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Dalam Penilaian Otentik 
Kurikulum 2013 

Munif Chatib 

• Memandang penilaian dan pembelajaran 
secara terpadu  

• Mencerminkan masalah dunia nyata 

• Menggunakan berbagai cara dan kriteria 

• Holistik (kompetensi utuh merefleksikan 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap,) 

 

1.  Unjuk Kerja (Performance) 

2.  Penugasan (Proyek/Project) 

3.  Hasil kerja (Produk/Product) 

4.  Tertulis (Paper & Pen) 

5.  Portofolio (Portfolio) 

6.  Sikap 

7.  Diri (Self Assessment) 
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Unjuk Kerja (Performance) 

• Pengamatan terhadap aktivitas siswa 
sebagaimana terjadi (unjuk kerja, tingkah 
laku, interaksi) 

Penugasan (Proyek/Project) 

Penilaian terhadap suatu tugas yang 
mengandung penyelidikan yang harus 
selesai dalam waktu tertentu 

 

Hasil Kerja (Produk) 

• Penilaian terhadap kemampuan membuat 
produk teknologi dan seni 
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Tes Tertulis 

• Memilih dan mensuplai jawaban 

Portofolio 

• Penilaian melalui koleksi karya (hasil kerja) 
siswa yang  sistematis 

Penilaian Diri 

• Menilai diri sendiri berkaitan dengan 
status, proses, tingkat pencapaian 
kompetensi yang dipelajarinya. 
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PENILAIAN SIKAP 

• Penilaian terhadap perilaku dan keyakinan  
siswa terhadap obyek sikap 

 

1. Skoring 

2. Check List (daftar periksa) 

3. Rubrik Penilaian 

• Merupakan alat penilaian otentik yang 
digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa 
yang bersumber dari aktivitas pembelajaran. 

 

• Pedoman pemberian skor/nilai yang 
digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar 
siswa yang didasarkan beberapa kriteria 
daripada satu nilai angka tunggal.  
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• mengidentifikasi dan menilai 

setiap kriteria. Analitis 

• menilai hasil belajar siswa secara 
keseluruhan kriteria. Holistis 

• Mengidentifikasi dan menilai 
setiap kriteria dengan bobot yang 
berbeda-beda. 

Berbobot 

Kriteria   4 - Sangat Enak 3 – Enak 2 - Perlu Peningkatan 1 - Tidak Enak 

Jumlah biji coklat Biji coklat di setiap gigitan 
Biji coklat di sekitar 75% 

gigitan 
Biji coklat di 50 % gigitan  Terlalu sedikit biji coklat 

Tekstur Kenyal 
Kenyal di tengah, renyah 

di ujung 

Tektur agak renyah/garing 

atau  50% tidak matang 

Tekstur seperti biscuit 

anjing. 

Warna Coklat emas 

Seperti agak pucat 

warnanya karena lama 

memasak atau warna 

pucat karena 25% 

mentah 

Seperti colkat tua karena 

lama memasak atau 

pucat karena kurang 

matang. 

Terbakar 

Rasa Rasa ovenan rumah 
Kualitas toko – rasa 

seperti baru beli 
Tidak ada rasa 

Rasa seperti baru beli 

dari toko, berasa bahan 

pengawet – basi, keras, 

seprti kapur 

5  4  3  2  1  

Plot, setting, dan 
karakter sangat 

berkembang dan 
terorganisir 

penuh. Siapa, 
apa, dimana, 

kapan dan 
mengapa 

dijelaskan dengan 
menggunakan 

bahasa menarik 
dan detil 

secukupnya. 

Sebagian besar 
bagian cerita 

yang disebutkan 
dalam nilai 5 

berkembang dan 
terorganisir 

dengan baik. 
Ada beberapa 
spek mungkin 

perlu lebih 
dikembangkan 

dan lebih 
menarik.  

Beberapa aspek 

cerita 

berkembang dan 

terorganisir 

dengan baik, 

tetapi tidak 

sebanyak detil 

atau organisasi 

yang dinyatakan 

dalam nilai 4.. 

Sebagian kecil 

bagian cerita 

cukup 

dikembangkan. 

Pengorganisasia

n dan 

penggunaan 

bahasa perlu 

perbaikan.  

Bagian dari 

cerita terarah 

tanpa perhatian 

terhadap detil 

dan 

pengorganisasia

n.  
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Kriteria  4  3  2  1  

PLOT:  

"Apa" dan "Mengapa“ 

 

Bobot = 25% 

Kedua bagian plot sangat 

berkembang. 

 

25% * 4 = 1.00 poin 

Salah satu bagian plot 

sangat berkembang dan 

bagian yang kurang 

berkembang setidaknya 

terarahkan. 

25% * 3 = 0.75 poin 

Kedua bagian plot 

terarah tetapi tidak 

berkembang penuh. 

 

25% * 2 = 0.5 poin 

 

Tidak ada bagian plot 

yang berkembang penuh. 

 

25% * 1 = 0.25 poin 

SETTING:  

"Kapan" dan "dimana“ 

Bobot = 25% 

Kedua bagian setting 

sangat berkembang  

 

Salah satu bagian setting 

sangat berkembang dan 

bagian yang kurang 

berkembang setidaknya 

terarahkan. 

Kedua bagian  setting 

cerita terarah tetapi tidak 

berkembang penuh.  

 

 

Tidak ada bagian setting 

berkembang 

  

KARAKTER: "Siapa" yang 

dideskripsikan oleh sikap, 

penampilan, kepribadian 

dan penokohan karakter. 

Bobot = 50% 

Karakter utama sangat 

berkembang dengan 

banyak detil deskriptif. 

Pembaca punya 

gambaran jelas tentang 

image karakter. 

50% * 4 = 2 poin 

Karakter utama 

berkembang dengan 

beberapa detil deskriptif. 

Pembaca memiliki 

gambaran kabur tentang 

karakter. 

 

50% * 3 = 1.5 poin 

Karakter  utama hanya 

teridentifikasikan hanya 

dengann nama.. 

 

50% * 2 = 1 poin 

Tidak satu karakterpun 

yang berkembang dan 

memiliki nama. 

 

50% * 1 = 0.55 poin 

1. Membuat KRITERIA 

2. Menentukan BOBOT KRITERIA 

3. Membuat GRADASI POIN/SKOR 

4. Membuat DISKRIPSI GRADASI 

5. Membuat GRADE KONVERSI 

6. Membuat penilaian akhir (kuantitas) 

7. Membuat NARASI berdasarkan nilai (kualitas) 

• Minimal 2 kriteria, tidak boleh tunggal. 

• Berisi prosedur aktivitas (SOP) dari strategi. 

• Pemetaan SOP strategi menjadi 

– Pengetahuan : Kognitif 

– Keterampilan/skill : Psikomotorik 

– Respon : Afektif 

• Tidak harus semua SOP dari strategi menjadi 
kriteria 
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Strategi Menghitung 

• Siswa melakukan perhitungan dengan 
berbagai cara. 

• SOP strategi menghitung: 

1. Pemahaman soal = pengetahuan 

2. Alur perhitungan = pengetahuan 

3. Ketepatan menghitung = pengetahuan 

Kriteria Rubrik Penilaian 
Strategi Menghitung 

PENGETAHUAN 

RESPON 

Strategi Eksperimen 

• Siswa melakukan eksperimen/percobaan. 

• SOP strategi eksperimen: 

1. Pemahaman konsep = pengetahuan 

2. Penyusunan tahapan eksperimen = pengetahuan 

3. Proses eksperimen: pengamatan, analisa , 
pembuktian = keterampilan 

4. Membuat kesimpulan akhir = pengetahuan 
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Kiteria Rubrik Penilaian 
Strategi Eksperimen 

PENGETAHUAN 

RESPON 

KETERAMPILAN 

Strategi Wawancara 

• Siswa melakukan wawancara dengan nara 
sumber. 

• SOP strategi eksperimen: 

1. Pemahaman konsep = pengetahuan 

2. Wawancara dengan nara sumber = keterampilan 

3. Analisa hasil wawancara = pengetahuan 

4. Membuat kesimpulan akhir = pengetahuan 

 

Kiteria Rubrik Penilaian 
Strategi Wawancara 

RESPON 

PENGETAHUAN 

KETERAMPILAN 
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• Bobot dalam bentuk %. 

• Total bobot adalah 100% 

• Guru berhak menentukan bobot masing-
masing kriteria. 

• Menentukan urutan bobot tergantung aspek 
pembelajaran yang ditekankan. 

 

 

 

 

Bobot Kriteria 

HARUS 
100% 

• Gradasi poin berupa angka, dari terbesar 
sampai terkecil. 

• Selisih angka harus sama. 

• Minimal 3 kolom gradasi 

 

 

 

 



9/17/2013 

10 

BENAR 
SELISIH = 1 

BENAR 
SELISIH = 2 

SALAH 
SELISIH ≠ 

BENAR 
SELISIH = 1 

SALAH 
SELISIH ≠ 

1. Gradasi harus SPESIFIK dan KONTINYU. 

2. Gradasi dapat berupa KUANTITAS dan 
KUALITAS. 

3. Terdapat beberapa metode membuat 
diskripsi gradasi. 

 

 

 

 

 

SPESIFIK & 
KONTINYU 

TIDAK 
SPESIFIK 
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• Sebuah kriteria mempunyai 3 hal yang spesifik 
yang kualitasnya berimbang. 

 

 

 

 

POIN KETERANGAN 

4 Semua benar (3) 

3 2 dari 3 benar 

2 1 dari 3 benar 

1 Belum ada yang benar 

• Sebuah kriteria mempunyai 2 hal yang spesifik 
yang kualitasnya tidak sama. 

 

 

 

 

POIN KETERANGAN 

4 Semua benar (2) 

3 Spesifik 1 benar, spesifik 2 salah. 

2 Spesifik 1 salah, spesifik 2 benar 

1 Semua spesifik salah 

• Sebuah kriteria mempunyai 1 hal yang 
spesifik. 

 

 

 

 

POIN KETERANGAN 

4 Semua benar (1) 

3 Sebagian besar  

2 Sebagian kecil 

1 Belum ada yang benar 
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• Sebuah kriteria mempunyai range/nilai antara. 

 

 

 

POIN KETERANGAN 

4 Semua benar (10)/di atas 10 

3 7 – 9 benar  

2 4 – 6 benar 

1 0 – 3 benar 


