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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang mencakup kompetensi 

pengetahuan, keterampilan dan sikap secara terpadu. Penilaian pada kurikulum 

2013 menggunakan penilaian autentik. Penilaian autentik didefinisikan untuk 

mengukur kinerja, prestasi, motivasi, dan sikap-sikap peserta didik pada aktivitas 

yang relevan dalam pembelajaran (Kemendikbud, 2013). Penilaian autentik yang 

tidak hanya mengukur salah satu kompetensi saja tetapi mengukur seluruh 

kompetensi yaitu kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap (Kunandar, 

2013).  

Kompetensi pengetahuan merupakan kompetensi yang ada di dalam materi 

pembelajaran untuk menambah wawasan di suatu bidang. Kompetensi 

pengetahuan dinilai dengan instrumen penilaian pengetahuan yang mencakup tes 

tertulis, tes lisan dan penugasan. Kompetensi keterampilan bertujuan untuk 

meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan dan 

mengerjakan suatu soal atau projek sehingga siswa terlatih sifat ilmiah dan 

karakter yang merujuk pada kompetensi keterampilan. Kompetensi keterampilan 

dinilai melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik 

mendemonstrasikan kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, projek 

dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala 

penilaian yang dilengkapi rubrik. Kompetensi penilaian
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sikap dan perilaku merupakan dilakukan untuk menilai sikap dan perilaku peserta 

didik selama proses pembelajaran. Pendidik melakukan penilaian kompetensi 

sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat dan jurnal. 

Pada penilaian pengetahuan, siswa dituntut untuk mampu mengingat, 

memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 

materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya. Penilaian keterampilan dilakukan 

dalam berbagai konteks untuk menetapkan tingkat pencapaian kemampuan 

tertentu. Penilaian keterampilan ini dilakukan dengan instrumen penilaian yang 

telah disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Kurikulum 2013 

membagi kompetensi sikap menjadi dua, yaitu sikap spiritual yang terkait dengan 

pembentukan peserta didik yang beriman dan bertaqwa, dan sikap sosial yang 

terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, 

demokratis dan bertanggung jawab. Ketiga penilaian tersebut diterapkan pada 

seluruh mata pelajaran di sekolah dengan menggunakan instrumen penilaian dan 

teknik pelaksanaan penilaian yang disesuaikan pada kompetensi yang akan dinilai 

Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan dan 

penugasan. Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, 

benar-salah, menjodohkan dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi dengan 

pedoman penskoran. Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan dan instrumen 

penugasan dapat berupa pekerjaan rumah atau projek yang dikerjakan secara 

individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Kompetensi 

keterampilan dinilai melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut 

peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan 
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tes praktik, projek dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa 

daftar cek atau skala penilaian yang dilengkapi rubrik. Sedangkan pada penilaian 

kompetensi sikap, pendidik melakukan penilaian melalui observasi, penilaian diri, 

penilaian “teman sejawat” oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan 

untuk observasi, penilaian diri dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek 

atau skala penilaian yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan 

pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik harus dilakukan dengan 

memperhatikan prosedur pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pendidik, 

disamping itu pelaksanaan penilaian harus dilakukan secara berkesinambungan, 

hal ini bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta 

untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Penilaian kompetensi pengetahuan, 

keterampilan dan sikap harus diterapkan disemua sekolah yang menggunakan 

kurikulum 2013. 

SMP Negeri 1 Mojosongo merupakan salah satu sekolah yang sudah 

melakukan beberapa persiapan untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013. Hal 

ini bisa dilihat dari sarana prasarana, fasilitas dan sumber belajar yang mendukung 

dan beberapa usaha yang sudah ditempuh guru-guru. Guru-guru IPA di SMP 

Negeri yang ada di Kecamatan Mojosongo selalu melakukan usaha 

mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan implementasi kurikulum 2013 dengan 

mengikuti diklat-diklat kurikulum. 

Pada proses pembelajaran di kelas, untuk melakukan penilaian peserta didik 

guru harus menggunakan instrumen penilaian pengetahuan, keterampilan dan 

sikap secara terpadu dan berimbang tanpa memfokuskan penilaian pada salah satu 
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kompetensi saja, hal tersebut merupakan sesuatu yang baru bagi guru dan belum 

diterapkan pada kurikulum terdahulu, oleh karena itu instrumen penilaian pada 

kurikulum 2013 yang diterapkan saat pembelajaran di kelas sangat menarik untuk 

diteliti. Penerapan kurikulum akan dinilai berhasil apabila seluruh pelaksanaan 

pembelajaran di kelas telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan, terlepas 

dari kendala yang dialami dan solusi yang dapat ditempuh. Berdasarkan uraian di 

atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Implementasi 

kurikulum 2013 ditinjau dari instrumen penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan 

pembelajaran di kelas VIII pada mata pelajaran IPA SMP Negeri se-Kecamatan 

Mojosongo tahun ajaran 2014/2015. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut:  

1. Bagaimanakah implementasi kurikulum 2013 ditinjau dari instrumen penilaian 

terhadap kesesuaian pelaksanaan pembelajaran di kelas VIII pada mata 

pelajaran IPA SMP Negeri se-Kecamatan Mojosongo tahun ajaran 2014/2015? 

2. Kendala apa yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 

ditinjau dari instrumen penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan 

pembelajaran di kelas VIII pada mata pelajaran IPA SMP Negeri se-Kecamatan 

Mojosongo tahun ajaran 2014/2015? 

3. Solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan implementasi 

kurikulum 2013 ditinjau dari instrumen penilaian terhadap kesesuaian 
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pelaksanaan pembelajaran di kelas VIII  pada mata pelajaran IPA SMP Negeri 

se-Kecamatan Mojosongo tahun ajaran 2014/2015? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah seperti tersebut di atas, 

maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Mengkaji Implementasi kurikulum 2013 ditinjau dari instrumen penilaian  

terhadap kesesuaian pelaksanaan pembelajaran di kelas VIII pada mata 

pelajaran IPA SMP Negeri se-Kecamatan Mojosongo tahun ajaran 2014/2015. 

2. Mengkaji kendala yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan kurikulum 

2013 ditinjau dari instrumen penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan 

pembelajaran di kelas VIII pada mata pelajaran IPA SMP Negeri se-Kecamatan 

Mojosongo tahun ajaran 2014/2015. 

3. Mengkaji solusi yang dapat ditempuh untuk mengefektifkan implementasi 

kurikulum 2013 ditinjau dari instrumen penilaian terhadap kesesuaian 

pelaksanaan pembelajaran di kelas VIII pada mata pelajaran IPA SMP Negeri 

se-Kecamatan Mojosongo tahun ajaran 2014/2015. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Manfaat secara umum, penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pada dunia pendidikan untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan di 

bidang penelitian ilmu pendidikan  
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b. Sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis di masa 

yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi wawasan dan 

pengetahuan tentang implementasi instrumen penilaian pengetahuan dan 

instrumen penilaian ketrampilan sehingga dalam pembelajaran kedepan 

penilaian dalam pembelajaran bisa berjalan lebih efektif. 

b. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan  menjadi bahan evaluasi bagi guru mata 

pelajaran lain dan memberi wawasan bagi seluruh warga sekolah secara 

umum. 

c. Bagi Peneliti 

1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan baik secara teori maupun praktek dalam mewujudkan 

kemajuan dibidang pendidikan secara umum. 

2) Memperoleh fakta implementasi kurikulum 2013 ditinjau dari instrumen 

penilaian terhadap kesesuaian pembelajaran dikelas. 

d. Bagi Pembaca dan Peneliti lain 

Memperkaya wawasan di bidang keilmuan dan pendidikan serta 

memungkinkan dilakukan penelitian lanjutan mengenai implementasi 

kurikulum 2013.  
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E. Daftar Istilah 

1. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau 

inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik 

berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan maupun nilai dan sikap. 

Implementasi kurikulum dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis 

dalam bentuk pembelajaran (Kunandar, 2007). 

2. Kurikulum 2013 adalah perubahan proses pembelajaran. Proses pembelajaran 

bergeser dari siswa diberitahu menjadi siswa mencari tahu, dan proses penilaian 

bergeser dari penilaian berbasis output menjadi berbasis proses dan output 

(Hidayat, 2013). 

3. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk merekam, pada umumnya secara 

kuantitatif, keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikologis. Atribut-atribut 

psikologis itu secara teknis biasanya digolongkan menjadi atribut kognitif dan 

atribut non-kognitif. Untuk atribut kognitif, perangsangnya adalah pertanyaan, 

sedangkan untun atribut non-kognitif perangsangnya adalah pernyataan 

(Suryabrata, 2008). 

4. Penilaian adalah proses untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau 

kinerja peserta didik. Hasil penilaian digunakan untuk melakukan evaluasi 

terhadap ketuntasan belajar peserta didik dan efektivitas proses pembelajaran. 


