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Abstract  
This study aims to describe how the implementation of authentic assessment of curriculum 2013 at 
MIN Tempel, and inhibiting factors as well as supporting the implementation of authentic assessment 
of curriculum 2013. With descriptive qualitative research through observation and interviews found 
that the results of the implementation of authentic assessment of curriculum in 2013 at MIN Tempel 
yet fully using the instrument according to the procedure authentic assessment. Factors supporting the 
implementation of the curriculum in 2013 is an authentic assessment decision of the Directorate 
General of Islamic Education, the madrasas continue the implementation of the curriculum in 2013, 
while the inhibiting factor is the lack of teachers' understanding of authentic assessment processes and 
instruments used in authentic assessment. 
 
Keywords: Authentic Assessment, Curriculum 2013 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan penilaian autentik 
kurikulum 2013 di MIN Tempel, dan faktor penghambat serta pendukung pelaksanaan 
penilaian autentik kurikulum 2013. Dengan penelitian deskriptif kualitatif melalui 
observasi, dan wawancara ditemukan hasil bahwa pelaksanaan penilaian autentik 
kurikulum 2013 di MIN Tempel belum sepenuhnya menggunakan instrument yang sesuai 
prosedur penilaian autentik. Faktor pendukung pelaksanaan penilaian autentik kurikulum 
2013 adalah Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam, mengenai madrasah yang 
tetap melanjutkan pelaksanaan kurikulum 2013, sedangkan faktor penghambatnya adalah 
kekurang pemahaman guru tentang proses penilaian autentik dan instrument yang 
digunakan dalam penilaian autentik.  

Kata Kunci : Penilaian Autentik, Kurikulum 2013  

Pendahuluan 
Penilaian pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi 

untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup penilaian autentik, 
penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah 
semester, dan ulangan akhir semester (Warso, 2014: 140). Penilaian merupakan komponen 
penting dalam proses dan penyelenggaraan pendidikan. Upaya meningkatkan kualitas 
pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem 
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penilaiannya. Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari hasil penilaiannya. Sistem penilaian 
yang baik akan mendorong guru untuk menentukan strategi mengajar yang baik dan 
memotivasi peserta didik untuk belajar dengan lebih baik.  

Berbagai macam teknik dan metode penilaian banyak digunakan dalam pendidikan 
mengingat berfariasinya karakteristik materi, metode maupun kompetensi dan tujuan yang 
ingin dicapai. Ada jenis jenis metode penilain yang fokus pada aspek tertentu, misalnya tes 
tertulis yang lebih menitikberatkan aspek kognitif, praktek pada aspek psikomotorik dan 
sebagainya.  

Ketepatan Pemilihan metode penilaian akan sangat berpengaruh terhadap 
objektifitas dan validitas hasil penilaian yang ujungnya adalah adalah informasi objektif 
dan valid atas kualitas pendidikan. Sebaliknya kesalahan dalam memilih dan menerapkan 
metode penilaian juga berimbas pada informasi yang tidak valid mengenai hasil belajar dan 
pendidikan, contohnya mengukur kemampuan anak mempraktekkan sholat menggunakan 
tes tulis objektif tentu hasilnya tidak mampu menggambarkan kompetensi siswa yang 
sesungguhnya. 

Oleh kerena itu kajian tentang penilaian terus dilakukan dan dikembangkan 
berbagai metode penilaian yang mampu mengcover berbagai aspek secara holistik baik 
kognitif, afektif maupun psikomotorik, karena hakekat pendidikan adalah 
m,engembangkan kompetensi kompetesi yang ada dalam diri siswa baik pengetahuan, sikap 
maupun ketrampilan. Salah satu metode tersebut adalah metode penilaian autentik. 

Penilaian autentik merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran, 
yang mencerminkan dunia nyata (pembelajaran kontekstual), menggunakan banyak 
metode/ukuran dan bersifat komprehensif, holistic yang melibatkan berbagai ranah 
kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap) (Muslich, 2011: 3).Penilaian autentik 
merupakan penilaian yang mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik 
secara nyata sesuai kondisi dan kompetensi peserta didik, sertacenderung memfokuskan 
pada tugas-tugas kontekstual. 

Hal ini sejalandengan pendapat Johnson (2002), yangmengatakan bahwa penilaian 
autentikmemberikan kesempatan luas kepada siswauntuk menunjukkan apa yang telah 
dipelajaridan apa yang telah dikuasai selama prosespembelajaran. Lebih lanjut Johnson 
(2009)mengatakan bahwa penilaian autentik berfokuspada tujuan, melibatkan 
pembelajaran secaralangsung, membangun kerja sama, danmenanamkan tingkat berfikir 
yang lebih tinggi (Muchtar, 2010: 72). 

Instrumen penilaian autentik meliputi (1)penilaian sikap yakni sikap spiritual dan 
sikap sosial dengan menggunakan observasi, penilaian diri, penilaian “teman sejawat”(peer 
evaluation) dan penilaian  peserta didik, (2) Penilaian keterampilan berupa : lembar kerja, 
lembar tugas, perintah kerja dan lembar eksperimen, dan (3) Penilaian pengetahuan  
diukur dengan menggunakan tes lisan,tes tulis (Muslich, 2011: 149) .  

Pedoman penskoran yang digunakan pada ranah keterampilan adalah rubric 
penilaian (Muslich, 2011: 152). Selain rubric, penskoran pada penilaian ranah 
pengetahuan adalah dengan membuat batasan atau kata-kata kunci terhadap soal bentuk 
uraian, dan kriteria jawaban (Muslich, 2011: 113).Kriteria evaluasi menggunakan kriteria 
kualitatif dengan pertimbangan, dimana penulis menentukan indicator penting (criteria 
penilaian autentik) (Arikunto, 2004: 253).Keberhasilan proses pendidikan ditentukan 
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salah satunya dengan sistem penilaian yang digunakan.Oleh karena itu, dalam upaya 
peningkatan kualitas pendidikan diperlukan perbaikan sistem penilaian yang 
diterapkan.Penilaian merupakan komponen penting dalam proses dan penyelenggaraan 
pendidikan. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui 
peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaiannya. Kualitas pembelajaran 
dapat dilihat dari hasil penilaiannya. Sistem penilaian yang baik akan mendorong guru 
untuk menentukan strategi mengajar yang baik dan memotivasi peserta didik untuk belajar 
dengan lebih baik.  

MIN Tempel telah melaksanakan penilaian autentik, yakni hampir 90% ranah 
kognitif (pengetahuan). Penilaian ranah kognitif berupa penugasan, ulangan harian, UTS 
maupun UAS dan UKK.Penilaian ranah afektif (sikap) dilakukan dengan pengamatan 
terhadap sikap siswa, adapun pembiasaan untuk menilai sikap tersebut seperti pembiasaan 
sholat dhuha, sholat dhuhur, infaq jum’at dan tadarus al-qur’an.Penilaian aspek 
psikomotorik (keterampilan) pada mata pelajaran BK ,TIK, IPA dan PENJASKES.Dari 
realitas penilaian autentik yang terlaksana di MIN Tempel tersebut, maka dapat 
dirumuskan masalah dlam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan penilaian 
autentik di MIN Tempel Sleman, dan (2) apa saja faktor pendukung serta faktor 
penghambat pelaksanaan penilaian autentik. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) 
Mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan penilaian autentik kurikulum 2013 di MIN 
Tempel, dan (2) Mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan 
penilaian autentik kurikulum 2013. 
 
Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahdengan pendekatan kualitatif 
dan jenis evaluative,dimana peneliti mencari informasi (data) sebanyak-banyaknya pada 
nara sumber serta melihat langsung proses penilaian autentiktanpa merubah peristiwa yang 
terjadi didalam kelas maupun diluar kelas, kemudian mengevaluasi penilaian autentik yang 
terlaksana dikaitkan dengan kriteria penilaian autentik dan kriteria evaluasi.Data yang 
diperoleh melalui teknik wawancara akan dilengkapi dengan data yang diperoleh melalui 
teknik pengamatan dan dokumentasi.Pengamatan adalah teknik pengumpulan data 
dengan mengamati prosespelaksanaan penilaian autentik. Wawancara adalah teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara. Wawancara dilaksanakan dengan 
guru kelas I dan guru pengampu mata pelajaranrumpun agama .Teknik analisis 
menggunakan model Miles and huberman , yaitu (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan 
(3) penarikan kesimpulan atau verifikasi (Arikunto, 2004:253). 

 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Pelaksanaan Penilaian Autentik Kurikulum 2013  Kelas I 

Pelaksanaan penilaian autentik ranah kompetensi sikap spiritual dilaksanakan oleh 
guru agama dan observasi oleh guru kelas.Penilaian sikap spiritual pada mata pelajaran Al-
qur’an Hadits menggunakan lembar penilaian yang ada dalam buku siswa, yakni dengan 
pengamatan pembiasaan pelafalan dan hafalan surat al-fatihah, surat an-nas, surat al-falaq, 
surat al-ikhlas, surat al-lahab.Salah satu pelaksanaan penilaian sikap seperti mampu 
membaca surat Al-lahab, mampu menghafal surat Al-falaq. Pelaksanaan observasi dengan 
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mengamati siswa ketika membaca atau menghafal surat secara bersama-sama. Instrumen 
penilaian yang digunakan adalah lembar pengamatan dengan berpedoman pada rubric 
yang terdapat dalam buku guru.Penilaian kompetensi keterampilan pada mata pelajaran 
qur’an hadits dengan sistem kelompok. Dalam 1 kelompok disediakan huruf hijaiyah 
secara utuh, kemudian siswa memotong-motong huruf hijaiyah secara acak. Guru 
menyediakan kertas manila dan siswa dalam kelompok mengurutkan huruf hijaiyah. 
Instrumen penilaian yang digunakan adalah lembar pengamatan atau daftar ceklis 
kemajuan siswa.Penilaian pengetahuan dengan lembar kerja. Siswa mengisi lembar kerja 
dalam bentuk isian.  Pada lembar kerja terdapat bacaan surat An Nasr ayat 1-3 dari bacaan 
tersebut siswa diminta untuk menuliskan ayat pada surat An Nasr yang sesuai pada bacaan 
dalam huruf latin pada lembar isian soal. Sedangkan isian yang kedua terdiri dari 10 soal 
mengenai pengetahuan surat An Nasr. 

Penilaian sikap sosial pada mata pelajaran Pkn dengan pengamatan pada sikap 
tertib dan mandiri dalam menyimak cerita guru dan bermain peran pada cerita kancil dan 
buaya. 

Pelaksanaan penilaian sikap spiritual pada mata pelajaran bahasa arab tidak 
dilakukan dengan alasan pada buku guru tidak tercantumkan penilaian sikap sehingga guru 
kesulitan dalam melakukan penilaian sikap spiritual yang berkaitan pengetahuan. 
Pelaksanaan penilaian sikap spiritual hanya pengamatan secara umum. Penilaian 
kompetensi keterampilan dengan lembar kerja siswa. Siswa memasangkan nama-nama hari 
dalam bahasa Indonesia, kemudian memasangkan nama-nama hari dalam bahasa arab dan 
menarik garis yang sesuai pada nama-nama hari tersebut. Penilaian kompetensi 
pengetahuan dengan lembar kerja yang berbentuk soal isian. Guru menuliskan nama 
beberapa hari, kemudian siswa menuliskan pada kolom yang kosong sesuai dengan urutan 
nama hari tersebut 

Pengamatan pada RPP yang telah dibuat oleh guru, Penilaian sikap tertib dan 
mandiri pada tema kegiatanku dan sub tema kegiatan siang hari. Pelaksanaan penilaian 
terdiri dari penilaian pengetahuan, sikap dan keterampilan. Instrumen penilaian sikap 
dengan lembar pengamatan penilaian sikap. Pelaksanaan penilaian keterampilan dengan 
membuat puzzle yakni menggunting gambar menjadi beberapa potongan, kemudian 
ditukarkan dengan temannya dan menyusunnya kembali menjadi gambar seperti semula.  
Gambar yang digunakan untuk membuat puzzle tentang pentingnya persatuanyakni 
lambang dari Pancasila/burung garuda.Penilaian kompetensi pengetahuan dengan 
menggunakan tes tertulispada kegiatan ulangan harian, pelaksanaan ulangan harian pada 
mata pelajaran PKn bergabung dengan mata pelajaran lain. Dalam setiap tema  untuk mata 
pelajaran PKn sebanyak 5 soal. 

Pelaksanaan penilaian keterampilan pada mata pelajaran PJOK menggunakan 
rubrik buatan guru sesuai dengan indicator dalam tema pembelajaran. Pada matapelajaran 
PJOK terdapat kegiatan melakukan gerakan melompat maka guru membuat rubric dengan 
kriteria sempurna, kurang sempurna dan tidak sempurna. Bagi siswa yang belum dapat 
melakukan gerakan melompat dengan sempurna, maka guru memberikan kesempatan 
sampai bisa melakukan gerakan dengan baik. 

Guru PJOK tidak melakukan penilaian sikap, penilaian sikap dinilai secara umum 
bersamaan dengan mata pelajaran dengan pendekatan tematik.Penilaian pengetahuan 
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dilaksanakan pada ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester dengan tes 
tertulis.Ciri khas dari penilaian autentik adalah menggunakan instrument lembar kerja 
yang berpedoman pada rubric dan produk penilaian, sebagai hasil unjuk kerja siswa yang 
berpedoman pada rubric. Penyekoran sebaiknya mempergunakan rubric. Rubrik harus 
mencakup unsur isi pesan (kandungan makna) atau kriteria dan indicator yang dinilai. 
Setiap unsur diberi skor tingkat kefasihan yang dicapai oleh peserta didik (Nurgiantoro, 
2011: 59). 

Pelaksanaan penilaian kompetensi sikap spiritual dengan pengamatan oleh wali 
kelas, mulai dari siswa menjawab salam guru, membaca do’a dan membaca surat-surat 
pendek juz 30. Untuk kelas 1 rata-rata siswa sudah dapat mengikuti kegiatan do’a dan 
tadarus secara klasikal dengan baik, dalam skala penilaian sikap spiritual siswa tersebut 
akan memperoleh nilai 4 atau A.  

Dari hasil penelitian dan uraian teori serta panduan kriteria penilaian autentik, 
penulis mengevaluasi bahwa pelaksanaan penilaian autentik kurikulum 2013 di MIN 
Tempel perlu adanya pembenahan dan peningkatan sumber daya manusia (guru). 
Penilaian sikap spiritual dan sikap sosial seharusnya dilaksanakan oleh semua guru 
pengampu di kelas 1, karena guru harus mengetahui perkembangan sikap spiritual dan 
sosial siswa sehingga antara guru agama dan guru kelas terdapat kerjasama yang baik dalam 
menangani siswa  baik siswa bermasalah atau siswa yang belum tuntas pada pembiasaan 
sikap sosial dan spiritual, harapannya  penilaian sikap bukan hanya sekedar kewajiban guru 
dalam menilai, namun sikap sudah menjadi ruh dalam jiwa siswa MIN Tempel dan 
terbentuklah siswa yang berakhlakul karimah sesuai dengan tuntutan Rosululloh S. A. W 
sebagai uswatun khasanah. Selain penilaian sikap, guru juga harus mengetahui tentang 
penilaian autentik yang meliputi pembuatan instrument penilaian berupa lembar kerja, 
lembar pengamatan siswa, lembar pengamatan guru atau lembar ceklis, pembuatan rubric 
penilaian pada setiap jenis penilaian, pembuatan rancangan pembelajaran yang 
menghasilkan produk berupa laporan percobaan, tulisan siswa dalam bentuk cerita atau 
peta konsep, dan produk benda.Semua jenis tugas yang bersifat kinerja harus dibuktikan 
dengan adanya produk, sehingga bisa membuktikan kemampuan siswa pada kompetensi 
dasar tersebut. 
 
Faktor Pendukung 

Penunjukkan MIN Tempel sebagai salah satu dari 7 madrasah di D. I. Yogyakarta 
untuk tetap melanjutkan implementasi kurikulum 2013 berimbas pada pendanaan yang 
bersumber dari Kementerian Agama D. I. Y dan layanan informasi ke Kementerian Agama 
D. I. Y. mengenai implementasi kurikulum dipermudah, dukungan wali murid dan 
keterbukaan adanya perubahan kurikulum. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan 
penilaian autentik adalah implementasi kurikulum 2013 tidak merata di semua Madrasah 
Ibtidaiyah khususnya di kabupaten Sleman, Kesulitan guru dalam memahami pelaksanaan 
penilaian autentik, belum semua guru agama melaksanakan penilaian autentik. 

Penilaian autentik di MIN Tempel yang terdiri dari kompetensi sikap spiritual, 
sikap sosial, kompetensi keterampilan dan pengetahuan dilaksanakan tidak sepenuhnya 
oleh semua guru pengampu mata pelajaran. Yakni, guru pengampu mata pelajaran rumpun 
agama menilai kompetensi sikap spiritual, keterampilan dan pengetahuan, sedangkan sikap 
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sosial tidak dinilai. Guru pengampu mata pelajaran dengan pendekatan tematik menilai 
kompetensi sikap sosial, keterampilan dan pengetahuan, sedangkan sikap spiritual tidak 
dinilai. Guru pengampu mata pelajaran PJOK hanya menilai keterampilan dan 
pengetahuan.  

Kompetensi sikap spiritual dan sosial harus terimplementasikan dalam 
pembelajaran melalui pembiasaan dan keteladanan yang ditunjukkan oleh peserta didik 
dalam keseharian, maka pencapaian kompetensi sikap tersebut harus dinilai oleh guru 
secara berkesinambungan (Kusnandar, 2013: 105). 

Sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka 
terhadap suatu objek. Sikap dapat dibentuk melalui cara mengamati dan menirukan 
sesuatu yang positif, kemudian melalui pengamatan serta menerima informasi verbal. 
Perubahan sikap dapat diamati dalam proses pembelajaran dan konsistensi terhadap 
sesuatu. Penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap peserta 
didik terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidik dan sebagainya (Muslich, 
2011: 166). 

Berdasarkan kriteria penilaian autentik semestinya semua mata pelajaran yang 
diberlakukan di kelas I baik mata pelajaran dengan pendekatan tematik maupun mata 
pelajaran rumpun agama menggunakan instrument yang sama dalam penilaian autentik. 
Penilaian sikap spiritual bukan hanya sebagai tanggung jawab guru pengampu mata 
pelajaran rumpun agama, tetapi guru kelas juga mempunyai beban yang sama dalam 
mengontrol perkembangan sikap spiritual siswa. Begitu juga untuk penilaian sikap sosial, 
guru pengampu mata pelajaran rumpun agama mempunyai tanggung jawab yang sama 
untuk mengawasi perkembangan sikap siswa, dan guru PJOK tidak sekedar menilai 
keterampilan dan pengetahuan semata, namun bertanggung jawab pula dalam 
perkembangan sikap siswa.Manajemen penilaian  harus dilaksanakan oleh setiap guru dan 
tindak lanjut dari penilaian tersebut, sehingga penilaian sikap bukan sekedar formalitas 
hitam diatas putih untuk dilaporkan kepada wali siswa, tetapi adanya perubahan sikap 
siswa menjadi lebih baik. 

Pelaksanaan penilaian ranah keterampilan di MIN Tempel, beberapa guru mata 
pelajaran telah melaksanakan sesuai prosedur yang ada, namun beberapa mata pelajaran 
tidak dapat ditemukan bukti autentik seperti penilaian keterampilan yang berupa produk. 
Penilaian ranah keterampilan pada setiap mata pelajaran masih tergolong sedikit. 

Penilaian  keterampilan yang meliputi penilaian unjuk kerja merupakan penilaian 
tindakan atau tes praktek untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan 
ke dalam konteks yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (Kusnandar, 2013: 263). 
Berdasarkan kriteria penilaian, seharusnya semua guru melaksanakan penilaian 
keterampilan dengan menghasilkan hasil karya siswa. Untuk itu perlu diadakan pelatihan 
tentang kompetensi keterampilan khususnya tentang tugas kinerja yang mengacu pada 
rubrik penilaian. 

Ciri khas dari penilaian autentik adalah menggunakan instrument lembar kerja 
yang berpedoman pada rubric dan produk penilaian sebagai hasil unjuk kerja siswa yang 
berpedoman pada rubric. Penyekoran sebaiknya mempergunakan rubric. Rubrik harus 
mencakup unsur isi pesan (kandungan makna) atau kriteria dan indicator yang dinilai. 



 121 
 

Jurnal Pendidikan Madrasah, Volume 1, Nomor 1, Mei 2016 
P-ISSN: 2527-4287 - E-ISSN: 2527-6794 

Ummu Aiman 
Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Autentik Kurikulum 2013; Studi Kasus di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Tempel Sleman Yogyakarta 
 

Setiap unsur diberi skor tingkat kefasihan yang dicapai oleh peserta didik (Nurgiantoro, 
2011: 59). 

Dari hasil penelitian,peneliti mengevaluasi bahwa beberapa guru pada mata 
pelajaran tertentu telah menggunakan lembar kerja sesuai dengan rubric buatan guru, 
penilaian lembar kerja dan laporan percobaan menggunakan rubric buatan guru. Beberapa 
guru di kelas 1melakukan penilaian dengan penyekoran sesuai dengan rubric yang ada pada 
buku guru. Namun ada mata pelajaran khususnya rumpun mata pelajaran agama, yang 
tidak menggunakan rubric dalam penyekoran, meskipun teknik yang digunakan sesuai 
dengan kurikulum 2013. Pelaksanaan penilaian yang tidak berpedoman pada rubrik 
merupakan penilaian tradisional, meskipun dalam aplikasi rapot sudah mencakup keempat 
ranah, tetapi penyekoran pada setiap kompetensi masih sering dipengaruhi oleh 
subjektivitas penilai. 

kekurangan penilaian autentik kurikulum 2013 di MIN Tempel,penilaian sikap 
spiritual tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh guru pengampu mata pelajaran agama; 
penilaian sikap sosial tidak dikaitkan dengan pembelajaran, hanya sebatas pengamatan 
siswa secara umum; beberapa mata pelajaran rumpun agama belummelaksanakan penilaian 
ranah keterampilan; tidak semua bukti autentik penilaian ditemukan; tidak semua guru 
membuat rubric penilaian; beberapa pedoman penyekoran dan penilaian tidak 
berdasarkan rubric penilaian; beberapa jenis tugas yang bersifat kinerja tidak menghasilkan 
produk. 
 
Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di ambil kesimpulan sebagai 
berikut :Perencanaan Pelaksanaan penilaian autentik kurikulum 2013 di MIN Tempel 
sudah dilakukan meskibelum sepenuhnya dilaksanakan sesuai prosedur penilaian autentik. 
Begitupun dengan pelaksanannya. Pelaksanaan penilaian autentik kurikulum 2013 di MIN 
Tempel belum sepenuhnya menggunakan instrument yang sesuai prosedur penilaian 
autentik umumnya pada matapelajaran agama yang masih menggtunakan penilaian lama 
dan cenderung subjektif namun demikian sebagian guru di kelas 1 telah melaksanakan 
penilaian autentik mengacu pada rubric buku dan 1 guru yang membuat rubric secara 
mandiri. Pelaksanaan penilaian autentik di kelas IV sebagian guru telah membuat rubric 
penilaian autentik meskipun tidak semua tema,Faktor pendukung yang mendorong 
pelaksanaan penilaian autentik di MIN Tempel adalah Keputusan Direktorat Jendral 
Pendidikan Islam, mengenai madrasah yang tetap melanjutkan pelaksanaan kurikulum 
2013, sedangkan faktor penghambatnya adalah pemahaman guru tentang proses dan 
instrument penilaian autentik yang masih minim. 
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