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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa “Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.” (Sani,2014:33). 

Pendidikan berintikan interaksi antara pendidik dengan peserta 

didik dalam upaya membantu peserta didik menguasai tujuan-tujuan 

pendidikan. Pendidikan dalam lingkungan sekolah lebih bersifat formal. 

Guru sebagai pendidik di sekolah telah dipersiapkan secara formal dalam 

lembaga pendidikan guru. Ia juga telah dibina untuk memiliki kepribadian 

sebagai pendidikan. Setiap praktik pendidikan diarahkan pada pencapaian 

tujuan-tujuan tertentu, apakah berkenaan dengan penguasaan pengetahuan, 

pengembangan pribadi, kemampuan sosial, ataupun kemampuan bekerja. 

Untuk menyampaikan bahan pelajaran, ataupun mengembangkan 

kemampuan-kemampuan tersebut diperlukan metode penyampaian serta 

alat-alat bantu tertentu. Untuk menilai hasil dan proses pendidikan, juga 

diperlukan cara-cara dan alat-alat penilaian tertentu pula. Keempat hal 

tersebut, yaitu tujuan, bahan ajar, metode, alat, dan penilaian merupakan 

komponen-komponen utama kurikulum. (Sukmadinata,2001:1-3). 

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan pengertian 

pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan dengan bantuan guru  untuk 

mengembangkan kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan 
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peserta didik. Bersifat formal dan diatur oleh oleh seperangkat aturan yang 

disebut kurikulum. 

Di Indonesia sendiri, pengertian kurikulum terdapat dalam Pasal 1 

butir 19 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. (Sani,2014:3). 

Alasan kenapa terjadi perubahan kurikulum yang paling mendasar 

adalah agar kurikulum yang akan diterapkan tersebut mampu menjawab 

tantangan zaman yang terus berubah tanpa dicegah, dan untuk 

mempersiapkan peserta didik yang mampu bersaing di masa depan dengan 

segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, kurikulum yang 

diterapkan sudah mengalami beberapa pergantian. Perubahan kurikulum 

bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sejarah kurikulum di 

Indonesia yaitu: 

1. Kurikulum Rencana Pelajaran (1947-1968). 

2. Kurikulum Berorientasi Pencapaian Tujuan (1975-1994) 

3. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004. 

Depdiknas mengemukakan karakteristik KBK yaitu 

menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara 

individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan 

keberagaman, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan 

pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya 

guru tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur 

edukatif. 

4. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. 

Pada tahun 2011, beredarlah Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dengan diberlakukannya 

otonomi daerah termasuk dalam bidang pendidikan dan 
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kebudayaan. Visi pokok dari otonomi dalam penyelenggaraan 

pendidikan bermuara pada upaya pemberdayaan terhadap 

masyarakat daerah untuk menentukan sendiri jenis dan muatan 

kurikulum, proses pembelajaran dan sistem penilaian hasil belajar, 

guru dan kepala sekolah. Otonomi penyelenggaraan pendidikan 

tersebut berimplikasi pada perubahan sistem manajemen 

pendidikan dari pola sentralisasi ke desentralisasi dalam 

pengelolaan pendidikan, dimana guru memiliki otoritas dalam 

mengembangkan kurikulum secara bebas dengan memperhatikan 

karakteristik siswa dan lingkungan di sekolah masing – masing. 

5. Kurikulum 2013. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof.Ir.Muhammad 

Nuh, mengatakan bahwa kurikulum 2013 ini lebih ditekankan pada 

kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan. Ciri kurikulum 2013 yaitu 

menuntut kemampuan guru dalam berpengetahuan dan mencari 

pengetahuan sebanyak-banyaknya, siswa didorong untuk berpikir 

kritis. Memiliki tujuan agar terbentuknya generasi produktif, 

kreatif, inovatif, dan afektif. Menggunakan pendekatan tematik 

integrative, siswa memahami berbagai mata pelajaran dalam satu 

tema. 

Saat ini pendidikan di Indonesia menggunakan kurikulum 2013. 

Pada kurikulum 2013, siswa tidak lagi menjadi obyek dari pendidikan, 

tapijustru menjadi subyek dengan ikut mengembangkan tema dan materi 

yang ada. Dan dengan adanya perubahan ini, tentunya berbagai standar 

dalam komponen pendidikan akan mengalami berubah. Mulai dari standar 

isi, standar proses maupun standar kompetensi lulusan, dan bahkan standar 

penilaian pun juga mengalami perubahan. 

Penilaian dilakukan meliputi aspek sikap, pengetahuan dan 

keterampilan untuk setiap jenjang pendidikan, baik selama pembelajaran 
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berlangsung (penilaian proses) maupun setelah pembelajaran usai 

dilaksanakan (penilaian hasil belajar).  

Penilaian bertujuan untuk menjamin bahwa proses dan kinerja 

yang dicapai telah sesuai dengan rencana dan tujuan. (Mulyasa,2014: 136). 

Penilaian merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran agar 

sebagian besar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara 

optimal, karena banyaknya peserta didik yang mendapat nilai rendah atau 

di bawah standar akan mempengaruhi efektivitas pembelajaran secara 

keseluruhan. Oleh karena itu, penilaian pembelajaran harus dilakukan 

secara terus menerus, untuk mengetahui dan memantau perubahan serta 

kemajuan yang dicapai oleh peserta didik, maupun untuk memberi skor, 

angka atau nilai yang biasa dilakukan dalam penilaian hasil belajar. 

Penilaian hasil belajar mutlak dilakukan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang ada atau norma-norma yang telah ditetapkan.  

Akan tetapi, menurut hasil wawancara yang telah dilakukan saat 

PPL antara peneliti dan guru menyatakan bahwa kesulitan dalam 

menerapkan kurikulum 2013 adalah pada saat penilaian. Belum banyak 

guru yang memahami tentang penilaian dalam kurikulum 2013 dan 

mereka juga menyatakan bahwa penilaian kurikulum 2013 terlalurumit. 

Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Persepsi Guru Kelas II 

(Dua) Terhadap Pelaksanaan Proses Penilaian Kurikulum 2013 di SD 

Alfirdaus Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015” 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitiannya 

adalah, “Bagaimana persepsi guru kelas II (dua) terhadap pelaksanaan 

proses penilaian kurikulum 2013 di SD Alfirdaus Surakarta tahun ajaran 

2014/2015?” 

Sub Fokus Penelitiannya adalah: 

1. Bagaimana persiapan pembelajaran yang dilakukan guru kelas II (dua) 

SD Alfirdaus Surakarta tahun ajaran 2014/2015? 
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2. Bagaimana pelaksanaan proses penilaian dalam kurikulum 2013 yang 

dilaksanakan guru kelas II (dua) SD Alfirdaus Surakarta tahun ajaran 

2014/2015? 

3. Bagaimana persepsi guru kelas II (dua) terhadap pelaksanaan proses 

penilaian dalam kurikulum 2013 di SD Alfirdaus Surakarta tahun 

ajaran 2014/2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi guru 

kelas II (dua) terhadap pelaksanaan proses penilaian dalam kurikulum 

2013 di SD Alfirdaus Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat tercapai beberapa 

manfaat, antara lain: 

1. Manfaat Tertulis 

Dapat menambah referensi dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan mengenai persepsi guru kelas II (dua) terhadap proses 

penilaian dalam kurikulum 2013. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan Kepala 

Sekolah mengenai persepsi guru kelas II (dua) terhadap 

pelaksanaan proses penilaian dalam kurikulum 2013. 

Sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan 

meningkatkan mutu pencapaian tujuanpendidikan melalui upaya 

peningkatan proses belajar mengajar. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

acuan teknik meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam 

proses penilaian. 
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c. Bagi Mahasiswa dan Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan 

acuan dalam penelitian yang relevan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


