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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Purwo (1984) membagi dua pola penataan materi pembelajaran 

bahasa di dunia yang ikut mewarnai materi pembelajaran bahasa di Indonesia, 

yaitu pembelajaran dengan fokus utamanya pada bentuk (form) bahasa dan 

pembelajaran dengan fokus utama pada fungsi (function) bahasa. Apabila 

pembelajaran dengan penekanan pada bentuk bahasa lebih difokuskan pada 

penguasaan struktur (tata bahasa), pembelajaran dengan penekanan pada fungsi 

bahasa lebih difokuskanpada penguasaan penggunaan bahasa. 

Pembelajaran Bahasa dan sastra Indonesia di sekolah berkembang 

dengan sangat pesat terutama dalam hal ruang lingkup materi pokok yang harus 

dibelajarkan guru kepada peserta didik untuk menciptakan suatu hasil dan dampak 

pendidikan yang berkualitas. Penggunaan media dan sumber belajar perlu 

diperhatikan agar dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Pelajaran Bahasa 

dan sastra Indonesia bukan tentang ilmu bahasa atau ilmu sastra, melainkan 

peningkatan kemampuan menggunakan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. 

Dengan demikian, pembelajaran Bahasa dan sastra Indonesia saat ini diarahkan 

pada upaya membangun kemampuan serta keterampilan pelajaran Bahasa dan 

sastra Indoensia. 

Menurut Kurinasih dan Sani (2014), salah satu hal yang krusial dalam 

implementasi Kurikulum 2013 adalah masalah kesiapan para pendidik atau guru. 

Persoalan guru dirasakan krusial karena apabila guru tidak siap 

mengimplementasikan kurikulum baru, maka kurikulum sebaik apapun tidak akan 

membawa perubahan apapun pada dunia pendidikan nasional. 

Kurikulum merupakan tiang bagi pendidikan sehingga Kurkulum dan 

pendidikan saling berkaitan. Apabila kurikulum berjalan dengan baik dan 

didukung dengan komponen-komponen yang berjalan baik pula,  maka proses 

penilaian akan berjalan dengan baik dan menghasilkan peserta didik yang baik 

pula. Kurikulum akan berubah secara terus menerus dan berkelanjutan. Perubahan 
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kurikulum ini disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga 

dipengaruhi oleh kebutuhan manusia yang selalu berubah, semua itu disebabkan 

oleh era globalisasi ini. Di era globalisasi ini, semua serba berkembang dengan 

cepat, sehingga kurikulum juga harus bisa mengimbangi perkembangan-

perkembangan yang lainnya. 

Perubahan kurikulum yang terus menerus dan berkelanjutan, semestinya 

juga diikuti dengan kesiapan untuk berubah dari seluruh pihak yang bersangkutan 

dengan pendidikan di Indonesia karena kurikulum bersifat dinamis, bukan statis. 

Jika kurikulum bersifat statis, maka kurikulum tersebut merupakan kurikulum 

yang tidak baik karena tidak menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan 

yang ada di zamannya. Di sinilah peran guru sangat diperlukan. 

Dalam penelitian ini, peneliti sangat tertarik untuk menganalisis persepsi 

guru, khususnya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) yang sudah mengikuti Kurikulum 2013 di SMP 

Boyolali khususnya SMP Negeri 1 Simo dan MTS Negeri Walen. Hal ini 

disebabkan guru sebagai subjek dalam pelaksanaan pendidikan harus bisa 

menyesuaikan diri dengan Kurikulum terbaru yang disusun oleh Menteri 

Pendidikan, yaitu Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini disusun untuk 

menggantikan kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Persepsi guru dalam penelitian ini melingkupi pandangan 

guru terhadap bagaimana penilaian sastra dalam Kurikulum 2013. Setelah 

menggali persepsi guru mengenai jenis-jenis penilaian bahasa Indonesia pada 

Kurikulum 2013, maka kelebihan dan kekurangan penilaian pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia akan ditanyakan peneliti kepada guru untuk lebih mengenal 

penilaian sastra dalam Kurikulum 2013 ini lebih mendalam.  

Persepsi guru dalam penelitian ini dianggap penting, karena setiap guru 

pasti memiliki pandangan terhadap penilaian bahasa Indonesia yang ada dalam 

Kurikulum 2013. Persepsi guru ini bisa menjadi masukan untuk pembentukan 

Kurikulum selanjutnya, karena guru adalah orang yang terlibat langsung dalam 

proses belajar-mengajar, maka guru lah yang paling mengerti bagaimana penilaian 

bahasa Indonesia yang seharusnya. Selain itu, guru juga lah yang mengetahui 
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kelebihan dan kekurangan yang ada pada penilaian mata pelajaran bahasa 

Indonesia yang sedang diterapkan karena guru yang menjalankan Kurikulum 

secara langsung.   

Penilaian dalam Kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud Nomor 66 

Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Standar Penilaian Pendidikan 

bertujuan untuk menjamin: (1) perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan 

kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian, (2) 

pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, 

efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya; dan (3) pelaporan hasil 

penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Standar 6 

penilaian pendidikan ini disusun sebagai acuan penilaian bagi pendidik, satuan 

pendidikan, dan pemerintah pada satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan 

dasar dan menengah. 

Menurut Permendikbud tersebut standar penilaian pendidikan adalah 

kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar 

peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan 

informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup 

penilaian autentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan 

harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat 

kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian 

sekolah/madrasah. 

Penelitian akan didapat gambaran secara umum bagaimana penilaian pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013. Gambaran ini meliputi 

apa saja jenis penilaian yang ada dalam Kurikulum 2013. Kelebihan dan 

kekurangan penilaian mata pelajaran bahasa Indonesia ini juga tidak lepas dari 

pantauan, sehingga hal ini bisa bermanfaat bagi semua calon guru dan juga guru-

guru yang masih menggunakan KTSP di sekolahnya. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana persepsi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia terhadap jenis 

penilaian pada kurikulum 2013 ini? 

2. Apa menurut guru tentang kelebihan penilaian pada kurikulum 2013?  

3. Apa menurut guru tentang kekurangan penilaian pada kurikulum 2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menjelaskan persepsi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia terhadap 

jenis penilaian pada Kurikulum 2013 di SMP. 

2. Memaparkan kelebihan penilaian pada Kurikulum 2013 di SMP 

berdasarkan persepsi guru. 

3. Memaparkan kekurangan penilaian pada Kurikulum 2013 di SMP 

berdasarkan persepsi guru. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis dapat digunakan untuk memberikan informasi 

kepada masyarakat, khususnya kepada pendidik tentang penilaian dalam 

Kurikulum 2013 pada jenjang SMP. Selain itu, diharapkan penelitian ini mampu 

dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan kinerja pendidik khususnya para 

guru-guru bahasa dan sastra Indonesia di masa yang akan datang. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui penilaian yang tepat dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 pada jenjang SMP. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penilaian 

bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 pada jenjang SMP. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian-

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penilaian bahasa Indonesia 

dalam Kurikulum 2013 pada jenjang SMP. 
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Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan tambahan bagi peserta 

didik tentang masalah-masalah yang terjadi dalam penilaian dalam mata peajaran 

bahasa Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 




