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Abstrak—Saat ini pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah di Indonesia 

mengacu pada kurikulum 2013. Sistem penilaian pada kurikulum 2013 menerapkan 

penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan jenis penilaian yang dapat menilai 

segala aspek pada situasi nyata, artinya dapat untuk menilai aspek pengetahuan, 

aspek sikap, dan aspek keterampilan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk 

mendeskripsikan implementasi dan pengaruh penilaian autentik pada kegiatan 

belajar mengajar matematika di sekolah dan meningkatkan pemahaman mengenai 

penilaian autentik. Artikel ini memuat penjelasan mengenai (1) bentuk dan contoh 

penilaian autentik yang digunakan untuk menilai kemampuan siswa, (2) pengaruh 

penilaian auntentik dalam kegiatan belajar mengajar matematika di sekolah, (3) 

tantangan implementasi penilaian autentik bagi guru dan siswa. 

Kata kunci:  Penilaian autentik, Matematika 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

Saat ini pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah di Indonesia mengacu pada kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 ini sangat berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Perbedaan tersebut bukan hanya pada proses pembelajaran namun juga pada sistem 

penilaian. Sistem penilaian pada kurikulum 2013 menerapkan penilaian autentik. Penilaian autentik 

adalah suatu proses pengumpulan, pelaporan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa 

dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan 

konsisten sebagai akuntabilitas publik [1]. Penilaian autentik merupakan jenis penilaian yang dapat 

menilai segala aspek pada situasi nyata, artinya dapat untuk menilai aspek pengetahuan, aspek sikap, dan 

aspek keterampilan. Penilaian autentik mempunyai relevansi dengan pendekatan ilmiah dalam 

pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 yang dapat memberi gambaran peningkatan hasil 

belajar siswa dalam melakukan observasi, menalar, mencoba, dan membangun jejaring.  

Istilah autentik merupakan sinonim dari kata asli, nyata, valid, reliabel atau sebenarnya. Penilaian 

autentik membantu guru dalam menganalisis pembelajaran siswa dengan cara yang sesuai sebagaimana 

disiplin ilmu berfungsi secara akademis [2]. Penilaian autentik adalah sebuah kegiatan yang mendidik 

untuk mengukur konstruksi dan aplikasi siswa terhadap pembelajaran dalam konteks kehidupan nyata [3]. 

Sistem penilaian tradisional (seperti paper and pencil test) menghabiskan banyak energi siswa untuk 

mengerjakan ujian atau menggunakan seluruh usaha mereka untuk orientasi tes. Sistem penilaian 

tradisional seperti ini mempengaruhi kesehatan mental dan fisik siswa akibat beban kerja yang tinggi dan 

tingkat stress, yang biasanya menghasilkan hasil belajar yang rendah. Sistem penilaian tradisional seperti 

ini tidak mendukung konstruksi dan aplikasi belajar siswa. Penilaian tradisional lebih menekankan pada 

hasil yang cenderung menilai aspek kognitif. Penilaian tradisional dan penilaian autentik memiliki 

beberapa perbedaan. Pada penilaian tradisional (seperti tes pilihan ganda), siswa biasanya diberi beberapa 

pilihan kemudian diminta untuk memilih jawaban benar dari yang disediakan sedangkan pada penilaian 

autentik, siswa diminta mendemonstrasikan pemahamannya dengan menyelesaikan tugas yang 

menerapkan pemahaman tersebut. Penilaian tradisional efektif untuk mengetahui apakah siswa menguasai 

pengetahuan atau tidak sedangkan penilaian autentik efektif untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

menganalisis, mensintesis, dan menerapkan apa yang telah dipelajari. Penilaian tradisional menuntut 
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siswa untuk mendemonstrasikan sesuatu yang telah disusun oleh guru sedangkan penilaian autentik 

memberikan siswa kesempatan untuk mendemonstrasikan bukti kemampuan sebagai hasil konstruksi 

siswa. Penilaian autentik juga lebih mempertimbangkan proses daripada hasil. 

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dan pengaruh penilaian autentik 

pada kegiatan belajar mengajar matematika di sekolah dan meningkatkan pemahaman mengenai penilaian 

autentik. Artikel ini memuat penjelasan mengenai (1) bentuk penilaian autentik yang digunakan untuk 

menilai kemampuan siswa; (2) pengaruh penilaian auntentik dalam kegiatan belajar mengajar matematika 

di sekolah; (3) tantangan implementasi penilaian autentik bagi guru dan siswa.    

 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil 

belajar siswa. Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai 

mulai dari masukan (input), proses, dan keluaran (output) pembelajaran, yang meliputi aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. 

Penilaian autentik menilai kesiapan siswa, serta proses dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan 

penilaian ketiga komponen (input–proses–output) tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan 

hasil belajar siswa, bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional (instructional effects) dan 

dampak pengiring (nurturant effects) dari pembelajaran.  

Penilaian autentik merupakan proses penilaian untuk melihat prestasi, motivasi, dan sikap siswa 

terhadap pembelajaran. Hasil penilaian autentik berguna bagi guru untuk melakukan umpan balik dalam 

proses pembelajaran dan memberikan informasi mengenai kualitas perolehan siswa serta merencanakan 

program perbaikan dan pengayaan. Selain itu, hasil penilaian autentik dapat digunakan sebagai bahan 

untuk membantu perencanaan dalam memperbaiki proses pembelajaran.  

Penilaian autentik meliputi penilaian kinerja, penilaian portofolio, dan penilaian proyek. Masing-

masing penilaian tersebut akan dibahas secara rinci sebagai berikut: 

A. Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja merupakan penilaian yang menuntut siswa untuk memperlihatkan kinerja, bukan 

menjawab atau memilih jawaban yang sudah tersedia [4]. Zainul juga menyebutkan beberapa langkah 

yang sebaiknya dilakukan guru sebelum melakukan penilaian kinerja yaitu sebagai berikut [4]: 

a. Guru mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa 

setelah mengerjakan atau menyelesaikan tugas. 

b. Guru merancang tugas-tugas untuk penilaian kinerja yang memungkinkan  siswa untuk 

menunjukan kemampuan berpikir dan keterampilan.  

c. Guru menetapkan kriteria keberhasilan yang menjadi indikator untuk menyatakan bahwa seorang 

siswa telah mencapai tingkat mastery lintas pengetahuan atau keterampilan yang diharapkan.  

Penilaian ini digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi atau indikator keberhasilan siswa 

dalam unjuk kerja. Teknik penilaian kinerja dibagi menjadi dua macam, yaitu daftar cek  dan skala 

rentang. Daftar cek pada penilaian kinerja menggunakan cek (ya-tidak), siswa mendapat nilai apabila 

kriteria penguasaan kompetensi berhasil dicapai oleh siswa. Sedangkan skala rentang pada penilaian 

kinerja memungkinkan guru untuk memberikan skor sesuai penguasaan kompetensi siswa.  Berikut 

disajikan contoh implementasi penilaian kinerja dalam pembelajaran matematika.  

 

Nama Siswa : …. 

Nomor Urut : …. 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas : X 

Semester : 2 

Materi Pokok : Bangun Ruang Tiga Dimensi 

Kegiatan Belajar : Melukis Kubus 
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a. Butir Instrumen 

Menggunakan penggaris dan busur derajat dalam materi bangun ruang tiga dimensi. Gambarkan 

kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 20 cm skala 1:5, bidang frontal ACGE, garis frontal 

horizontal AC, sudut surut 120 ° dan perbandingan proyeksi ¾. 

 

b. Format Penilaian Kinerja Melukis Kubus 

TABEL 1. FORMAT PENILAIAN KINERJA MELUKIS KUBUS 

No Kriteria Skor 

1 2 3 

1.  Menunjukan pemahaman terhadap unsur-unsur kubus    

2. Ketepatan dalam menggunakan penggaris dan busur    

3. Ketelitian dan ketepatan dalam mengukur panjang dan 

sudut 

   

4. Kerapian dalam melukis kubus    

5. Kemandirian dalam mengerjakan tugas    

 

c. Indikator Penilaian Kinerja Melukis Kubus 

TABEL 2. INDIKATOR PENILAIAN KINERJA MELUKIS KUBUS 

No. Kriteria  Keterangan 

1. Menunjukan pemahaman terhadap unsur-

unsur kubus 

3= Siswa memahami dengan benar unsur-unsur kubus 

2= Siswa kurang memahami unsur-unsur kubus 

1= Siswa tidak memahami unsur-unsur kubus 

2. Ketepatan dalam menggunakan 

penggaris dan busur 

3= Siswa menguasai penggunaan penggaris dan busur 

dengan tepat 

2= Siswa kurang menguasai penggunaan penggaris dan 

busur dengan tepat 

1= Siswa tidak dapat menggunakan penggaris dan busur  

3. Ketelitian dan ketepatan dalam 

mengukur panjang garis dan besar sudut 

3= Siswa sangat teliti dan tepat dalam mengukur panjang 

garis dan besar sudut 

2= Siswa kurang teliti dan tepat dalam mengukur panjang 

garis dan besar sudut 

1= Siswa tidak teliti dan tepat dalam mengukur panjang garis 

dan besar sudut 

4. Kerapian dalam melukis kubus 3= Siswa sangat rapi dalam melukis kubus 

2= Siswa kurang  rapi dalam melukis kubus 

1= Siswa tidak  rapi dalam melukis kubus 

5. Kemandirian dalam mengerjakan tugas 3= Siswa mampu mengerjakan tugas secara mandiri 

2= Siswa mengerjakan tugas dengan bantuan teman 

1= Siswa tidak mampu mengerjakan tugas secara mandiri 

 

 

B. Penilaian Portofolio 

Menurut Paulson, portofolio merupakan kumpulan pekerjaan siswa yang menunjukkan usaha, 

perkembangan, dan kecakapan siswa dalam satu bidang atau lebih [5]. Kumpulan ini harus mencakup 

partisipasi siswa dalam seleksi isi, kriteria seleksi, kriteria penilaian dan bukti refleksi diri. Sedangkan 

menurut Gronlund, portofolio mencakup berbagai contoh pekerjaan siswa yang tergantung pada 

keluasan tujuan [5]. Apa yang harus tersurat, tergantung pada subjek dan tujuan penggunaan 

portofolio. Contoh pekerjaan siswa ini memberikan dasar bagi pertimbangan kemajuan belajarnya dan 

dapat dikomunikasikan kepada siswa, orang tua, atau pihak lain yang berkepentingan.  

Portofolio dapat berbentuk tugas-tugas yang dikerjakan siswa, jawaban siswa atas pertanyaan 

guru, catatan hasil observasi guru, catatan hasil wawancara guru dengan siswa, laporan kegiatan siswa 

dan karangan atau jurnal yang dibuat siswa. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan 

yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan siswa dalam satu 
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periode tertentu. Informasi dan perkembangan siswa dari proses pembelajaran dianggap terbaik bagi 

siswa. Portofolio akan merangkum berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan 

menyeluruh tentang proses dan hasil perkembangan wawasan pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

siswa yang bersumber dari dokumentasi pengalaman belajar [6]. 

Jadi portofolio adalah kumpulan hasil karya siswa yang didokumentasikan dengan baik dan 

dikumpulkan dalam periode waktu yang ditentukan. Berikut adalah perbedaan portofolio dan tes 

standar [7].  

TABEL 3. PERBEDAAN PORTOFOLIO DAN TES STANDAR 

Portofolio Tes 

 Menunjukkkan jangkauan bacaan dan tulisan siswa. 

(kemampuan siswa) 

 Meminta siswa menilai kemajuan, hasil kerja/keahliannya 

dan penetapan tujuan belajarnya 

 Mengukur ketercapaian tujuan tiap siswa secara individu 

yang berbeda dengan siswa lain 

 Menunjukkan pendekatan kolaborasi dalam penilaian 

 Penilaian siswa sendiri merupakan tujuan 

 Menunjukkan peningkatan, usaha dan pencapaian 

 Menghubungkan penilaian dan pengajaran dalam 

pembelajaran 

 Menilai jangkauan bacaan dan tulisan siswa yang 

terbatas dan tidak menunjukkan apa yang siswa lakukan 

 Penilaiannya mekanistik atau penilaian oleh guru dengan 

masukan sedikit 

 Menilai semua siswa dengan dimensi yang sama  

 Proses penilaian yang tidak kolboratif 

 Penilaian siswa tidak merupakan tujuan  

 Menunjukkan ketercapaian saja 

 Memisahkan antara pembelajaran, testing dan 

pengajaran 

 

 

Berikut disajikan contoh penilaian portofolio dalam pembelajaran matematika. 

 

Nama Siswa : … 

Nomor Urut : … 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas : VII 

Semester : 1 

Materi Pokok : Operasi Bilangan Bulat 

 

TABEL 4. FORMAT PENILAIAN PORTOFOLIO  

Kompetensi Dasar: 

Menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat. 

Indikator: 
Penilaian 

  1 2 3 

Menjelaskan dan 

melakukan operasi 

penjumlahan yang 

melibatkan bilangan bulat 

   

Menjelaskan dan 

melakukan operasi 

pengurangan yang 

melibatkan bilangan bulat 

   

Menjelaskan dan 

melakukan operasi 

perkalian yang melibatkan 

bilangan bulat 

   

Menjelaskan dan 

melakukan operasi 

pembagian yang 

melibatkan bilangan bulat 

   

 

Keterangan: 

Komentar Guru: Komentar Orang 

Tua: 
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3 : Siswa mampu menjelaskan dan melakukan operasi 

yang melibatkan bilangan bulat 
  

2 : Siswa kurang tepat dalam menjelaskan dan 

melakukan operasi yang melibatkan bilangan bulat 

1 : Siswa tidak dapat menjelaskan dan melakukan 

operasi yang melibatkan bilangan bulat 

 
C. Penilaian Proyek 

Proyek adalah tugas belajar yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan 

secara tertulis dan lisan dalam waktu tertentu. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian 

terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa 

suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan, pengorganisasian, pengolahan dan penyajian 

data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, 

penyelidikan dan menginformasikan siswa pada mata pelajaran dan indikator/topik tertentu secara 

jelas.  

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan guru dalam melaksanakan penilaian proyek, ketiga hal 

tersebut adalah:  

a. kemampuan pengelolaan, yaitu kemampuan guru dalam memilih indikator/topik, mencari 

informasi dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan,  

b. relevansi, yaitu guru harus dapat menyesuaikan tugas proyek dengan mata pelajaran dan 

indikator/topik yang sedang dipelajari, serta mempertimbangkan tingkat pengetahuan, 

pemahaman, dan keterampilan siswa dalam pembelajaran,  

c. keaslian, yaitu proyek yang dilakukan siswa harus merupakan hasil karya individu/kelompok, 

dengan mempertimbangkan kontribusi guru (dapat berupa petunjuk atau dukungan terhadap 

proyek siswa). 

Penilaian proyek dalam pembelajaran matematika disekolah dapat diimplementasikan pada materi 

aritmatika sosial. Siswa diminta untuk mencari kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan aritmatika 

sosial. Kegiatan yang berkaitan dengan aritmatika sosial dapat berupa kegiatan jual-beli, kemudian 

siswa diminta untuk membuat soal cerita beserta jawabannya dari kegiatan tersebut. Berikut contoh 

penilaian proyek dalam pembelajaran matematika yang diadaptasi dari [8]. 

 

Nama Siswa : … 

Nomor Urut : … 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas : VII 

Semester : 1 

Materi Pokok : Operasi Bilangan Bulat 

 

a. Butir Instrumen: 

1) Bentuklah kelompok yang beranggotakan 4 orang. Buatlah rencana pelaksanaan proyek 

bersama kelompok kalian. Rencana pelaksanaan proyek meliputi pembagian tugas setiap 

anggota kelompok, menyusun jadwal pelaksanaan penyelesaian tugas, melaksanakan 

proyek, membuat hasil proyek dalam bentuk sajian presentasi atau majalah dinding, dan 

melakukan presentasi terkait hasil proyek.   

2) Carilah kegiatan di sekitar kalian yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif (masing-masing dua 

kegiatan). Sertakan dengan gambar, dua soal terkait kegiatan tersebut, beserta jawaban 

lengkap. 

3) Buatlah sajian presentasi atau majalah dinding berkaitan dengan tugas pada butir 2). 
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b. Indikator Penyelesaian Tugas Proyek 

TABEL 5. INDIKATOR PENYELESAIAN TUGAS PROYEK 

Kategori No. Deskripsi Kegiatan 

Persiapan 

1. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber misal browsing internet, buku, perpustakaan, 

dan lain-lain untuk menemukan kegiatan serta soal yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif.  

 

Pelaksanaan 

2. Mencari atau mengamati atau menyelidiki kegiatan yang ada disekitar atau kehidupan kita yang 

berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan 

bilangan bulat negatif. 

 

3. Menulis catatan serta memfoto atau merekam kegiatan yang ada disekitar atau kehidupan kita 

yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang 

melibatkan bilangan bulat negatif. 

4. Konsultasi guru terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan 

Pembuatan 

Presentasi atau 

Majalah Dinding 

5. Membuat laporan dalam bentuk paparan atau presentasi 

6. Membuat laporan dalam bentuk majalah dinding 

7. Persiapan presentasi (pengecekan kelas yang akan digunakan, papan untuk menempelkan 

majalah dinding, lcd, laptop, dan lain-lain) 

8. Perencanaan presentasi 

9. Pelaksanaan presentasi 

10. Mencatat komentar dan saran dari teman teman dan guru 

c. Pedoman Penskoran dalam Menilai Tugas Proyek Siswa 

TABEL 6. PEDOMAN PENSKORAN DALAM MENILAI TUGAS PROYEK SISWA 

No Kategori Keterangan 

1. Persiapan 4= pembagian tugas anggota kelompok, pembuatan rencana penyelesaian proyek, 

pembuatan rencana jadwal, perencanaan persiapan peralatan, pembuatan rencana 

presentasi sudah lengkap 

3= sebagian besar sudah ada pembagian tugas anggota kelompok, pembuatan rencana 

penyelesaian proyek, perencanaan persiapan peralatan, pembuatan rencana jadwal, 

pembuatan rencana presentasi secara lengkap 

2= sebagian kecil sudah ada untuk pembagian tugas anggota kelompok, pembuatan rencana 

penyelesaian proyek, perencanaan persiapan peralatan, pembuatan rencana jadwal, 

pembuatan rencana presentasi 

1= tidak ada untuk pembagian tugas anggota kelompok, pembuatan rencana penyelesaian 

proyek, perencanaan persiapan peralatan, pembuatan rencana jadwal, pembuatan 

rencana presentasi secara lengkap  

2. Pelaksanaan 4= item nomer 1, 2, 3 dan 4 pada deskripsi kegiatan pada desain penyelesain proyek sudah 

dilaksanakan lengkap  

3= item nomer 1, 2, 3 dan 4 pada deskripsi kegiatan pada desain penyelesain proyek 

sebagian besar sudah dilaksanakan 

2= item nomer 1, 2, 3 dan 4 pada deskripsi kegiatan pada desain penyelesain proyek 

sebagian kecil sudah dilaksanakan 

1= item nomer 1, 2, 3 dan 4 pada deskripsi kegiatan pada desain penyelesain proyek tidak 

dilaksanakan 

3. Pembuatan Presentasi atau 

Majalah Dinding 

4= item nomer 5 s.d.10 pada deskripsi kegiatan pada desain penyelesain proyek sudah 

dilaksanakan 

3= item nomer 5 s.d.10 pada deskripsi kegiatan pada desain penyelesain proyek sebagian 

besar sudah dilaksanakan 

2= item nomer 5 s.d.10 pada deskripsi kegiatan pada desain penyelesain proyek sebagian 

kecil sudah dilaksanakan 

1= item nomer 5 s.d.10 pada deskripsi kegiatan pada desain penyelesain proyek tidak 

dilaksanakan 
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d. Instrumen Penilaian Tugas Proyek  

TABEL 7. INSTRUMEN PENILAIAN TUGAS PROYEK 

No. Nama Siswa Aspek yang dinilai Nilai 

Tahap 

Persiapan 

Tahap 

Pelaksanaan 

Tahap 

Pelaporan 

Skor yang 

dicapai 

1. Gracia 4 4 3 11 91,6 

2.       
3.       

4.       
5.       

Keterangan: 

1) Skor Maksimal=12 

2) Skor Minimal=3 

3) Jumlah skor dapat dikonvers ke nilai dengan skala 0 s.d 100. 

Contoh: 

Nilai Gracia=
  

  
    =91,6 

 

Penilaian autentik tidak hanya memberikan keuntungan bagi guru tetapi juga memberikan tantangan 

bagi guru dalam pengimplementasiannya. Hal ini karena tidak setiap tugas penilaian autentik yang guru 

gunakan di kelas benar-benar autentik, yang dapat mempengaruhi pandangan siswa terhadap penilaian. 

Tugas penilaian yang didesign dengan baik harus dibuktikan keauntentikanya dengan menjawab 

pertanyaan berikut: (1) siapa yang dilibatkan dalam proses penilaian? (2) masalah kehidupan nyata apa 

yang akan digunakan sebagai tugas? (3) dengan standart apa tugas siswa dievaluasi? (4) apa yang dapat 

siswa pelajari dari tugas yang diberikan? [9] 

Tantangan lain seperti yang diutarakan Ewing bahwa penilaian autentik memerlukan biaya dan usaha 

yang besar, tetapi kurang mendapat dukungan, dan mungkin tidak setiap materi sesuai untuk penilaian 

autentik, kelas yang penuh, kurangnya pemahaman guru dalam proses penilaian, siswa yang pasif, dan 

kendala waktu [10].   

Linh juga mengutarakan tantangan penilaian autentik bagi siswa yaitu mengenai manajemen waktu. 

Siswa terbiasa dengan tugas-tugas matematika yang sederhana sedangkan tugas-tugas autentik 

memerlukan usaha dan waktu yang lebih untuk menyelesaikannya. Menurut Linh, untuk melaksanakan 

penilaian autentik di kelas, guru perlu [3]: 

(1) komitmen yang tinggi 

(2) kekuatan yang besar 

(3) pelatihan yang tepat 

(4) sumber daya yang memadai 

(5) dukungan yang cukup 

(6) pelaksanaan yang rutin 

(7) diferensiasi instruksional 

Berdasarkan uraian diatas diperoleh informasi bahwa penilaian autentik memberikan manfaat yang 

besar baik bagi guru maupun bagi siswa. Bagi siswa  dengan adanya penilaian autentik sistem penilaian di 

kelas menjadi tidak membosankan karena selama ini guru cenderung menggunakan penilaian tradisional 

seperti paper and pencil test. Sedangkan bagi guru penilaian autentik memberikan informasi yang luas 

mengenai kemampuan siswa. Karena dalam penilaian autentik guru tidak hanya dapat menilai 

kemampuan kognitif tapi juga dapat menilai sikap dan minat siswa dalam pembelajaran. 
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III. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Penilaian merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Penilaian autentik merupakan penilaian yang sejalan dengan kurikulum 2013 yang tertuang dalam 

permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang standar penilaian. Penilaian autentik dapat meningkatkan 

kualitas kegiatan belajar mengajar matematika, karena guru lebih memahami siswa melalui aktifitas di 

kelas, interaksi, dan umpan balik, sehingga guru dapat meningkatkan instruksi dan penilaian. Penilaian 

autentik dapat membawa transformasi diri tidak hanya pada siswa yang dinilai tetapi pada guru yang 

melakukan penilaian. Dengan guru melakukan penilaian autentik suasana pembelajaran matematika 

menjadi tidak membosankan, guru memberikan suasana yang baru karena selama ini penilaian dalam 

pembelajaran matematika hanya menggunakan penilaian tes untuk menilai aspek kognitif saja.  
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