      Hasil observasi diketahui bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru pada hari itu adalah 

penilaian tertulis dan penugasan. 
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Lampiran 13 Catatan Lapangan 13 

Catatan Lapangan 13 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Februari 2016 

Jam  : 07.15 -10.25 

Lokasi  : Ruang Kelas IV B 

Sumber Data : Proses Pembelajaran di kelas IV B 

Deskripsi Data :  

      Observasi pada pembelajaran tematik hari ini guru mengawali pembelajaran dengan 

menyampaikan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran kali ini. Kemudian guru masih 

melanjutkan materi seputar sudut. Setela itu peserta didik diminta untuk mengerjaka tugas 

pada buku tematik tema 7 halaman 89 yaitu menghitung jumlah sudut dalam bangun datar. 

Untuk mengoreksi pekerjaan peserta didik guru meminta peserta didik untuk menukar hasil 

pekerjaan dengan teman sebangku kemudian guru memeberikan penjelasan jawaban yang 

benar dengan meminta beberpa peserta didik untuk maju mengerjakan di papan tulis.  

Kegiatan selanjunya guru meminta peserta didik untuk membuat segiempat dan diidentifikasi 

sudutnya dengan mewarnai sudut-sudut dengan warna yang berbeda. 

Interpretasi: 

      Hasil observasi diketahui bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru pada hari itu adalah 

penilaian tertulis, dan penilaian projek. 
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Lampiran 14 Catatan Lapangan 1 4 

Catatan Lapangan 1 4 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Februari 2016 

Jam  : 09.50 -11.00 

Lokasi  : Ruang Kelas IV B 

Sumber Data : Proses Pembelajaran di kelas IV B 

Deskripsi Data :  

Pada  pembeljaran tematik hari ini guru tidak memberikan materi namun hanya 

memberikan latihan soal. Soal dituliskan oleh guru di papan tulis kemudian peserta didik 

menulis dibuku tulis masing-masing kemudian dikerjakan. 

Interpretasi: 

      Hasil observasi diketahui bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru pada hari itu adalah 

penilaian tertulis. 
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Lampiran 15 Catatan Lapangan 15 

Catatan Lapangan 15 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/Tanggal : Sabtu, 27 Februari 2016 

Jam  : 07.15 -08.25 

Lokasi  : Ruang Kelas IV B 

Sumber Data : Proses Pembelajaran di kelas IV B 

Deskripsi Data : 

Kegiatan pembelajaran pada hari ini yaitu guru mengadakan ulangan harian tema 7 

subtema 3. 

Interpretasi: 

Hasil observasi diketahui bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru pada hari itu 

adalah penilaian tertulis. 
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Lampiran 16 Catatan Lapangan 16 

Catatan Lapangan 16 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

Hari/Tanggal : Sabtu, 27 Februari 2016 

Jam  : 09.50 – 10.20 

Lokasi  : Ruang kantor SD Muhammadiyah Bodon 

Sumber Data : Ibu Vita Nauva Agustina, S.Pd. 

Deskripsi Data :  

Informan adalah Ibu Vita Nauva Agustina, S.Pd.wali kelas IV B. Dalam wawancara 

ini penulis menanyakan beberapa pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah 

disiapkan sebelumnya. Pertnyaan yang diberikan terkait dengan pelaksanan penilaian autentik 

di kelas IV B. Wawancara dilakukan ketika jam pelajaran tematik sudah selesai. 

Interpretasi: 

Hasil wawancara memberikan informasi terkait teknik penilaian apa saja yang 

digunakan oleh guru untuk menilai peserta didik. 
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Lampiran 17 Catatan Lapangan 17 

Catatan Lapangan 17 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/Tanggal : Selasa, 1 Maret 2016 

Jam  : 10.00 – 13.10 

Lokasi  : Ruang Kelas IV C 

Sumber Data : Proses Pembelajaran di kelas IV C 

Deskripsi Data :  

Hari ini peneliti melakukan observasi pelaksanaan penilaian autentik dalam 

pembelajaran tematik di kelas IV C. Guru membuka pembelajaran dengan salam kemudian 

guru memberikan materi pada tema 7 pembelajaran 6 subtema 3 yang sebelumnya guru 

menyampaikan tujuan pembelajarannya dan materi apa saja yang akan dipelajari hari ini. 

Guru mengawali materi dengan membaca teks bacaan yang berjudul “Tari Sajojo” dan 

memberi penjelasan tentang hal tarian. Kemudian peserta didik diminta untuk berdiskusi 

secara kelompok mendiskusikan tugas yang ada di buku tematik halaman 97, satu kelompok 

terdiri dari 4 orang.  

Ketika peserta didik sedang berdiskusi guru kedatangan tamu sehingga harus 

meninggalkan peserta didik sehingga guru memberikan tambahan tugas yaitu tugas yang ada 

di buku tematik halaman 97-98. Setelah guru kembali ke kelas guru membahas tugas yang 

diberikan bersama-sama dengan peserta didik. guru menunjuk beberapa peserta didik 

perwakilan kelompok untuk membacakan jawaban. Kegiatan pembelajaran selanjutnya yang 

dilakukan setelah jam istirahat yaitu sebelum melanjutkan materi guru memberikan beberapa 

pertanyaan secara acak untuk mengecek ingatan siswa dan seberapa jauh kemampuan peserta 

didik. Guru menghabiskan jam pelajaran dengan latihan soal yang ada di buku tematik.  

Diakhir pembelajaran guru mengulas kembali apa saja yang sudah dipelajari hari ini dengan 

memberikan pertanyaan kembali secara acak. 

Interpretasi: 

Hasil observasi diketahui bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru pada hari itu 

adalah penilaian tertulis, penilaian lisan, dan penugasan. 
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Lampiran 18 Catatan Lapangan 18 

Catatan Lapangan 18 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Maret 2016 

Jam  : 08.25 – 11.35 

Lokasi  : Ruang Kelas IV C 

Sumber Data : Proses Pembelajaran di kelas IV C 

Deskripsi Data :  

Hari ini peneliti melakukan observasi pelaksanaan penilaian autentik dalam 

pembelajaran tematik di kelas IV C. Guru tidak memberikan tambahan materi karena materi 

pada tema 7 sudah habis sehingga guru meminta peserta didik untuk mengerjakan latihan soal 

yang ada di buku tematik halaman 99-100 sekaligus untuk persiapan ulangan harian. Pada 

hari ini guru membuat kesepakatan bahwa akan diadakan ulangan harian pada hari jumat. dan 

untuk persiapan guru memberikan latihan soal lagi. Guru menampilkan soal di layar 

proyektor dan meminta peserta didik untuk mengerjakan.  

Interpretasi: 

Hasil observasi diketahui bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru pada hari itu 

adalah penilaian tertulis. 
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Lampiran 19 Catatan Lapangan 19 

Catatan Lapangan 19 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Maret 2016 

Jam  : 08.25 – 13.10 

Lokasi  : Ruang Kelas IV C 

Sumber Data : Proses Pembelajaran di kelas IV C 

Deskripsi Data :  

Hari ini peneliti melakukan observasi pelaksanaan penilaian autentik dalam 

pembelajaran tematik di kelas IV C. Karena guru sudah membuat kesepakatan ulangan harian 

pada hari jumat guru melanjutkan materi ke tema 8. Materi hari ini yaitu pembelajaran 1 

subtema 1. Guru mengawali pembelajaran dengan menampilkan peta Provinsi Papua di layar 

proyektor. Guru menunjukkan batas-batas wilayah Papua. Setelah itu guru bertanya mengenai 

arah mata angin. Guru mengecek kemampuan peserta didik dengan nyanyian arah mata 

angin.  

Setelah guru menjelaskan materi mata angin dan peserta didik sudah bisa 

menunjukkan arah-arah sesuai mata angin guru memberikan tugas menunjukkan arah mata 

angin di dalam kelas. Untuk penilaiannya guru meminta beberpa peserta didik untuk 

membacakan dan menunjukkan arah mata angin di dalam kelas sesuai dengan hasil 

pekerjaannya.   

Kegiatan pembelajaran selanjutnya guru meminta peserta didik untuk bekerja secara 

kelompok mengamati peta dan menentukan batas-batas kota Wamena. Kemudian peserta 

didik membaca teks bacaan secara berantai dan mengerjakan latihan soal yang berhubungan 

dengan bacaan berkerja sama dengan teman satu meja yang diberi waktu 10 menit. Ketika 

peserta didik mengerjakan soal guru keliling memperhatikan pesertadidik. Sebelum 

pembelajaran berakhir guru mengajak peserta didik menyanyi bersama-sama lagu “Apuse”, 

untuk peserta didik yang tidak ikut menyanyi disuruh menyanyi sendiri di depan kelas. 

kemudian diakhir pembelajaran guru menyimpulkan materi yang sudah dipelajari pada hari 

itu. 
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Interpretasi: 

Hasil observasi diketahui bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru pada hari itu 

adalah praktik dan penugasan. 
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Lampiran 20 Catatan Lapangan 20 

Catatan Lapangan 20 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/Tanggal : Jumat, 4 Maret 2016 

Jam  : 07.50 – 09.35 

Lokasi  : Ruang Kelas IV C 

Sumber Data : Proses Pembelajaran di kelas IV C 

Deskripsi Data :  

Kegiatan pembelajaran pada hari ini yaitu guru mengadakan ulangan harian tema 7 

subtema 3. 

Interpretasi: 

Hasil observasi diketahui bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru pada hari itu 

adalah penilaian tertulis. 
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Lampiran 21 Catatan Lapangan 21 

Catatan Lapangan 21 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Maret 2016 

Jam  : 08.25 – 11.35 

Lokasi  : Ruang Kelas IV C 

Sumber Data : Proses Pembelajaran di kelas IV C 

Deskripsi Data :  

Data observasi adalah proses pembelajaran tematik pada kelas IV  C. Observasi ini 

terkait dengan penilaian autentik pada kelas IV C. Guru meminta peserta didik untuk 

memabaca keras secara bergantian teks bacaan kemudian membahas isi bacaaan bersama-

sama dengan tanya jawab sederhana. Selanjutnya guru membagi peserta didik menjadi 

beberapa kelompok kemudian mengajak peserta didik ke perpustakaan untuk mendiskusikan 

Sumber Daya Alam yang ada Sumatra (mencarai di buku), bahan diskusi sudah ada di buku 

tematik. Setelah selesai diskusi salah satu anggota membacakan hasil diskusi di depan kelas. 

Interpretasi: 

Hasil observasi diketahui bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru pada hari itu 

adalah penugasan dan penilaian lisan. 
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Lampiran 22 Catatan Lapangan 22 

Catatan Lapangan 22 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/Tanggal : Jumat, 11 Maret 2016 

Jam  : 07.50 – 09.35 

Lokasi  : Ruang Kelas IV C 

Sumber Data : Proses Pembelajaran di kelas IV C 

Deskripsi Data :  

Pembelajaran hari ini yaitu guru membahas materi tema 8 pembelajaran 5 subtema 1. 

Guru menjelaskan materi tentang sarana umum. Kemudian memberi tugas membuat denah 

seperti yang ada di buku tematik halaman 27. Tugas berikutny yaitu guru meminta peserta 

didik untuk merangkum apa saja yang termasuk sarana umum yang ada pada buku tematik 

halaman 28. Dan tugas terakhir pada hari itu yaitu diskusi menjawab pertanyaan yang ada di 

buku tematik halaman 30. 

Interpretasi: 

Hasil observasi diketahui bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru pada hari itu 

adalah penugasan dan penilaian tertulis. 
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Lampiran 23 Catatan Lapangan 23 

Catatan Lapangan 23 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/Tanggal : Sabtu, 12 Maret 2016 

Jam  : 07.15 – 09.00 

Lokasi  : Ruang Kelas IV C 

Sumber Data : Proses Pembelajaran di kelas IV C 

Deskripsi Data :  

Kegiatan pembelajaran hari ini yaitu membuat produk pot yang dililit dengan koran. 

Guru sudah memberikan info terkait alat-lat yang digunakan seminggu sebelum hari praktik. 

Interpretasi: 

Hasil observasi diketahui bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru pada hari itu 

adalah penilaian produk melalui pembuatan kerajinan pot. 
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Lampiran 24 Catatan Lapangan 24 

Catatan Lapangan 24 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

Hari/Tanggal : Sabtu, 12 Maret 2016 

Jam  : 08.10 – 09.05 

Lokasi  : Ruang Kelas IV C 

Sumber Data : Bapak Rahya, S.Pd. 

Deskripsi Data :  

Informan adalah Bapak Rahya, S.Pd., S.Pd.wali kelas IV C. Dalam wawancara ini 

penulis menanyakan beberapa pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah 

disiapkan sebelumnya. Pertnyaan yang diberikan terkait dengan pelaksanan penilaian autentik 

di kelas IV C. Wawancara dilakukan ketika jam pelajaran tematik sudah selesai. 

Interpretasi: 

Hasil wawancara memberikan informasi terkait teknik penilaian apa saja yang 

digunakan oleh guru untuk menilai peserta didik. 
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Lampiran 25 Hasil Wawancara dengan Wali Kelas IV A 

Hasil Wawancara dengan Wali Kelas IV A 

Catatan Lapangan 

Nama Guru  : Yuliani, S.Pd. 

Hari/Tanggal  : Jumat, 19 Februari 2016 

Tempat  : Ruang Kelas IV A 

Waktu   : 08.45-09.10 WIB 

 

P : “Sesuai dengan apa yang saya teliti yaitu tentang penilaian autentik, menurut Bu 

Yuli penilaian autentik itu penilaian yang seperti apa?” 

G : “Menurut saya penilaian autentik itu seperti ketika anak mengerjakan sesuatu 

misalnya membuat jaring-jaring kubus dan balok itu ketika prosesnya sampai hasil itu 

dinilai.” 

P : “Kalau penilaian autentik itu menilai proses sampai akhir sedangkan penilaian yang 

dulu digunakan pada KTSP itu seperti apa? Adakah perbedaan yang menonjol?” 

G: : “Penilaian yang digunakan pada kurikulum yang lalu yaitu KTSP itu hanya menilai 

hasil akhirnya saja mbak, jadi tidak menilai prosesnya. Mungkin itu sih perbedaan 

yang paling menonjol dari K 13 dan KTSP.” 

P: : “Kemudian penilaian yang ibu gunakan untuk menilai sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan itu yang bagaimana?” 

G : “Maksudnya yang bagaimana itu yang seperti apa mbak?” 

P : “Kan begini bu, dalam menilai ranah sikap seorang guru bisa menggunakan 

pengamatan, penilaian antar teman, penilaian diri, dan penilaian jurnal. Kemudian 

untuk menilai ranah pengetahuan biasa menggunakan tes tertulis atau tes lisan. Nah 

penilaian yang sudah ibu gunakan dalam penilaian di kelas itu apa saja?” 

G : “Oh untuk yang sikap saya hanya menggunakan pengamatan saja mbak, kan sudah 

hafal sama anak-anak di kelas ini.” 

P : “Oh hanya menggunakan pengamatan saja ya bu?. Tetapi apakah ibu pernah 

melakukan penilaian diri atau pun penilaian antar teman di kelas IV A bu?” 
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G : “Pernah mbak. Dulu awal pertama kurikulum 2013 diterapkan, tapi ya gitu mbak 

tidak rutin saya lakukan pernah cuma satu atau dua kali.” 

P : “Untuk yang ranah kognitif bu, biasanya penilaian yang Ibu gunakan yang seperti 

apa? Apakah tes tulis, tes lisan, atau penugasan?” 

G : “Yang paling sering saya gunakan untuk menilai pengetahuan itu penugasan sama 

tes tulis kalau ulangan harian itu mbak.” 

P : “Berarti untuk tes lisannya tidak pernah ya bu? Seperti yang saya lihat ketika 

observasi ada beberapa anak yang disuruh maju untuk baca itu masuknya penilaian 

apa bu?” 

G : “Tes lisannya memang jarang mbak, oh kalau itu masuknya unjuk diri apa ya? Iya 

unjuk diri.” 

P : “Kemudian untuk penilaian ranah keterampilan bagaimana bu? Untuk yang praktik-

praktik gitu  bu?” 

G : “Jadi gini, itu per anaknya dinilai kemudian kekompakannya di dalam kelompok itu 

juga dinilai.” 

P : “Berarti nanti ada instrumennya ya bu?” 

G : “Untuk instrumennya itu sebenarnya ada mbak, tapi saya itu jarang pake instrumen 

itu karena ini, gimana ya mbak tapi kadang  saya juga bikin sendiri tapi ya itu mbak 

kembali ke waktu.” 

P : “Tapi masih ada contoh instrumen tidak bu?” 

G : “Saya biasanya hanya nyonto di buku guru mbak. Walaupun saya itu sudah tiga 

tahun mbak, tapi saya itu masih meraba-raba karena namanya juga barang baru mbak, 

dan barunya itu baru banget. Kan beda ya mbak sama KTSP. Kalau KTSP itu 

ibaratnya dari saya SD dulu sekolah itu ya kaya gitu-gitu aja mbak, terus sekarang 

terjadi perubahan yang begitu drastis. Itulah kebingungan saya di lapangan mbak.” 

P : “Berarti instrumen yang digunakan itu kondisional ya bu?” 

G : “Iya mbak, saya itu ya inginnya bikin instrumen tertulis gitu, ingin tertib tapi 

terhalang oleh waktu mbak. Banyak harus yang harus dikerjakan” 
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P : “Instrumennya acuannya ada di buku guru ya bu? kalau materi apakah ibu 

menggunakan sumber yang lain ?” 

G : “Materinya saya ngikut di buku siswa itu mbak, kan anak-anak juga punya satu-satu 

jadi lebih gampang nyimaknya.” 

P : “Sistem pemberian nilainya itu menggunakan angka atau huruf bu?” 

G : “Nilainya berupa angka, kalau kata-kata itu nanti di rapor. Kalau sudah masuk 

aplikasi nanti muncul kata-kata.” 

P : “Dalam pelaksanaan penilaian autentik itu adakah kendala yang ditemui bu?” 

G : “Kalau kendala ada mbak. Ya waktu itu mbak kendalanya. Sehingga dalam 

membuat instrumen itu cuma saya kira-kira. Kalau siswa yang hasilnya bagus rentang 

nilainya segini, paling hanya membuat rentang nilai mbak.” 

P : “Penilaian sikap itu berarti guru mengamatinya setiap hari atau bagaimana bu?” 

G : “Paling mengamatinya hanya sebulan sekali mbak. Setiap hari berinteraksi dengan 

siswa itu jadi saya sudah hafal dengan siswa-siswanya mbak. Kalau yang manut ya 

manut. Kalau yang ngeyel ya ngeyel gitu mbak.” 

P : “Terus apakah ada kendala lain dalam pelaksanaan penilaian autentik bu?” 

G : “Kendala? Emmm, apa ya mbak. Kendala itu banyak sekali mbak. Ya itu mbak 

dalam pembuatan instrumen itu terkadang saya masih bingung mbak. Mana yang 

harus dinilai. Kalau ulangan juga itu kalau menilai mbak, saya belum selesai 

mengoreksi sudah mau membuat ulangan lagi karena evaluasinya itu per sub tema 

mbak.” 

P : “Kan tadi sudah ada beberapa kendala yang Ibu temui dalam pelaksanaan penilaian 

autentik ya bu. Kalau untuk faktor pendukung apakah ada faktor yang pendukung 

dalam pelaksanaan penilaian autentik?” 

G : “Untuk faktor pendukung apa ya mbak, kayaknya tidak ada. Mungkin ada tapi saya 

belum bisa menspesifikasikan mbak.” 

P : “Terus ini bu, ketika saya PPL di sini saya mendapatkan info kalau SD 

Muhammadiyah Bodon itu membuat aplikasi pengolah rapor sendiri ya bu? itu teknik 

penggunannya bagaimana bu?” 
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G : “Oh itu aplikasinya dibuat sama pak admin mbak kemudian dishare ke guru-guru. 

Kita setor KD, kemudian pak admin yang memasukkan KD setelah itu tinggal guru-

guru yang memasukkan nilai sampai dengen mencetak nilainya. Pak admin hanya 

memasukkan KD ke dalam aplikasi.” 

P : “Yang melatarbelakangi sekolah membuat aplikasi sendiri itu kalau boleh tahu apa 

ya bu? Kenapa tidak menggunakan yang diberikan oleh pemerintah?” 

G : “Mungkin untuk mempermudah ya mbak. Dalam pembuatan aplikasi itu juga pak 

admin bertemu dengan yang ada di Dinas. Kemudian Kepala Sekolah menyuruh 

menggunkan aplikasi yang sudah dibuat sendiri. Malah apliaksi yang sudah dibuat 

oleh Bodon itu dishare ke sekolah lain.” 
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Lampiran 26 Hasil Wawancara dengan Wali Kelas IV B 

Hasil Wawancara dengan Wali Kelas IV B 

Catatan Lapangan 

Nama Guru  : Vita Nauva Agustina, S.Pd. 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 27 Februari 2016 

Tempat  : Ruang Kantor SD Muhammadiyah Bodon 

Waktu   : 09.50-10.20 WIB 

 

P : “Menurut Ibu, penilaian autentik itu penilaian yang seperti apa?” 

G : “Penilaian autentik itu penilaian yan berdasarkan kemampuan siswa secara nyata 

jadi di situ nanti ada hubungannya dengan hasil karya siswa berdasarkan pengamatan 

dan lebih mendekati ke arah saintifik jadi berdasarkan pengalaman belajar siswa 

kemudian dijadikan sebagai acauan oleh guru untuk menyusun RPP sedangkan oleh 

siswa untuk memperbaiki hasil belajarnya.” 

P : “Penilaian autentik yang sudah dilaksanakan bentuknya seperti apa?” 

G : “Penilaian yang digunakan kan macam-macam mbak lewat tes tulis, lisan. Utamanya 

saya suka diskusi anak-anak karena kelas IV B kan siswanya aktif-aktif dan tipikal 

siswa yang semata-semata cuma menerima tetapi haris dipancing, jadi saya sering-

sering memberikan feedback dan pertanyaan.” 

P : “Jadi menurut ibu perbedaanya penilaian autentik dengan penilaian yang dulu yang 

digunakan pada KTSP apa?” 

G : “Perbedaannya itu lebih kompleks yang sekarang mbak. Yang sekarang kan ada 

penilaian sikap dan keterampilan jadi tidak hanya penilaian pengetahuan saja.” 

P : “Jadi menurut Ibu lebih bagus penilaiannya yang mana bu? yang dulu atau sekarang? 

G : “Jelas lebih bagus yang sekarang. Meskipun kita kesulitan banyak yang dinilai 

namun semua ranah yang dinilai itu terintegrasi.” 

P : “Dalam penilaian autentik kan ada tiga ranah yang dinilai yaitu sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan. Untuk menilai ranah sikap Ibu menggunakan penilaian yang seperti 

apa?” 
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G : “Sikap itu menggunakan skala, nanti kita observasi terlebih dahulu kemudian diberi 

sekala. Nanti bisa dilihat di RPP yang sudah saya berikan. Biasanya skalanya 4 3 2 1. 

Sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Nanti acuannya instrumennnya ada di buku 

guru. ” 

P : “Selain menggunakan observasi apakah pernah melakukan penilaian diri, penilaian 

antar teman atau penilaian jurnal?” 

G : “Pernah, dulu di awal semester satu pernah saya melakukan penilaian diri dan juga 

penilaian antar anak.” 

P : “Kalau untuk penilaian jurnal ada tidak bu?” 

G : “Kalau jurnal itu catatan kejadian kelas ada, ada di kelas mbak. Itu per anak saya 

bikinkan kertas warna hijau dan merah. Yang warna merah untuk pelanggaran-

pelanggaran dan yang hijau untuk prestasi.” 

P : “Kemudian untuk menilai ranah pengetahuan menggunakan teknik apa bu? Tekni tes 

tertulis, lisan atau penugasan?” 

G : “Tes tulis pasti ada mbak, ulangan harian sama evaluasi. Untuk tes lisan itu berarti 

kita lebih cenderung menanyai langsung ke anak. Tes lisan itu tidak diukur dalam 

skala nilai tetapi lebih ke kemampuan anak untuk berbicara. Itu juga bisa dijadikan 

sarana pendukung untuk menilai KI.3 termasuk juga KI.4 kan ada keterampilan 

berbicara.” 

P : “Untuk penilaian apakah Ibu mengadakan remidi untuk anak yang nilainya masih 

kurang?” 

G : “Ada mbak, remidi saya gunakan untuk ulangan harian. Setelah ulangan saya 

koreksi nanti saya umumkan ke anak-anak terus nanti kesepakatan sama anak-anak 

untuk mengadakan remidi.” 

P : “Dalam menilai ranah psikomotorik itu bagaimana bu?” 

G : “Untuk psikomotorik itu kan lebih ke keterampilan ya mbak, ada banyak mbak 

apalagi materi yang SBDP itu banyak praktik-praktik bikin-bikin karya-karya gitu 

mbak. 

P : “Penilaian itu kapan dilaksanakannya bu? Apakah harian,mingguan, atau bulanan? 
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G : “Kalau yang KI.3 yang pengetahuan itu setiap minggu. Tapi itu juga tergantung 

materinya mbak. Kalau misalnya materi belum habis dalam seminggu  ya belum 

dilakukan penilaian jadi saya lebih ke kondisional saja. Memang idealnya untuk KI.3 

itu satu minggu sekali tapi kalau materinya sulit yang siswanya belum paham ya saya 

nunggu sampai sekiranya siswanya itu sudah paham. Kemudian untuk penilaian sikap 

itu dinilai tiap bulan.” 

P : “Untuk instrumennya Ibu mengambil instrumennya dari mana bu?” 

G : “Untuk instrumennya saya mengambil dari buku guru itu mbak” 

P : “Bagaimana sistem pemberian nilainya bu? Apakah menggunakan huruf atau 

angka?” 

G : “Untuk nilainya itu variasi. Tapi kan karena yang muncul di rapor itu angka nanti 

kita konversikan, nanti ada skalanya.” 

P : “Apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penilaian autentik?” 

G : “Kendalanya itu yang pertama waktu. Yang kedua itu kelas saya kan kelas besar 

yaitu kelas yang berjumlah banyak jadi kesulitan dalam hal SDM. Ya kaya gini mbak 

ada banyak koreksian yang menumpuk karena disamping kurangnya waktu kita juga 

ngejar materi.” 

P : “Kemudian adakah faktor pendukung dalam pelaksanaan penilaian autentik?” 

G : “Kalau untuk pendukung kita kan sudah dibuatkan format kita tinggal menyalin, 

tinggal meneruskan. 
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Lampiran 27 Hasil Wawancara dengan Wali Kelas IV C 

Hasil Wawancara dengan Wali Kelas IV C 

Catatan Lapangan 

Nama Guru  : Rahya, S.Pd. 

Hari/Tanggal  : Selasa, 15 Maret 2016 

Tempat  : Ruang Kelas IV C 

Waktu   : 08.10-09.05 WIB 

 

P : “Menurut Bapak penilaian autentik itu penilaian yang seperti apa?” 

G : “Penilaian autentik itu penilaian yang apa adanya dan penilaian yang langsung 

dilakukan pada saat pembelajaran. Penilaian langsung ditulis. Langsung ditulis itu 

maksudnya bisa langsung ditulis di buku nilai dan juga bisa ditulis di buku anak. Jadi 

tidak mengulur-mgulur waktu misalnya ada tugas nilianya ditunda besok besoknya 

lagi bahkan besok-besoknya lagi.” 

P : “Jadi yang membedakan antara penilaian autentik dengan penilaian yang dulu yang 

digunakan pada KTSP itu apa?” 

G : “Bedanya kalau yang KTSP kalau yang dulu itu penilaian bisa dilakukan dalam 

pembelajaran itu bisa kita undur di hari berikutnya, jadi penilaiannya tidak harus 

dilakukan di hari itu. Misalnya tugas-tugas itu bisa diundur atau diselesaikan di hari 

berikutnya. Kalau yang autentik itu tugas-tugas harus diselesaikan hari itu juga dan 

harus dinilai. Ya itu tadi, penilaian tidak harus langsung dimasukkan ke buku nilai 

yang penting anak harus diberi nilai karena gini, untuk yang dimasukkan di buku nilai 

untuk laporan ke wali itu buku rapor. Na dalam buku rapor, tugas itu tidak masuk 

dalam komponen yang masuk dalam rapor. Jadi itu hanya untuk menilai hasil kerja 

anak. Karena yang dimasukkan dalam rapor itu ada nilai ulangan harian, nilai UAS, 

dan nilai UTS.  

P : “Menurut Bapak penilaian autentik dengan penilaian yang dulu digunakan dalam 

KTSP  itu lebih bagus yang mana?” 

G : “Kalau dari segi kualitas jelas bagus yang sekarang karena kita bisa langsung 

melihat kemampuan anak sedangkan yang dulu itu misalnya ketika ada PR itu bisa 
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saja ada faktor dari luar yang ikut campur. Kalau penilaian yang sekarang kan kita 

menilai langsung ketika pembelajaran, jadi ketika kita memberikan PR kok hasilnya 

beda dengan penilaian di kelas berarti disitu ada peran dari faktor eksternal tadi. 

Dengan penilaian autentik ini kita bisa tahu seberapa kemampuan anak dan bisa lebih 

akurat dibanding dengan penilaian dulu. Seperti praktik kemarin, praktik membuat 

Getuk itu siswa membuat Geruk langsung di kelas dan langsung hari itu juga 

diselesaikan. Di situ kita bisa mengamati langsung bagaimana kemapuan anak, 

apabila tugas membuat getuk itu dibawa pulang pasti ada campur tangan dari pihak 

lain.” 

P : “Bagaimana cara Bapak menggunakan teknik penilaian?” 

G : “Tekniknya ya kalau seperti Matematika, IPA, IPS itu pakainya tes tulis gitu mbak. 

Baru kalau yang keterampilan kaya SBDP itu praktik unjuk kerja.” 

P : “Bagaimana cara Bapak melakukan penilaian pada ranah afektif?” 

G : “Untuk penilaian sikap kita mengacu dari pemerintah yaitu misalnya ada kejujuran, 

kedisiplinan, kerjasama itu kita menggunakan pengamatan yang dilakukan satu 

semester satu kali. Karena untuk yang tahun ini pengamatan tidak harus dilakukan 

satu minggu sekali tetapi satu semester sekali sudah cukup.”  

P : “Dalam menilai kompetensi sikap bisa menggunakan pengamatan, penilaian diri, 

penilaian antar teman, dan penilaian jurnal. Dari keempat itu teknik mana yang biasa 

Bapak gunakan? 

G : “Sebenarnya dalam menilai kompetensi sikap kita hanya ingin tahu kemampuan 

anak saja mbak. Untuk hasil dari penilaian antar teman dan penilaian diri itu tidak 

begitu dominan untuk dimasukkan ke dalam rapor karena yang dimasukkan ke dalam 

rapor itu hanya sebatas sikap kejujuran, kedisiplinan, kerjasama itu-itu tadi jadi saya 

lebih ke pengamatan. Mengamati keseharian anak, bagaimana cara berbicaranya, 

sikap ketika bekerja sama dengan temannya itu bagaiamana, seperti itu lah mbak.” 

P : “Jadi ada semacam catatan jurnal untuk menilai perilaku siswa ya pak?” 

G : “Iya, ada. Untuk catatan jurnal kami ada.” 

P : “Kalau untuk menilai kompetensi pengetahuan bagaimana pak? Apakah 

menggunakan tes tulis, tes lisan, atau penugasan?” 
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G : “Kalau tes lisan kita langsung pada saat memulai atau mengakhiri pembelajaran. 

Kalau tes tertulis kita modelnya soal-soal gitu mbak. Idealnya diberikan satu minggu 

sekali tetapi ya kita sesuaikan dengan waktu, biasanya setelah selesai satu sub tema 

saya mengadakan satu ulangan harian tertulis. Jadi untuk satu buku atau satu tema itu 

kan ada tiga sub tema, nanti ulangan hariannya ada tiga kali.” 

P : “Untuk tes lisannya dilakukan pada saat awal pembelajaran atau akhir pembelajaran 

jadi tes lisan sehingga pertanyaan tidak bisa merata ke semua siswa, itu sistem 

penilaiannya bagaimana pak?” 

G : “Untuk tes lisannya kita sistem random sehingga hanya mengambil beberapa sample 

saja. Tes lisan kita gunakan hanya untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan siswa 

saja tidak untuk dimasukkan ke dalam buku nilai.” 

P : “Bagaimana cara Bapak menilai kompetensi keterampilan? Apakah dengan tes 

praktik, penilaian projek, atau dengan yang lain?” 

G : “Untuk keterampilan itu SBDP mbak. Cara menilainya kalau mengacu pada aturan 

pemerintah itu nilainya hanya sebatas IYA dan TIDAK. Karena siswa sudah kesulitan 

membuat sebuah karya jadi kami tetap memberikan nilai berupa angka.” 

P : “Jadi nilai keterampilan yang nantinya dimasukkan ke dalam rapor itu nilai yang 

bagaimana?” 

G : “Kalau di rapor itu kan ada KI.3 dan KI.4, KI.4nya itu yang berhubungan dengan 

keterampilan siswa. Di rapor kami memunculkan nilainya berupa angka, A A- B 

seperti itu dan juga ada deskripsinya.” 

P : “Dalam pembuatan instrumen itu guru hanya mengacu dari yang sudah disediakan di 

buku guru atau membuat sendiri?” 

G : “Kita tetap memakai acuan yang ada di buku guru itu, namun terkadang kami 

melakukan pengembangan-pengambangan” 

P : “Adakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penilaian autentik?” 

G : “Ya jelas ada, yang pertama waktu yang tersedia. Apalagi dengan materi yang 

berhubungan dengan SBDP itu dalam membuat suatu karya tidak cukup yang 

namanya satu jam pelajaran. Contohnya yang kemarin ketika praktik membuat getuk 

yang kami lakukan di jam terakhir itu kan tidak selesai hanya dengan satu jam 
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pelajaran karena yang namanya anak itu kalau mengerjakan sesuatu tidak seperti 

orang tua yang bisa konsentrasi sepenuhnya pasti lari sana lari sini sehingga 

membutuhkan perpanjangan waktu. Untuk yang kemarin kebetulan ada les sehingga 

jam untuk membuat getuk dilanjutkan pada saat jam les. Kemudian praktik yang 

kemarin lagi membuat pot  bunga. Dari lima jam pelajaran kita memberi target waktu 

tiga jam pelajaran untuk praktik membuat pot, namun pada kenyataannya anak tidak 

semua bisa menyelesaikan praktik pada tiga jam pelajaran tersebut. Selain itu, tidak 

hanya yang berhubungan dengan SBDP, ketika kita mengajar yanga ada muatan 

matematikanya kita harus mengajar sampai dengan siswa paham dengan materi 

tersebut. 

P : “Selain kendala waktu, apakah ada kendala lain?” 

G : “Waktu itu memang kendala yang paling utama mbak, selebihnya itu tergantung dari 

diri siswa itu sendiri. Ketika kita sudah menarget sesuatu namun pada kenyatannya 

dengan kemampuan siswa yang berbeda-beda bisa jadi target kita meleset dari apa 

yang sudah kita targetkan.” 

P : “Kalau untuk faktor pendukung dalam pelaksanaan penilaian autentik, adakah faktor 

pendukungnya?” 

G : “Faktor pendukungnya hanya sebatas sudah tersedianya acuan-acuan yang 

disediakan oleh pemerintah seperti instrumen yang sudah disediakan di buku guru” 

P : “Dalam pengimplementasian penilaian autentik yang saya tahu sekolah ini membuat 

aplikasi pengolah rapor sendiri, bagaimana teknis penggunaan aplikasi tersebut?” 

G : “Teknis penggunaanya guru hanya copy paste nilai yang sebelumnya sudah 

dirangkum dalam buku nilai yang meliputi ulangan harian, ulangan tengah semester, 

ulangan akhir semester, dll.” 

P : “Apa yang melatarbelakangi sekolah membuat aplikasi sendiri?” 

G : “Kita kan sekolah Muhammadiyah ya mbak sekolah swasta berbeda dengan sekolah 

negeri. Kalau di negeri itu kita ambil contoh pada jumlah muatan tentu kalau sekolah 

negeri jumlah muatannya lebih sedikut. Sedangkan di Muhammadiyah muatannya 

lebih banyak. Jadi kita tidak mungkin menggunakan aplikasi untuk sekolah negeri.” 
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P : “Jadi adakah kolom tersendiri untuk nilai dari mata pelajaran muatan-muatan 

tambahan atau mata pelajaran selain tematik?” 

G : “Untuk mata pelajaran selain tematik kita masuknya di nilai bidang studi. Di nilai 

bidang studi itu nanti ada PAI. PAI sendiri itu ada nilai aqidah dan tarikh. Jadi itulah 

yang membuat sekolah untuk membuat aplikasi sendiri. 

  



 
 

97 

 

Lampiran 28 Kegiatan Pembelajaran di Kelas IV A 

Kegiatan Pembelajaran di Kelas IV A 
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Lampiran 29 Kegiatan Pembelajaran di Kelas IV B 

Kegiatan Pembelajaran di Kelas IV B 
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Lampiran 30 Kegiatan Pembelajaran di Kelas IV C 

Kegiatan Pembelajaran di Kelas IV C 
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Lampiran 31 RPP  

RPP I 
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Lampiran 32 RPP II 

RPP II 
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Lampiran 33 Nilai kelas IV A 

Nilai kelas IV A 
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Lampiran 34 Nilai kelas IV B 

Nilai kelas IV B 
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Lampiran 35 Nilai kelas IV C 

Nilai kelas IV C 
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Lampiran 36 Hasil Observasi 

Hasil Observasi 
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Lampiran 37 Hasil Angket Peserta Didik 

Hasil Angket Peserta Didik 
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Lampiran 38 Hasil Wawancara dengan Siswa Kelas IV  

Hasil Wawancara dengan Siswa Kelas IV  

Catatan Lapangan 

Nama Siswa  : Rena 

Hari/Tanggal  : Senin, 15 Februari 2016 

Tempat  : Ruang Kelas IV A 

 

P : “Dek, biasanya Bu Yuli kalau masuk kelas gitu nyuruh anak-anak diem gak?” 

S : “Iya mbak.” 

P : “Terus kalau ada yang melanggar tata tertib gimana? Misalnya kalau kamu gak 

ngerjain PR.” 

S : “Kalau ada yang gak ngerjain PR nanti disuruh ngerjain di luar.” 

P :“La kamu pernah disuruh Bu Yuli menilai temen sekelasmu gak? 

S : “Haaaa??? Temen sekelas? 

P : “Ini lho nilai temen sebangkumu contohnya, pernah gak?” 

S : “Pernah.” 

P : “Kapan?” 

S : “Dulu, dulu banget.” 

P : “La terus kamu pernah menilai diri kamu sendiri gak? Misalnya nih kamu kalau 

berangkat sekolah itu terlambat terus atau malah gak pernah terlambat.” 

S : “Pernah lah.” 

P : “Eh dek kalau latihan soal atau pas ulangan gitu Bu Yuli ngasih soal tulis terus? 

Atau pernah ada kaya kuis gitu terus dinilai?” 

S : “Biasanya kalau ulangan dikasih kertas sama Bu Yuli.” 

P : “Gak pernah ada kuis?” 

S : “Enggak.” 
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P : “Dek, Bu Yuli pernah nyuruh praktik baca puisi gak?” 

S : “Gak pernah.” 

P : “La kalau mengemati mengamati gitu pernah? Kaya kamu tu nanam tumbuhan terus 

dicek tiap hari gitu?” 

S : “Enggak.” 

P : “Kalau praktik karya seni, penah bikin apa?” 

S : “La kemaren kan habis batik.” 

P : “La kamu punya map gak buat nyimpen hasil karya kamu?” 

S : “Punya, la ini.” 

P : “Dinilai gak mapnya sama Bu Yuli?” 

S : “Enggak, kan yang dinilai isinya.” 
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Lampiran 39 Contoh Soal Ulangan Harian 

Contoh Soal Ulangan Harian 
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Lampiran 40 Lembar Pernyataan Validator 

Lembar Pernyataan Validator 
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Lampiran 41 Surat Ijin Penelitian untuk SD Muhammadiyah Bodon 

Surat Ijin Penelitian untuk SD Muhammadiyah Bodon 
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Lampiran 42 Surat Ijin Penelitian untuk Gubernur DIY 

Surat Ijin Penelitian untuk Gubernur DIY 
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Lampiran 43 Surat Ijin Penelitian dari Gubernur DIY 

Surat Ijin Penelitian dari Gubernur DIY 
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Lampiran 44 Surat Ijin Penelitian dari BAPPEDA Kabupaten Bantul 

Surat Ijin Penelitian dari BAPPEDA Kabupaten Bantul 
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Lampiran 45 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian 

Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 46 CURRICULUM VITAE 

CURRICULUM VITAE 

 

A. Identitas 

Nama   : Mu’mmila Rohmaniyah 

Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 6 Maret 1995 

Nama Ayah  : Muqorrobin Al-Fatah 

Nama Ibu   : Nur Khikamwati (Almh) 

Alamat Asal  : Robayan, RT 21/03 Kalinyamatan Jepara  

Alamat di Yogyakarta : PP. Ali Maksum, Komplek Gedung Putih 

  Yogykarta. 

Nomor Handphone : 085741694280 

E-mail   : muammila@gmail.com 

 

B. Latar Belakang Pendidikan 

Riwayat Pendidikan 

1. TK Al-Fatah    : Lulus Tahun 2000 

2. SD Negeri 02 Robayan  : Tahun 2000-2006 

3. SMP Negeri 1 Welahan  : Tahun 2006-2009 

4. SMA Negeri 1 Pecangaan  : Tahun 2009-2012 

5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Tahun 2012-2016 

 

 

Yogyakarta, 23 Mei 2016 

Hormat Saya, 

 

 

Mu’ammila Rohmaniyah 

 

 

  

mailto:muammila@gmail.com
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Lampiran 47 Foto Dokumentasi 

Foto Dokumentasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1 Contoh soal evaluasi di kelas IV B pada tanggal 26 Februari 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 Tugas Kerja Kelompok Peserta Didik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3 Kegiatan remidial di kelas IV B 
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Lampiran 48  NILAI ULANGAN HARIAN TEMATIK KELAS IV B 

NILAI ULANGAN HARIAN TEMATIK KELAS IV B 

              

NAMA 

SUBTEMA II 

PPKn B.Indo Mat IPA IPS 

3.2 R 3.4 R 3.7 R 3.14 R 3.7 R 3.3 R 

Adelia Nanda D 100 
 

25 100 100 
 

40 85 100 
 

80 
 Adi Widya B.G.H 100 

 
75 

 
100 

 
60 100 100 

 
80 

 Adyuta Wieam P 100 
 

50 80 50 90 40 80 25 85 70 100 

A'fa Noor Ahimsa 100 
 

25 100 100 
 

60 80 75 
 

80 
 Aimmatunnafis N 100 

 
75 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 Akhmad Zufar R 100 
 

25 85 100 
 

20 75 25 80 80 
 Almas Sarah A 80 

 
55 100 100 

 
50 100 100 

 
60 95 

Almoza Audya W 100 
 

75 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 Alvin Pratama 100 

 
60 100 50 100 80 

 
100 

 
80 

 Alvito Auricke A.S 75 
 

50 100 50 100 80 
 

50 100 20 85 

Alya Cinta R 100 
 

80 
 

50 100 30 80 100 
 

100 
 Ananda Silvy Aulia 75 

 
100 

 
100 

 
40 80 100 

 
80 

 Angga Tribudi A 100 
 

40 90 100 
 

40 90 70 100 40 90 

Ario Ramdan W 100 
 

100 
 

100 
 

60 100 100 
 

100 
 Bintang Timur W 100 

 
80 

 
100 

 
70 80 100 

 
80 

 Elsa Nasylla R 75 
 

25 80 50 85 30 75 100 
 

70 100 

Fahmi Rizky P 100 
 

65 100 100 
 

80 
 

100 
 

80 
 Farah Adiba M.N 100 

 
70 90 100 

 
80 

 
100 

 
100 

 Fidela Nadhif N 100 
 

60 90 100 
 

100 
 

100 
 

100 
 Gahar Albani R 80 

 
20 75 100 

 
60 100 100 

 
80 

 Galang Denta P 100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 Hanif Hafidhul A 100 

 
40 75 50 100 100 

 
100 

 
90 

 Mahabil Qisthos O.P 100 
 

100 
 

100 
 

80 
 

100 
 

100 
 Nabila Isna A.Z 100 

 
80 

 
100 

 
20 80 100 

 
100 

 Nadia Aurora 100 
 

90 
 

20 80 60 90 75 
 

80 
 Najma Tsania Putri 100 

 
25 80 50 90 100 

 
100 

 
80 

 Nariratih Sekar D 100 
 

100 
 

100 
 

80 
 

100 
 

80 
 Nasya Emely J 100 

 
20 75 100 

 
50 90 100 

 
80 

 Nathania Keyne R 100 
 

80 
 

100 
 

100 
 

100 
 

90 
 Nova Saputra 100 

 
70 75 50 100 80 

 
100 

 
60 80 

Rahil Hafiza N 100 
 

100 
 

50 100 100 
 

100 
 

100 
 Ravanza Viko F 75 

 
25 75 50 100 40 90 75 

 
80 

 Virdam Stanalin C 100 
 

40 80 50 90 60 85 100 
 

60 100 

Wildan Farih M 75 
 

70 100 50 100 100 
 

100 
 

80 
 Yudyananda R.F 100 

 
90 

 
100 

 
100 

 
100 

 
90 

 Yuneska Wanda A 100 
 

50 100 100 
 

60 100 100 
 

80 
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Lampiran 49 DESKRIPSI NILAI SIKAP KELAS IV B 
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NAMA 
 

ASPEK  

 

DESKRIPSI 

Adelia Nanda D 
Menunjukkan perilaku 
percaya diri, bekerja sama, 
giat berusaha, dan teliti. 

Alhamdulillah, Ananda 
Adelia sudah SANGAT 
BAIK dalam bekerja sama. 

Adi Widya B.G.H 
Menunjukkan perilaku 
percaya diri, bekerja sama, 
giat berusaha, dan teliti. 

Alhamdulillah, Ananda Adi 
Widya sudah BAIK dalam 
sikap percaya diri. 

Adyuta Wieam P 
Menunjukkan perilaku 
percaya diri, bekerja sama, 
giat berusaha, dan teliti. 

Alhamdulillah, Ananda 
Adyuta sudah CUKUP teliti 
dalam mengerjakan tugas. 

A'fa Noor Ahimsa 
Menunjukkan perilaku 
percaya diri, bekerja sama, 
giat berusaha, dan teliti. 

Alhamdulillah, Ananda A’fa 
sudah SANGAT BAIK 
dalam bekerja sama. 

Aimmatunnafis N 

Menunjukkan perilaku 
percaya diri, bekerja sama, 
giat berusaha, dan teliti. 

Alhamdulillah, Ananda 
Aimmatunnafis sudah 
SANGAT BAIK dalam 
bekerja sama. 

Akhmad Zufar R 

Menunjukkan perilaku 
percaya diri, bekerja sama, 
giat berusaha, dan teliti. 

Alhamdulillah, Ananda 
Zufar sudah  BAIK dalam 
percaya diri tampil di 
depan kelas. 

Almas Sarah A 

Menunjukkan perilaku 
percaya diri, bekerja sama, 
giat berusaha, dan teliti. 

Alhamdulillah, Ananda 
Sarah sudah  BAIK dalam 
bekerja sama dengan 
teman sekelas. 

Almoza Audya W 
Menunjukkan perilaku 
percaya diri, bekerja sama, 
giat berusaha, dan teliti. 

Alhamdulillah, Ananda 
Almoza sudah CUKUP teliti 
dalam mengerjakan tugas. 

Alvin Pratama 

Menunjukkan perilaku 
percaya diri, bekerja sama, 
giat berusaha, dan teliti. 

Alhamdulillah, Ananda 
Alvin sudah CUKUP giat 
berusaha dalam 
menyelesaikan tugas di 
dalam kelas. 

Alvito Auricke A.S 

Menunjukkan perilaku 
percaya diri, bekerja sama, 
giat berusaha, dan teliti. 

Alhamdulillah, Ananda 
Alvito sudah  CUKUP  
percaya diri tampil di 
depan kelas 

Alya Cinta R 
Menunjukkan perilaku 
percaya diri, bekerja sama, 
giat berusaha, dan teliti. 

Alhamdulillah, Ananda Alya 
sudah SANGAT BAIK 
dalam bekerja sama. 
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