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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Evaluasi dalam pendidikan merupakan salah satu komponen yang tak 

kalah penting dengan proses pembelajaran. Ketika proses pembelajaran 

dipandang sebagai proses perubahan tingkah laku siswa, peran evaluasi  proses 

pembelajaran menjadi sangat penting. Evaluasi merupakan suatu  proses untuk 

mengumpulkan, menganalisa dan menginterpretasi informasi untuk mengetahui 

tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peseta didik. Sistem evaluasi yang 

baik akan mampu memberikan gambaran tentang kualitas pembelajaran sehingga 

pada gilirannya akan mampu membantu  pengajar merencanakan strategi 

pembelajaran. Bagi peserta didik sendiri, sistem evaluasi yang baik akan mampu 

memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan kemampuannya. 

Salah satu penekanan dalam kurikulum 2013 adalah evaluasi autentik. 

Evaluasi autentik adalah kegiatan menilai siswa yang menekankan pada apa yang 

seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil dengan berbagai instrumen evaluasi 

yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada di Standar Kompetensi 

(SK) atau Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) (Kunandar, 2013: 

35-36). Dalam kurikulum 2013 mempertegas adanya pergeseran dalam 

melakukan evaluasi, yakni dari evaluasi melalui tes (mengukur pengetahuan 

berdasarkan hasil saja), menuju evaluasi autentik (mengukur kompetensi sikap, 

keterampilan dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil).  
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Dalam evaluasi autentik, selain memperhatikan aspek kompetensi sikap 

(afektif), kompetensi pengetahuan (kognitif) dan kompetensi keterampilan 

(psikomotorik) serta variasi instrument atau alat tes yang digunakan harus 

memperhatikan input, proses dan output peserta didik. Evaluasi hasil belajar 

peserta didik juga harus dilakukan pada awal pembelajaran (evaluasi input), 

selama pembelajaran (evaluasi proses), dan setelah pembelajaran (evaluasi 

output). 

Implementasi di sekolah, tak jarang evaluasi yang dilakukan tidak 

dipersiapkan dan direncanakan dengan berpedoman pada kisi-kisi sehingga tidak 

sedikit guru seringkali mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi secara 

spesifik kompetensi yang dimasukkan ke dalam program remedial  pembelajaran. 

Evaluasi yang tak direncanakan dengan baik tentunya akan menghasilkan 

informasi yang kurang akurat terkait keberhasilan belajar siswa. Oleh karena itu 

guru dalam melakukan evaluasi kurikulum 2013 perlu memperhatikan aspek-

aspek evaluasi kurikulum 2013 yang terdiri dari evaluasi sikap (efektif), evaluasi 

pengetahuan (kognitif), dan evaluasi keterampilan (psikomotorik). 

Standar evaluasi dalam pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 di 

atas, fenomena yang terjadi pada guru di SD Negeri Salatiga 06 masih merasa 

kesulitan dalam menerapkan standar evaluasi seperti yang sudah ditentukan 

dalam Kurikulum 2013. Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa guru dalam 

mengajar masih merasa kesulitan dalam menerapkan standar kurikulum 2013, 

baik pada evaluasi kompetensi sikap, evaluasi kompetensi pengetahuan dan 

evaluasi kompetensi keterampilan. 
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Perubahan elemen standar isi pada Kurikulum 2013 membuat guru yang 

selama ini menggunakan evaluasi tradisional harus mengubah evaluasinya yaitu 

menjadi evaluasi autentik berdasarkan tuntutan kurikulum. Evaluasi autentik 

pada kurikulum 2013 yaitu seperti yang dinyatakan Mulyasa (2013: 66) dari yang 

berfokus pada pengetahuan melalui evaluasi output menjadi berbasis kemampuan 

melalui evaluasi proses, portofolio dan evaluasi output secara utuh dan 

menyeluruh. 

Evaluasi autentik meskipun sesuai untuk menilai kemampuan siswa 

terutama pada aspek keterampilanya, tetapi belum semua guru paham tentang 

cara pelaksanaan evaluasi autentik. Guru menerapkan evaluasi autentik hanya 

sebatas pemahamanya. Hasil wawancara awal dengan guru SD Negeri Salatiga 

06, mengaku masih mengalami kesulitan memahami kurikulum pendidikan tahun 

2013. Kesulitan yang paling banyak dikeluhkan oleh para guru adalah mengenai 

pemahaman tentang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Guru 

kesulitan bagaimana cara mengajarnya dan melakukan evaluasi.  

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan M. Nuh yang mengatakan bahwa: kendala yang dihadapi oleh guru 

dalam pelatihan kurikulum 2013, yaitu mengenai masalah evaluasi belajar, di 

mana guru masih kesulitan dalam menerapkan konsep evaluasi kurikulum 2013 

dalam proses pembelajaran, sedangkan dari faktor penyusunan RPP tidak terjadi 

kendala atau masalah. Sebab dalam evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 guru 

dituntut untuk menginterpretasikan nilai yang ditulis dari kegiatan proses 

pembelajaran sampai akhir pembelajaran (Republika, 17 Juni 2014). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah 

di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah pengelolaan evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 aspek 

afektif di SD Negeri Salatiga 06?. 

2. Bagaimanakah pengelolaan evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 aspek 

kognitif di SD Negeri Salatiga 06?. 

3. Bagaimanakah pengelolaan evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 aspek 

psikomotorik di SD Negeri Salatiga 06?. 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendiskripsikan pengelolaan evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 aspek 

afektif di SD Negeri Salatiga 06. 

2. Mendiskripsikan pengelolaan evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 aspek 

kognitif di SD Negeri Salatiga 06. 

3. Mendiskripsikan pengelolaan evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 aspek 

psikomotorik di SD Negeri Salatiga 06. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

 Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran, khususnya dalam 

pengelolaan evaluasi pembelajaran kurikulum 2013. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah 

Memberikan sumbangan bagi pihak sekolah dalam usaha meningkatkan 

kinerja guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran kurikulum 2013. 

b. Bagi guru 

Dapat memberikan pengetahuan bagi guru sekolah dasar tentang 

pengelolaan evaluasi pembelajaran kurikulum 2013. 

c. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi siswa sebagai upaya meningkatkan 

keaktifan siswa dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran berdasarkan 

kurikulum 2013. 

 

 

 


