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1. PENDAHULUAN 

 Pendidikan merupakan suatu usaha untuk menguasai 

ilmu pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan formal 

ataupun nonformal guna menciptakan sumber daya menusia 

(SDM)  yang berkualitas (Zubaidah, 2018; Uran, 2018). Demi 

mencapai hasil yang sesuai harapan, maka disusunlah tujuan 

pendidikan nasional sesuai dengan rumusan yang tertuang 

dalam Undang-undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Undang-undang Sistem  Pendidikan Nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Amanat tersebut 

diselenggarakan melalui suatu sistem pendidikan nasional 

secara menyeluruh dalam segenap jenis, jalur, dan jenjang 

pendidikan. 

 Upaya menyeluruh pendidikan sebagai implementasi 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 secara operasional telah 

tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 tahun 2022 

yang merupakan Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang 
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Standar Nasional Pendidikan. Perubahan ini dilakukan dengan 

pertimbangan antara lain: (1) bahwa dalam rangka pengamalan 

nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

perlu menegaskan Pancasila sebagai muatan wajib dalam 

kurikulum setiap jenjang pendidikan; (2) bahwa Peraturan 

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional 

Pendidikan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pendidikan tinggi; (3) 

bahwa pengaturan mengenai badan standarisasi, penjaminan, 

dan pengendalian mutu pendidikan perlu diselaraskan dengan 

mekanisme akreditasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Standar Nasional Pendidikan (SNP) 

merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di 

seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Berdasarkan tujuan tersebut maka perlu disusun kurikulum yang 

menjadi sebuah rencana dan mengatur isi, tujuan, metode serta 

bahan ajar yang akan dipergunakan (Asfiati & Mahdi, 2020; 

Lazwardi , 2017).  

 Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu 

pada SNP untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Standar yang diacu dalam pengembangan kurikulum 

adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi, Standar 

Proses, dan Standar Penilaian Pendidikan. Standar kompetensi 

https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/unduhan/SKL_2022.pdf
https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/unduhan/SI_2022.pdf
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lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian 

kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir 

jenjang pendidikan. Standar kompetensi lulusan digunakan 

sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari 

satuan pendidikan, kecuali bagi pendidikan anak usia dini. SKL 

dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi yang terdiri 

dari 8 (delapan) kompetensi: 6 (enam) kompetensi menjadi ciri-

ciri “Profil Pelajar Pancasila”, yang mencerminkan kualitas 

generasi yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, 2 (dua) 

kompetensi lainnya, yaitu literasi dan numerasi.  

 Standar Isi dikembangkan melalui perumusan ruang 

lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang 

lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan 

pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan: 1) Muatan wajib 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) 

Konsep keilmuan; dan 3) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 

Penyusunan Standar Isi dilakukan dengan merumuskan ruang 

lingkup materi pembelajaran yang sesuai untuk 

mengembangkan kompetensi peserta didik dengan standar 

kompetensi lulusan, melakukan penyesuaian dengan kemajuan 

pembelajaran (learning progression) kepada peserta didik pada 

setiap jenjang, merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran 
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yang memberikan fleksibilitas kepada pendidik untuk 

memfasilitasi peserta didik mengembangkan kompetensinya, 

serta mengadopsi prinsip diferensiasi dalam mengembangkan 

materi pembelajaran.  

 Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam 

melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien 

sehingga mampu mengembangkan potensi, prakarsa, 

kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. 

Standar Proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan 

penilaian proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran 

merupakan aktivitas merumuskan tujuan belajar dari suatu unit 

pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran, merumuskan 

cara atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan belajar, dan 

merumuskan cara menilai ketercapaian tujuan belajar. 

Perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen 

perencanaan pembelajaran yang fleksibel, jelas, dan sederhana 

tetapi tidak terikat pada bentuk/format tertentu. Pelaksanaan 

pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis 

peserta didik. Penilaian proses pembelajaran merupakan 
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asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 

yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan dengan 

merefleksikan hasil belajar peserta didik. Dalam rangka 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran, selain dilaksanakan 

oleh pendidik yang bersangkutan dapat dilaksanakan oleh 

sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, dan/atau peserta 

didik.  

 Standar Penilaian Pendidikan digunakan sebagai 

pedoman bagi pendidik dalam melakukan penilaian hasil belajar 

peserta didik secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. 

Penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk penilaian formatif 

dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk 

memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta 

mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian 

sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan 

menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar 

peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan 

kelulusan dari satuan pendidikan dilakukan melalui mekanisme 

yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada 

standar kompetensi lulusan. Penilaian sumatif pada pendidikan 

anak usia dini digunakan untuk mengetahui capaian 

perkembangan peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta 

didik dilakukan sebelum, selama proses, dan/atau setelah 
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pembelajaran yang diolah secara kualitatif dan/atau kuantitatif 

dan dituangkan dalam laporan kemajuan belajar sebagai laporan 

hasil belajar dalam bentuk rapor yang disusun berdasarkan 

dokumentasi hasil penilaian berupa portofolio, pameran hasil 

karya, dan unjuk kerja. 

 Standar penilaian pada hakikatnya membicarakan 

bagaimana asesmen dilakukan agar menjadikan proses 

pembelajaran menjadi bermakna dan berdayaguna sehingga 

siswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal dalam 

rangka pencapaian kompetensi yang harus dicapai. 

Penyelenggaraan asesmen dalam pembelajaran, sebagai salah 

satu landasan para  pendidik adalah pada asesmen proses dan 

asesmen produk. Asesmen proses dimaknai dengan suatu 

penyelenggaraan asesmen yang terintegrasi dengan proses 

pembelajaran. Ini berarti bahwa proses pembelajaran 

menjalankan prinsip refleksi-diagnostik secara bertahap. Proses 

ini memberikan peluang kepada peserta didik untuk 

mengonstruksi pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara 

langsung. Asesmen proses merupakan suatu kegiatan guru 

selama pembelajaran yang berhubungan dengan keputusan 

tentang pencapaian kompetensi peserta didik yang memiliki 

karakteristik individual yang unik (Depdiknas, 2006). Asesmen 

proses dalam pembelajaran  mengimplementasikan empat pilar 
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pendidikan, sedangkan asesmen produk dimaknai untuk 

mengukur seberapa jauh suatu kompetensi telah dikuasai. 

Penguasaan kompetensi dicirikan dengan mampu atau tidaknya 

suatu pengetahuan, sikap, dan keterampilan, dapat ditampilkan 

secara nyata dalam unjuk kerja. Proses pembelajaran dimana di 

dalamnya tercakup asesmen, harus autentik, dapat dicapai 

dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan kontekstual 

sesuai dengan kehidupan sehari-hari.  

 Asesmen secara umum memiliki tiga misi utama, 

yaitu assessment of learning (penilaian akhir pembelajaran), 

assessment for learning (penilaian untuk pembelajaran), 

dan assessment as learning (penilaian sebagai pembelajaran) 

(Western and Nothern Canadian Protocol for Collaboration in 

Education, 2006).  Assessment as 

learning mempunyai  fungsi  yang  mirip  dengan assessment 

for learning, yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

Perbedaannya, assessment as learning melibatkan peserta didik 

secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Peserta didik 

diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya 

sendiri. Penilaian diri (self assessment) dan penilaian antar 

teman merupakan contoh assessment as learning. 

Dalam assessment as learning peserta didik juga dapat 
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dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, 

maupun rubrik/pedoman. Sementara itu, assessment of 

learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses 

pembelajaran selesai. Proses pembelajaran selesai tidak selalu 

terjadi di akhir tahun. Setiap pendidik melakukan penilaian yang 

dimaksudkan untuk memberikan pengakuan terhadap 

pencapaian hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai, 

berarti pendidik tersebut melakukan assessment of learning. 

Ujian nasional, ujian sekolah/madrasah, dan berbagai bentuk 

penilaian sumatif merupakan assessment of learning. 

Assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk 

melakukan perbaikan proses pembelajaran. Assessment for 

learning juga dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk 

meningkatkan performan dalam memfasilitasi peserta didik. 

Berbagai bentuk penilaian formatif, misalnya tugas, presentasi, 

proyek, termasuk kuis merupakan contoh-contoh assessment for 

learning. Selama ini assessment of learning paling dominan 

dilakukan oleh pendidik dibandingkan assessment for 

learning dan assessment as learning.   
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2. ASESMEN AUTENTIK 

Perbaikan mutu pendidikan nasional secara yuridis 

formal telah tertuang dalam Undang-undang  Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan 

bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dimana 

pendidikan berfungsi mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan 

tersebuat secara operasional telah dideskripsikan dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 

tentang Standar Pendidikan Nasional. Tercapainya standar 

pendidikan tergantung upaya mengoptimalkan standar tersebut 

dalam proses pembelajaran. Keberhasilan tujuan pendidikan dan 

proses pembelajaran tersebut dipantau dengan proses asesmen 

yang valid.  Tujuan asesmen yang utama adalah untuk mendapat 

data yang dapat dijadikan dasar untuk pemberian umpan balik. 

Selain itu, asesmen bertujuan untuk menilai kemajuan siswa dan 

bagaimana kemajuan yang dialami seorang siswa jika 

dibandingkan dengan siswa yang lain.  Asesmen  juga 

membantu guru untuk memperbaiki pembelajaran yang 
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dirancang dan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas 

proses. 

 Salah satu asesmen yang dimaksud adalah asesmen 

autentik, yaitu suatu asesmen dari hasil belajar yang menuntut 

peserta didik menunjukkan prestasi dan hasil belajar berupa 

kemampuan dalam kehidupan nyata dalam bentuk kinerja atau 

hasil kerja. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  

(2013), penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan 

secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), 

proses (process), dan keluaran (output). Lebih lanjut Peraturan 

tersebut menyebutkan bahwa penilaian kompetensi sikap 

dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman 

sejawat oleh peserta didik, dan jurnal. Penilaian kompetensi 

pengetahuan dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, dan 

penugasan, sedangkan penilaian kompetensi keterampilan 

melalui penilaian kinerja, yaitu menuntut peserta didik 

mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan 

menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio.  

Asesmen autentik adalah suatu proses evaluasi yang melibatkan 

berbagai bentuk pengukuran terhadap kinerja yang 

mencerminkan pembelajaran siswa, prestasi, motivasi, dan 

sikap-sikap pada aktivitas yang relevan dalam pembelajaran. 

Contoh asesmen autentik, yaitu penilaian kinerja, portfolio, dan 
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penilaian diri (American Librabry Association). Asesmen 

autentik menghadapkan siswa pada tantangan-tantangan dunia 

nyata yang mengharuskan mereka mampu menerapkan berbagai 

keahlian dan pengetahuan yang dimiliki. Asesmen autentik 

adalah produk-produk dan kinerja yang berhubungan dengan 

pengalaman-pengalaman kehidupan nyata. Asesmen autentik 

memberikan siswa seperangkat tugas yang mencerminkan 

prioritas dan tantangan yang ditemukan dalam aktivitas-aktivitas 

pengajaran. Melalui asesmen autentik, siswa lebih terlibat dalam 

tugas dan guru dapat lebih yakin bahwa asesmen yang 

diberikannya itu bermakna dan relevan.  

 Asesmen autentik diharapkan para siswa dapat 

merumuskan permasalahan, memikirkan solusi, dan 

menginterpretasikan hasil. Marhaeni (2017) mengklasifikasikan 

bahwa terdapat tiga komponen utama dalam asesmen kinerja, 

yaitu tugas kinerja (performance task), rubrik performansi 

(performance rubrics), dan cara penilaian (scoring guide). 

Tugas kinerja adalah suatu tugas yang berisi topik, standar tugas, 

deskripsi tugas, dan kondisi penyelesaian tugas. Rubrik 

performansi merupakan suatu rubrik yang berisi komponen-

komponen suatu performansi ideal, dan deskriptor dari setiap 

komponen tersebut. Cara penilaian kinerja ada tiga, yaitu (1) 

holistic scoring, yaitu pemberian skor berdasarkan impresi 
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penilai secara umum terhadap kualitas performansi; (2) analytic 

scoring, yaitu pemberian skor terhadap aspek-aspek yang 

berkontribusi terhadap suatu performansi; dan (3) primary traits 

scoring, yaitu pemberian skor berdasarkan beberapa unsur 

dominan dari suatu performansi. Dengan demikiaan, suatu 

asesmen dikatakan autentik apabila: 

1. Sasaran penilaiannya mengarah kepada kompetensi yang 

ingin dicapai; 

2. Penilaian yang melibatkan peserta didik pada tugas-

tugas atau kegiatan yang bermanfaat, penting, dan 

bermakna; 

3. Penilaian yang mampu menantang peserta didik 

menerapkan informasi/keterampilan akademik pada 

situasi nyata dan untuk maksud yang jelas; 

4. Penilaian yang mampu mengukur perbuatan atau 

penampilan yang sebenarnya atas kompetensi pada suatu 

mata pelajaran; 

5. Penilaian yang mampu mengukur penguasaan peserta 

didik terhadap kompetensi mata pelajaran tertentu 

dengan cara yang akurat; 

6. Penilaian yang menguji atau memeriksa kemampuan 

kolektif peserta didik dalam rangka mengevaluasi secara 

tepat apa yang telah dipelajarinya; 
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7. Penilaian yang menguji atau memeriksa secara langsung 

perbuatan/perstasi peserta didik berkaitan dengan tugas 

intelektual yang layak; dan 

8. Penilaian yang melibatkan peserta didik untuk 

mendemonstrasikan apa yang mereka katahui dalam 

suatu konteks kehidupan nyata. 

Adapun ciri-ciri asesmen autentik menurut Kunandar (2013) 

adalah sebagai berikut. 

1. Harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni 

kinerja dan hasil atau produk; 

2. Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran 

berlangsung; 

3. Mengunakan berbagai cara dan sumber; 

4. Tes hanya sebagai alat pengumpul data penilaian; 

5. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus 

mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik 

yang nyata setiap hari, mereka harus dapat menceritakan 

pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan setiap 

hari; dan 

6. Penilaian harus menekankan kedalaman pengetahuan 

dan keahlian peserta didik, bukan keluasannya 

(kuantitas). 
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 Penilaian autentik merupakan suatu bentuk tugas yang 

menghendaki pembelajar untuk menunjukan kinerja di dunia 

nyata secara bermakna, yang merupakan penerapan esensi 

pengetahuan dan keterampilan. Penilaian autentik menekankan 

kemampuan pembelajar untuk mendemonstrasikan pengetahuan 

yang dimiliki secara nyata dan bermakna. Kegiatan penilaian 

tidak hanya sekadar menanyakan atau menyadap pengetahuan 

yang telah diketahui pembelajar, melainkan kinerja secara nyata 

dari pengetahuan yang telah dikuasai. Tujuan penilaian itu 

adalah untuk mengukur berbagai keterampilan dalam berbagai 

konteks yang mencerminkan sesuatu di dunia nyata di mana 

keterampilan-keterampilan tersebut digunakan. Penilaian model 

ini menekankan pada pengukuran kinerja (doing something), 

melakukan sesuatu yang merupakan penerapan dari ilmu 

pengetahuan yang telah dikuasai secara teoretis. Penilaian 

autentik lebih menuntut pembelajaran mendemonstrasikan 

pengetahuan, keterampilan, dan strategi dengan mengkreasikan 

jawaban atau produk. 

 Kunandar (2013) menjelaskan bahwa asesmen autentik 

memiliki beberapa manfaat, antara lain (1) Mengetahui tingkat 

pencapaian kompetensi selama dan setelah proses pembelajaran 

berlangsung. Dengan melakukan penilaian, maka kemajuan 

belajar siswa selama dan setelah proses pembelajaran dapat 
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dideteksi sedini mungkin; (2) Memberikan umpan balik bagi 

siswa agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam 

proses pencapaian kompetensi. Dengan melakukan penilaian, 

maka dapat diperoleh informasi berkaitan dengan materi yang 

belum dikuasai dan materi yang sudah dikuasai siswa; (3) 

Memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang 

dialami siswa. Dengan melakukan penilaian maka dapat 

diketahui perkembangan hasil belajar siswa dan juga kesulitan 

yang dialami siswa, sehingga guru dapat melakukan program 

tindak lanjut kepada siswa; (4) Umpan balik bagi guru dalam 

memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar 

yang digunakan. Dengan melakukan penilaian maka guru dapat 

melakukan evaluasi diri terhadap keberhasilan pembelajaran 

yang dilakukan; (5) Memberikan pilihan alternatif penilaian 

kepada guru. Dengan melakukan penilaian maka guru dapat 

mengidentifikasi dan menganalisis terhadap teknik penilaian 

yang digunakan oleh guru; dan (6) Memberikan informasi 

kepada orang tua tentang mutu dan efektifitas pembelajaran 

yang dilakukan di sekolah. Dengan melakukan penilaian maka 

orang tua dapat mengetahui apakah sekolah menyelenggarakan 

pendidikan dengan baik atau tidak. 
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Bentuk-Bentuk Asesmen Autentik 

 Seiring dengan perkembangan, orientasi penggunaan 

asesmen autentik semakin meningkat. Beberapa bentuk asesmen 

autentik di antaranya adalah asesmen kinerja, asesmen projek, 

asesmen diri, dan asesmen portofolio. 

1. Asesmen Kinerja  

Asesmen kinerja adalah penilaian belajar siswa yang 

meliputi penilaian bentuk kegiatan siswa berupa tulisan, 

sikap, maupun produk (Danielson & Marquez, 1998:1). 

Hal ini dapat diartikan asesmen kinerja dapat 

memaksimalkan penilaian aspek afektif. Menurut 

Widodo (2009:34) keunggulan asesmen kinerja 

menggambarkan keadaan sesungguhnya siswa dalam 

membuat produk. Penilaian seperti ini memiliki 

karakteristik dasar, yaitu siswa diminta untuk 

mendemonstrasikan kemampuan dalam mengkreasikan 

suatu produk. 

2. Asesmen Projek 

Asesmen projek adalah suatu bentuk asesmen autentik 

yang lain. Projek atau seringkali disebut pendekatan 

projek (project approach) adalah investigasi mendalam 

mengenai suatu topik nyata. Dalam projek, siswa 

mendapat kesempatan mengaplikasikan pengetahuan 
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dan keterampilannya. Pelaksanaan projek dapat 

dianalogikan dengan sebuah cerita, yaitu memiliki fase 

awal, pertengahan, dan akhir projek. Kegiatan projek 

adalah cara yang amat baik untuk melibatkan siswa 

dalam pemecahan masalah karena bersifat sangat ilmiah 

apalagi ditunjang dengan kegiatan yang berhubungan 

dengan dunia nyata. Projek dapat melibatkan siswa 

secara aktif dan menemukan situasi baru yang 

mendorong siswa menemukan suatu masalah sehingga 

dapat menuntut mereka merumuskan hipotesis yang 

membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Untuk sekolah 

tingkat dasar melalui projek juga menyediakan peluang 

bagi siswa untuk mengeksplorasi ide-ide ilmiah dengan 

menggunakan materi fisik atau teknologi baru. Siswa 

dapat diarahkan untuk melakukan investigasi 

permasalahan yang ada di sekitar kehidupan siswa baik 

lingkungan sekolah maupun tempat tinggal siswa. Projek 

yang diberikan dalam konten (isi) pemecahan masalah, 

dapat digunakan siswa untuk melakukan eksplorasi 

belajar dan berpikir tantangan ide yang mengembangkan 

pemahaman mereka dalam berbagai area isi kurikulum. 

Pelaksanaan asesmen projek dimulai dari perencanaan, 

proses pengerjaan, sampai hasil akhir projek. Asesmen 
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projek memiliki kelebihan dalam hal siswa dapat 

merencanakan sendiri apa yang akan dipelajari dan 

bagaimana cara melakukannya. Asesmen projek melatih 

siswa untuk membuat rencana kerja, di sini jelas terlihat 

kebermaknaannya. 

3. Asesmen Diri 

Asesmen diri (self assessment) adalah suatu teknik 

penilaian, di mana subjek yang ingin dinilai diminta 

untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, 

proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang 

dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu (dalam 

Depdiknas, 2004 : 30). Berdasarkan hal tersebut, metode 

diskusi kelompok berbasis asesmen diri adalah konsep 

pembelajaran yang menggunakan teknik diskusi dalam 

kelompok guna memperoleh suatu keputusan bersama 

terhadap suatu materi pembelajaran dibahas, selanjutnya 

dari hasil diskusi siswa menilai sendiri sejauh mana 

pencapaian materi yang sudah atau belum dipahami dari 

diskusi tersebut untuk didiskusikan kembali dengan 

teman kelompoknya agar tercapai tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai dari proses belajar mengajar tersebut. 

langkah penerapan metode diskusi berbasis asesmen diri 

(self assessment) dimulai dari kegiatan awal, kegiatan 
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inti terdiri dari eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi serta 

penutup. 

4. Penilaian Portofolio  

Asesmen portofolio adalah suatu prosedur pengumpulan 

informasi mengenai perkembangan dan kemampuan 

siswa melalui portofolionya, di mana pengumpulan 

informasi tersebut dilakukan secara formal dengan 

menggunakan kriteria tertentu, untuk tujuan 

pengambilan keputusan terhadap status siswa. Dalam 

suatu portofolio terdapat paling sedikit tujuh elemen 

pokok, yaitu (1) adanya tujuan yang jelas, dan dapat 

mencakup lebih dari satu ranah, (2) kualitas hasil 

(outcome), (3) bukti-bukti autentik yang mencerminkan 

dunia nyata dan bersifat lebih dari sumber, (4) kerja sama 

siswa dengan siswa, dan siswa dengan guru, (5) penilaian 

yang integratif dan dinamis karena mencakup 

multidimensi, (6) adanya kepemilikan (ownership) 

melalui refleksi diri dan evaluasi diri, (7) perpaduan 

asesmen dengan pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, 

asesmen portofolio dapat dilihat dari tiga elemen pokok, 

yaitu (1) adanya kriteria yang jelas dan terbuka, (2) 

adanya kumpulan karya dalam folder, dan (3) adanya 

kegiatan asesmen diri. Dalam asesmen portofolio, 
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asesmen diri merupakan komponen yang sangat penting. 

O’Malley dan Valdez Pierce (1996) bahkan mengatakan 

bahwa ‘self-assessment is the key to portofolio’. Hal ini 

disebabkan karena melalui asesmen diri pembelajar 

dapat membangun pengetahuannya serta merencanakan 

dan memantau perkembangannya apakah rute yang 

ditempuhnya telah sesuai. Melalui asesmen diri 

pembelajar dapat melihat kelebihan maupun 

kekurangannya, untuk selanjutnya kekurangan ini 

menjadi tujuan perbaikan (improvement goal). Dengan 

demikian, pembelajar lebih bertanggung jawab terhadap 

proses belajarnya dan pencapaian tujuan belajarnya. 

Asesmen diri bermakna karena siswa dapat merasakan 

perkembangan belajarnya, merasa memiliki otonomi 

yang lebih besar, merasa melakukan sesuatu yang 

bermanfaat untuk dirinya, bukan semata-mata 

mengerjakan tugas dari guru. Jadi, asesmen diri adalah 

suatu unsur metakognisi yang sangat berperan dalam 

proses belajar (Marhaeni, 2009), karena melalui asesmen 

diri siswa dapat mengetahui apa yang diketahui dan apa 

yang tidak atau belum diketahui (You know what you 

know, you know what you don’t know). 
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3.  ASESMEN AUTENTIK DALAM PEMBELAJARAN 

PENDIDIKAN PANCASILA  

 Mata pelajaran Pendidikan Pancasila tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Standar 

Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila termasuk di dalamnya muatan Pendidikan 

Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila memuat nilai-nilai 

karakter Pancasila yang ditumbuhkembangkan dalam 

kehidupan. Menurut Kepala Badan Standar, dan Asesmen 

Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi bahwa Pendidikan Pancasila berisi unsur Pancasila, 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 

Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Rebublik Indonesia. 

Pendidikan Pancasila menanamkan sikap dan perilaku dalam 

kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila mengandung nilai 

karakter, literasi-numerasi, dan kecakapan abad ke-21 

disesuaikan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perubahan zaman. 

 Menurut Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen 

Pendidikan (2022), tujuan pendidikan Pancasila yaitu peserta 

didik mampu: (1) Berakhlak mulia dengan didasari keimanan 

dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui sikap 

mencintai sesama manusia, mencintai negara dan 

lingkungannya untuk mewujudkan persatuan dan keadilan 
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sosial; (2) Memahami makna dan nilai-nilai Pancasila, serta 

proses perumusannya sebagai dasar negara, ideologi, dan 

pandangan hidup bangsa, serta mempraktikkan nilai-nilai 

Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; (3) Menganalisis 

konstitusi dan norma yang berlaku, serta menyelaraskan hak dan 

kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara di tengah-tengah masyarakat global; (4) Memahami 

jati dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang 

berbhinneka, serta mampu bersikap adil dan tidak membeda-

bedakan jenis kelamin, SARA (Suku Agama, Ras, 

Antargolongan), status sosial-ekonomi, dan penyandang 

disabilitas; dan (5) Menganalisis karakteristik bangsa Indonesia 

dan kearifan lokal masyarakat sekitarnya, dengan kesadaran dan 

komitmen untuk menjaga lingkungan, mempertahankan 

keutuhan wilayah NKRI, serta berperan aktif dalam kancah 

global. Tujuan Pendidikan Pancasila secara umum, yaitu (1) 

Memiliki keimanan serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa; (2) Memiliki sikap kemanusiaan yang adil juga 

beradab kepada orang lain dengan selalu memiliki sikap 

tenggang rasa di tengah kemajemukan bangsa; (3) Menciptakan 

persatuan bangsa dengan tidak bertindak anarkis yang dapat 

menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika di tengah 

masyarakat yang memiliki keberagaman kebudayaan; (4) 
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Menciptakan sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan 

umum dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai 

keadaan yang mufakat; dan (5) memberikan dukungan sebagai 

cara menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial dalam 

masyarakat. 

 Karakteristik Pendidikan Pancasila menurut Badan 

Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (2022), yaitu (1) 

Wahana pengembangan pendidikan Pancasila dan pendidikan 

kewarganegaraan dengan untuk mewujudkan warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab dalam rangka membangun 

peradaban bangsa Indonesia; (2) Wahana edukatif dalam 

pengembangan peserta didik menjadi manusia yang memiliki 

rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai 

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Wahana untuk 

mempraktikkan perilaku gotong royong, kekeluargaan, dan 

keadilan sosial yang dijiwai nilai-nilai Pancasila guna 

terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka 

Bhinneka Tunggal Ika; (4) Berorientasi pada 

penumbuhkembangan karakter peserta didik untuk menjadi 

warga negara yang cerdas dan baik serta memiliki wawasan 

kebangsaan yang menekankan harmonisasi sikap, keterampilan, 
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dan pengetahuan; dan (5) Berorientasi pada pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik untuk menjadi pemimpin bangsa 

dan negara Indonesia di masa depan yang amanah, jujur, cerdas, 

dan bertanggung jawab. Adapun karakteristik Pendidikan 

Pancasila, yaitu (1) Menekankan pada pemecahan masalah; (2) 

Bisa dijalankan dalam berbagai konteks; (3) Mengarahkan siswa 

menjadi pembelajar mandiri; (4) Mengaitkan materi pelajaran 

dengan konteks kehidupan siswa yang berbeda; (5) Mendorong 

siswa untuk merancang dan melakukan kegiatan ilmiah; (6) 

Memotivasi siswa untuk menerapkan materi yang telah 

dipelajari; dan (7) Menerapkan penilaian otentik. 

 Muatan Pendidikan Pancasila adalah Pendidikan 

Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi warga 

negara yang cerdas, jujur, peduli, dan tangguh, menjadikan 

Pancasila  sebagai substansi inti (core) dari isi dan proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, Pancasila harus dipahami dan 

dihayati secara utuh dan pada akhirnya diamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari. PKn sebagai Pendidikan karakter 

kebangsaan dan cinta tanah air, akan mengantarkan warga 

negara mencapai tujuan menjadi warga negara yang memiliki 

rasa nasionalisme (Winata Putra, 2017). Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan salah satu komponen pendidikan 
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guna mewujudkan komitmen berbangsa dan bernegara 

Indonesia. Ia merupakan wahana nation and character building 

sebagai tertuang dalam pembukaan Undang-undang 1945. 

 Dinamika dan perkembangan PKn sebagai nation dan 

character building, dalam Kebijakan Nasional Pembangunan 

Karakter Bangsa (Republik Indonesia, 2010:1), dinyatakan 

bahwa situasi dan kondisi karakter bangsa saat ini sangat 

memprihatinkan. Prilaku koruptif, tindakan anarkis, konflik 

horisontal dan vertikal yang penomenal. Kondisi ini mendorong 

pemerintah untuk mengambil inisiatif dengan memprioritaskan 

pembangunan karakter bangsa. Secara konstitusional 

sesungguhnya sudah tercermin dari misi pembangunan nasional 

yang memosisikan pendidikan karakter sebagai misi pertama 

dari delapan misi guna mewujudkan visi pembangunan nasional. 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 

2005–2025 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2007), digariskan bahwa pengembangan kurikulum dan 

pembelajaran PKn berkomitmen untuk mewujudkan karakter 

bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral 

berdasarkan Pancasila. Secara substantif dan operasional dapat 

dinyatakan bahwa: (1) karakter merupakan hal yang sangat 

esensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (2) karakter 

berperan sebagai  kekuatan dan “nahkoda” sehingga bangsa ini 
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tetap eksis; (3) karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi 

harus dibangun dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang 

bermartabat. Selanjutnya, ditegaskan bahwa pembangunan 

karakter bangsa harus difokuskan pada “...tiga tataran besar, 

yaitu (1) untuk menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa, 

(2) untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI), dan (3) untuk membentuk manusia dan 

masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia dan bangsa yang 

bermartabat.” (Republik Indonesia, 2010:2-3). 

 Karakter merupakan nilai-nilai moral seperti kejujuran, 

keadilan, tanggung jawab, keadilan, penghargaan terhadap diri 

sendiri dan orang lain (Utoma & Muntholib, 2018). Kertajaya 

(2010) karakter adalah tanda-tanda khusus yang dimiliki oleh 

individu. Kepribadian seseorang mendorong untuk  bertindak, 

berperilaku, dan menanggapi sesuatu. Suyanto (2009) 

menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah cara berfikir dan 

berprilaku setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik 

dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

Ardianto (2011) menyatakan bahwa karakter merupakan 

serangkaian sikap untuk melakukan yang terbaik; kapasitas 

intelektual, seperti berpikir kritis dan integritas moral, jujur dan 

bertanggung jawab, dengan prinsip-prinsip moral atau tingkah 

laku yang baik. Koesoema (2007) menyatakan bahwa karakter 
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sebagai kondisi dinamis struktur antropologis individu, sebuah 

usaha hidup untuk menjadi semakin integral mengatasi 

determinasi alam.  

 Karakter harus dibentuk dan dibangun secara sadar dan 

sengaja, berdasarkan jati diri masing-masing (Soedarsono, 

2008). Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) menyebutkan lima nilai utama 

dalam PPK, yakni (1) religius, (2) nasionalis, (3) integritas, (4) 

gotong royong, dan (5) kemandirian. Pengejawantahan dari lima 

nilai karakter utama adalah sebanyak 18 nilai yang bersumber 

dari agama, Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional, 

yaitu (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja 

keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, 

(10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai 

prestasi, (13) bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, (15) 

gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, dan 

(18) tanggung jawab (Kemdikbud, 2011). Menurut Nur Utami 

& Mustadi (2017) dalam kehidupan sehari-hari ada dua jenis 

karakter, yaitu karakter baik dan karakter buruk.  

 Sesuai dengan karakteristik Pendidikan Pancasila, 

asesmen autentik menjadi salah satu asesmen yang 

representatif untuk dikembangkan. Kurikulum merdeka 

sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, berfokus 



31 
 

pada materi esensial, dan pengembangan karakter serta 

kompetensi peserta didik sangat sesuai dengan asesmen 

autentik. Karakteristik utama dari kurikulum ini adalah 

pembelajaran berbasis projek, fokus pada materi esensial, 

fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang 

terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik.  

 Kurikulum merdeka mencakup tiga tipe kegiatan 

pembelajaran, yaitu (1) pembelajaran intrakurikuler, (2) 

pembelajaran kokurikuler, dan (3) pelajaran 

ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan 

sumber daya satuan pendidik. Pelaksanaan pembelajaran 

dalam Kurikulum Merdeka merupakan siklus yang 

melalui tiga tahapan, yaitu asesmen diagnostik. Guru 

melakukan asesmen awal untuk mengenali potensi, 

karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan, dan tahap 

pencapaian pembelajaran murid. Asesmen ini umumnya 

dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran, sehingga 

hasilnya dapat digunakan untuk melakukan perencanaan lebih 

lanjut terkait metode pembelajaran yang sebaiknya 

digunakan. Pada akhir proses pembelajaran, guru juga bisa 

melakukan asesmen sumatif sebagai 

proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran.  

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada 
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standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Standar yang diacu dalam pengembangan 

kurikulum adalah Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, 

Standar Proses, dan Standar Penilaian Pendidikan. Standar 

Penilaian Pendidikan digunakan sebagai pedoman bagi pendidik 

dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik secara 

berkeadilan, objektif, dan edukatif.  

 Pembelajaran Pendidikan Pancasila dapat menggunakan 

berbagai macam asesmen autentik dalam mengukur kemampuan 

siswa. Namun jika didalami, asesmen autentik yang dirasa 

paling sesuai digunakan dalam Pendidikan Pancasila adalah 

asesmen portofolio. Menurut Budimansyah (2002) Portofolio 

sebenarnya dapat diartikan sebagai suatu wujud benda fisik, 

sebagai suatu proses sosial pedagogis, maupun sebagai 

adjective”. Sebagai suatu wujud benda fisik portofolio itu adalah 

bundel, yakni kumpulan atau dokumentasi hasil pekerjaan 

peserta didik yang disimpan pada suatu bundel. Misalnya, hasil 

tes awal (pre-test), tugas-tugas, catatan anekdot, piagam 

penghargaan, keterangan melaksanakan tugas terstruktur, hasil 

tes akhir (posttest), dan sebagainya. Sebagai suatu proses 

pedagogis, portofolio adalah collection of larning experience 

yang terdapat di dalam pikiran peserta didik baik yang berwujud 

pengetahuan (kognitif), keterampilan (skill), maupun nilai dan 

https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/unduhan/SKL_2022.pdf
https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/unduhan/SI_2022.pdf
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sikap (afektif). Adapun sebagai suatu adjective portofolio sering 

kali disandingkan dengan konsep lain, misalnya dengan konsep 

pembelajaran dan penilaian. Jika disandingkan dengan konsep 

pembelajaran maka dikenal istilah pembelajaran berbasis 

portofolio (portofolio based learning), sedangkan jika 

disandingkan dengan konsep penilaian, maka dikenal istilah 

penilaian berbasis portofolio (portofolio based assessment). 

 Portofolio pada mulanya hanya sebagai wujud benda 

fisik, artinya sebagai kumpulan atau dokumentasi hasil 

pekerjaan peserta didik yang disimpan pada suatu bendel 

misalnya hasil tes awal, tugas-tugas catatan anekdot, piagam 

penghargaan dan hasil tes akhir. Sebagai proses sosial 

pedagogis, portofolio merupakan kumpulan dari pengalaman 

belajar (collectionoflearning experience) dan ini dapat berupa 

pengetahuan (cognitive), keterampilan (skill), nilai atau sikap 

(affective) yang terdapat dalam pikiran peserta didik 

(Budimansyah, 2002). Lebih lanjut Budimansyah menjelaskan 

bahwa portofolio sebagai konsep pembelajaran dan konsep 

penilaian, yang dikenal dengan istilah pembelajaran berbasis 

portofolio (portofolio based assessment). Pembelajaran berbasis 

portofolio memposisikan siswa sebagai titik sentralnya (student 

oriented). Dalam proses pembelajaran siswa harus dimotivasi 

untuk mau dan mampu melakukan sesuatu untuk memperkaya 
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pengalaman bekerjanya dengan lebih mengintensifkan interaksi 

dengan lingkungannya. Dengan interaksi ini diharapkan mampu 

membangun pemahaman terhadap dunia sekitar, kepercayaan 

diri dan kepribadian siswa yang paham akan keanekaragaman 

yang ada gilirannya dapat tumbuh sikap positif dan perilaku 

toleran terhadap kebinekaan dan perbedaan pola kehidupan. 

Dengan demikian pembelajaran portofolio merupakan model 

pembelajaran partisipatorik, yaitu belajar sambil menjalankan 

(learning by doing) dengan proses: (1) mengidentifikasi 

masalah; (2) memilih masalah sebagai bahan kajian kelas; (3) 

mengumpulkan informasi masalah yang akan dikaji; (4) 

mengembangkan portofolio kelas; (5) menyajikan portofolio; 

dan (6) merefleksikan pengalaman belajar. Model portofolio 

assessment cocok digunakan untuk mata pelajaran yang bersifat 

menuntut output pembelajaran siswa dari segi pengetahuan dan 

keterampilan dan sikap. Penilaian ini berupa penilaian terhadap 

sekumpulan karya peserta didik yang tersusun secara sistematis 

dan terorganisir yang diambil selama proses pembelajaran 

dalam kurun waktu tertentu. Menurut Suderajat dan Sumerna 

(dalam Tsaur & Sufyan, 2009), alasan mengapa menggunakan 

penilaian portofolio karena (1) dapat menghargai proses 

pembelajaran hasil belajar siswa, (2) dapat mendokumentasikan 

proses pembelajaran yang berlangsung, (3) dapat memberi 
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perhatian pada prestasi siswa yang memang memiliki prestasi, 

(4) dapat bertukar informasi dengan orang tua/wali, peserta 

didik, dan guru, (5) dapat meningkatkan efektifitas proses 

pengajaran, (6) dapat merefleksikan kesanggupan mengambil 

resiko dan melakukan eksperimen, (7) dapat membina dan 

mempercepat pertumbuhan konsep diri pada siswa, (8) siswa 

memandang lebih objektif dan terbuka dibandingkan dengan 

penilaian tradisional karena siswa menilai hasil kinerja sendiri, 

dan (9) dapat membantu peserta didik dalam merumuskan 

tujuan. Menurut Djahiri (2001), dalam proses pembelajaran 

prinsip utamanya adalah proses keterlibatan seluruh/sebagian 

besar potensi diri siswa (fisik dan non fisik) dan 

kebermaknaannya bagi diri dan kehidupannya saat ini dan di 

masa yang akan datang (life skill). Dalam pembelajaran berbasis 

portofolio ada 7 prinsip, yaitu (1) cooperative group learning, 

(2) studet based, (3) demokratishunanistik dan transparan, (4) 

faktual based (materi belajar dikaitkan dengan kehidupan), (5) 

multi dimensional, yakni multi domain, multi gatra, multi 

media/sumber dan multi penilaian, (6) fungsi guru sebagai 

fasilitas dan tempat kelas, dan (7) sekolah dan luar sekolah. 

 Portofolio adalah sekumpulan artefak (bukti 

karya/kegiatan/data) sebagai bukti (evidence) yang 

menunjukkan perkembangan dan pencapaian suatu program. 
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Wyatt & Looper (dalam Muslich, 2011) menyebutkan, 

berdasarkan tujuannya sebuah portofolio dapat berupa 

developmental portfolio, bestwork portfolio, dan showcase 

portfolio. Developmental portfolio disusun sedemikian rupa 

sesuai dengan langkah-langkah kronologis perkembangan yang 

terjadi. Oleh karena itu, pencatatan mengenai kapan suatu 

artefak dihasilkan menjadi sangat penting, sehingga 

perkembangan program tersebut dapat dilihat dengan jelas. 

Bestwork portofolio adalah portofolio karya terbaik. Karya 

terbaik diseleksi sendiri oleh pemilik portofolio dan diberikan 

alasannya. Karya terbaik dapat lebih dari satu. Showcase 

portfolio adalah portofolio yang lebih digunakan untuk tujuan 

pajangan, sebagai hasil dari suatu kinerja tertentu.  

 Asesmen portofolio adalah suatu pendekatan asesmen 

yang komprehensif karena (1) dapat mencakup ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik secara bersama-sama, (2) berorientasi 

baik pada proses maupun produk belajar, dan (3) dapat 

memfasilitasi kepentingan dan kemajuan peserta didik secara 

individual. Asesmen portofolio mengandung tiga elemen pokok, 

yaitu: (1) sampel karya peserta didik, (2) evaluasi diri, dan (3) 

kriteria penilaian yang jelas dan terbuka. Karya peserta didik 

menunjukkan perkembangan belajarnya dari waktu ke waktu. 

Sampel tersebut dapat berupa tulisan/karangan, audio atau 
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video, laporan, problem matematika, maupun eksperimen. Isi 

dari sampel tersebut disusun secara sistematis tergantung pada 

tujuan pembelajaran, preferensi pengajar, maupun preferensi 

peserta didik. Evaluasi diri dalam asesmen portofolio, O’malley 

& Valdez Pierce (1994) dalam Muslich (2011:75) mengatakan 

bahwa ‘self-assessment is the key to portfolio’. Hal ini 

disebabkan karena melalui evaluasi diri peserta didik dapat 

membangun pengetahuannya serta merencanakan dan 

memantau perkembangannya apakah rute yang ditempuhnya 

telah sesuai. Melalui evaluasi diri peserta didik dapat melihat 

kelebihan maupun kekurangannya, untuk selanjutnya 

kekurangan ini menjadi tujuan perbaikan (improvement goal). 

Dengan demikian peserta didik lebih bertanggung jawab 

terhadap proses belajarnya dan pencapaian tujuan belajarnya. 

Kriteria penilaian yang jelas dan terbuka, bila pada jenis-jenis 

asesmen konvensional kriteria penilaian menjadi ‘rahasia’ 

pengajar atau tester, dalam asesmen portofolio justru harus 

disosialisasikan kepada peserta didik secara jelas. Kriteria 

tersebut dalam hal ini mencakup prosedur dan standar penilaian.  

Tujuan portofolio ditetapkan berdasarkan apa yang harus 

dikerjakan dan siapa yang akan menggunakan jenis portofolio. 

Dalam penilaian di kelas, portofolio dapat digunakan untuk 

mencapai beberapa tujuan, antara lain:  
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1. Mengetahui perkembangan yang dialami siswa;  

2. Mendokumentasikan proses pembelajaran yang 

berlangsung;  

3. Memberi perhatian pada prestasi kerja siswa yang 

terbaik;  

4. Merefleksikan kesanggupan mengambil resiko dan 

melakukan ekperimentasi;  

5. Meningkatkan efektifitas proses pembelajaran;  

6. Bertukar informasi dengan orang tua/wali siswa dan 

guru lain;  

7. Membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri 

positif pada siswa; 

8. Meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri; dan  

9. Membantu siswa dalam merumuskan tujuan.   
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Perbedaan Tes Dan Penilaian Portofolio 

Sebagian mempertanyakan mengapa harus digunakan 

penilaian portofolio. Apakah tidak cukup hanya dengan 

menggunakan tes? Ada beberapa perbedaan esensial antara 

portofolio dengan tes. Perbedaan antara penilaian portofolio dan 

tes sebagai asesmen, secara ringkas dapat dilihat tabel berikut.  

Tes Portofolio 

Menilai siswa 

berdasarkan sejumlah 

tugas yang terbatas  

Dapat menilai siswa berdasarkan 

seluruh tugas dan hasil kerja yang 

berkaitan dengan kinerja yang 

dinilai.  

Yang menilai hanya 

guru, berdasarkan 

masukan yang terbatas.  

Siswa turut serta dalam menilai 

kemajuan yang dicapai dalam 

penyelesaian berbagai tugas, dan 

perkembangan yang berlangsung 

selama proses pembelajaran.  

Menilai  semua 

 siswa  dengan 

Menilai setiap siswa berdasarkan 

pencapaian masing-masing, dengan 
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menggunakan satu 

kriteria.  

mempertimbangkan juga faktor 

perbedaan individual.  

Proses penilaian tidak 

kolaboratif (tidak ada 

kerja sama terutama 

antara guru, siswa, dan 

orang tua).  

Mewujudkan  proses  penilaian 

yang kolaboratif.  

Penilaian diri oleh 

siswa bukan merupakan 

suatu tujuan.  

Siswa menilai dirinya sendiri 

menjadi suatu tujuan.  

Yang mendapat 

perhatian dalam 

penilaian hanya 

pencapaian.  

Yang mendapat perhatian dalam 

penilaian meliputi kemajuan, usaha, 

dan pencapaian.  

Terpisah antara 

kegiatan pembelajaran 

dan testing.  

Terkait erat antara kegiatan 

penilaian dan pembelajaran.  

 

Model asesmen portofolio sudah diterapkan cukup lama 

seperti yang dilakukan oleh Moya dan O’Malley (1994) 
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disesuaikan dengan tiga komponen pembelajaran, yaitu 

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Analisis.  

a. Perencanaan  

(1) Menentukan tujuan dan fokus (standar kompetensi, 

kompetensi dasar, kriteria keberhasila); 

(2) Merencanakan isi portofolio, yang meliputi pemilihan 

prosedur asesmen, menentukan isi/topik, dan 

menetapkan frekuensi dan waktu dilakukannya asesmen; 

(3) Mendesain cara menganalisis portofolio, yaitu dengan 

menetapkan standar atau kriteria penilaian, menetapkan 

cara memadukan hasil penilaian dari berbagai sumber, 

dan menetapkan waktu analisis; 

(4) Merencanakan penggunaan portofolio dalam 

pembelajaran, yaitu berupa pemberian umpan balik; dan 

(5) Menentukan prosedur pengujian keakuratan informasi, 

yaitu menetapkan cara mengetahui reliabilitas informasi 

dan validitas penilaian. 

b. Implementasi model terpadu (terpadu dengan 

pembelajaran) 

(1) Mengumumkan tujuan dan fokus pembelajaran kepada 

siswa; 

(2) Menyepakati prosedur asesmen yang digunakan dan 

kriteria penilaiannya; 
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(3) Mendiskusikan cara-cara yang perlu dilakukan untuk 

mencapai hasil maksimal; 

(4) Melaksanakan asesmen portofolio (folder, evaluasi diri); 

dan 

(5) Memberikan umpan balik terhadap karya dan evaluasi 

diri. 

 

c. Analisis portofolio siswa 

(1) Mengumpulkan folder; 

(2) Menganalisi berbagai sumber dan bentuk informasi; 

(3) Memadukan berbagai informasi yang ada; 

(4) Menerapkan kriteria penilaian yang telah disepakati; dan 

(5) Melaporkan hasil asesmen. 

Penelitian di atas dilakukan selama 12 minggu, dengan 

menggunakan ketiga asesmen portofolio. Folder, bukti karya 

masing-masing mahasiswa diisi dengan menulis delapan esai 

sederhana untuk deskriptif, naratif, sebab akibat, dan 

perbandingan.  Pada akhir perlakuan, mahasiswa diminta untuk 

memilih salah satu karya terbaiknya dan memberikan alasan 

kenapa yang bersangkutan memilih esai tersebut sebagai karya 

terbaiknya. Kriteria penlaian berupa rubrik penliaian analitik 

diberikan kepada mahasiswa pada setiap awal proses menulis 

suatu esai.    
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 Beberapa penelitian menunjukkan bahwa asesmen 

portofolio berkontribusi terhadap proses dan hasil belajar 

peserta didik. Beberapa penelitian tersebut di antaranya adalah 

penelitian Candra (2018), dalam penelitian tersebut dijelaskan 

bahwa untuk siswa yang memiliki sikap sosial rendah, terdapat 

perbedaan hasil belajar PKn antara siswa yang mengikuti model 

pembelajaran konvesional dengan siswa yang mengikuti model 

pembelajaran resolusi konflik berbantuan asesmen portofolio. 

Berdasarkan pada temuan-temuan tersebut di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran model resolusi konflik 

berbantuan asesmen portofolio dan sikap sosial siswa 

berpengaruh terhadap prestasi belajar PKn siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 7 Mataram. Legiani, dkk. (2019) melakukan 

penelitian penilaian berbasis portofolio dalam meningkatkan 

berpikir kritis siswa menunjukan perubahan yang sangat baik 

dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya menurut 

Andayani, dkk. (2019) meengungkapkan bahwa kelebihan 

pembelajaran menggunakan  model pembelajaran jigsaw 

berbasis  penilaian  portofolio  pada  muatan  materi  PKn  pada  

penelitian  dapat  mengoptimalkan  kemampuan  berfikir  dan  

komunikasi  lisan  maupun tertulis  siswa  dalam  

mengontruksikan  pengetahuan  yang  siswa  dapat  dalam  

kelompok  ahli kepada  kelompok  asal,  serta  didukung  oleh  
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peranan  guru  dalam  pemberian  pemantapan  serta 

pengulangan   materi   yang   dibuktikan   dengan   perbandingan   

rata-rata   gainskor   kompetensi pengetahuan   PKn   siswa.  

Rakayani, dkk (2015) menemukan bahwa pendekatan saintifik 

berbasis asesmen portofolio ditinjau dari kecenderungan 

bernalar berpengaruh terhadap hasil belajar PKn siswa kelas IV 

SD Negeri 2 Ubung Kecamatan Denpasar Utara tahun pelajaran 

2014/2015. Temuan Nopiani (2015), bahwa penerapan 

pendekatan saintifik berbasis asesmen portofolio ditinjau dari 

umpan balik berpengaruh terhadap hasil belajar PKn siswa kelas 

V SD N 1 Ubung. Temuan Febriyanti (2018) menunjukkan 

bahwa pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Cooperative Script berbantuan penilaian 

portofolio berpengaruh terhadap hasil belajar PKn siswa kelas 

III di SD Gugus XIV Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng 

Tahun Pelajaran 2017/2018. 
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 Hasil penelitian di atas menunjukkan hasil positif, di 

samping itu juga mengindikasikan bahwa asesmen portofolio 

telah dikembangkan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila 

dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deskripsi langkah-langkah  

Langkah 1:   

 Mengidentifikasi Masalah Kebijakan Publik dalam 

Masyarakat.  

Tujuan:  

Tujuan tahap ini adalah untuk berbagi informasi yang 

sudah diketahui olehmu, oleh teman-temanmu, dan oleh orang 

lain berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dengan demikian 

Langkah 1 

Langkah 2 

Langkah 3 

Langkah 4 

Langkah 5 

Langkah 6 
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kelasmu akan memperoleh informasi yang cukup yang dapat 

digunakan untuk memilih satu masalah yang tepat, dari beberapa 

permasalahan yang ada, sebagai bahan kajian kelasmu. 

 

Langkah 2:  

 Memilih Masalah Sebagai Bahan Kajian Kelas  

Tujuan:  

Kelasmu hendaknya mendiskusikan semua informasi yang telah 

didapat berkenaan dengan daftar masalah yang ditemukan dalam 

masyarakat.  

 

Langkah 3:  

 Mengumpulkan Informasi Masalah yang akan dikaji 

Tujuan:  

Jika kelasmu telah menentukan masalah yang akan 

menjadi bahan kajian kelas, maka kamu harus bisa memutuskan 

tempat-tempat atau sumber-sumber dimana kamu bisa 

mendapatkan informasi tambahan.  
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Langkah 4:  

 Mengembangkan Portofolio Kelas  

Tujuan:  

Untuk memasuki tahap ini harus sudah menyelesaikan 

penelitian masing-masing kelompok akan bertanggungjawab 

untuk mengembangkan satu bagian dari portofolio kelas.  

 

Langkah 5:  

 Menyajikan Portofolio  

Tujuan:  

Jika Portofolio kelasmu sudah selesai, maka kamu bisa 

mempresentasikannya, untuk menyampaikan ide-ide dan 

pemikiran kepada orang lain dan menyakinkan mereka terhadap 

langkah-langkah yang kamu ambil.  

 

Langkah 6:  

 Merefleksikan Pengalaman Belajar. 

Tujuan:  

 Refleksi dilakukan untuk menghindari agar jangan 

sampai melakukan suatu kesalahan, dan untuk meningkatkan 

kemampuan yang sudah dimiliki.  
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4. PENUTUP 

 Pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia yakni 

pengangkatan manusia ke taraf insani sehinggga manusia dapat 

bertindak sesuai dengan adab kemanusiaan. Demi mencapai 

hasil yang sesuai harapan, maka disusunlah tujuan pendidikan 

nasional sesuai dengan rumusan yang tertuang dalam Undang-

undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan 

pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. Undang-undang Sistem  Pendidikan 

Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.  

 Amanat tersebut diselenggarakan melalui suatu sistem 

pendidikan nasional secara menyeluruh dalam segenap jenis, 
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jalur, dan jenjang pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut 

telah pula dituangkan dalam standar pendidikan, yakni (a) 

persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 

berakhlak muilia; (b) penanaman karakter yang sesuai dengan 

nilai-nilai Pancasila; dan (c) pengetahuan untuk meningkatkan 

kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan 

mengikuti pendidikan lebih lanjut. Penanaman karakter 

merupakan usaha yang dapat mengarahkan peserta didik pada 

kesadaran akan perbuatan baik yang sesuai dengan tingkat 

perkembangannya, agar terbentuk watak dan kepribadian yang 

baik untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Penanaman 

karakter dapat membentuk cara berpikir dan berprilaku setiap 

individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam kehidupan 

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Praktik baik 

pendidikan melalui proses pembelajaran haruslah dilakukan 

sedemikian rupa di mana setiap peserta didik dapat tumbuh 

dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta nilai-nilai 

karakter yang dapat menolongnya menghadapi tuntutan global 

yang ditandai oleh kompetisi yang sangat ketat dan perubahan 

yang sangat cepat. Oleh karena itu, pendidikan karakter menjadi 

suatu keharusan. 
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 Pendidikan sudah seharusnya dikemas dalam 

orkestra pembelajaran yang dilaksanakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, 

berpartisipasi aktif, berprakarsa, kreativitas, sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan peserta didik. Orkestra proses 

pembelajaran di atas bermuara pada asesmen. Untuk itu 

diperlukan asesmen yang sesuai dengan hakikat pendidikan 

sehingga menghasilkan asesmen yang bermakna. Asesmen yang 

baik dapat memberikan informasi yang valid, dan juga dapat 

mempengaruhi kinerja pembelajaran. Pembelajaran yang 

bermakna dapat dicapai dengan pembelajaran yang berpusat 

kepada peserta didik dan kontekstual, maka asesmen harus 

menggunakan strategi yang autentik untuk mencapai 

kompetensi. Mengingat pentingnya asesmen yang autentik, 

maka diperlukan usaha-usaha yang lebih konkrit, konstruktif 

dan komitmen yang lebih tinggi dari semua komponen 

pendidikan untuk menterjadikan praktik pelaksanaan asesmen 

yang lebih baik dan bermakna di satuan pendidikan. Demikian 

pula dalam praktik pembelajaran Pendidikan Pancasila, sangat 

diperlukan asesmen yang autentik, yang sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran Pendidikan Pancasila salah satunya 

asesmen portofolio.   
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