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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah 

untuk memggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006. 

Kurikulum 2013 menurut Hidayat (2013:113) merupakan hasil pengembangan 

Kurikulum Berbasis Komepetensi (KBK) tahun 2004 dan pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 yang mencakup 

kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan pengetahuan keterampilan 

secara terpadu.   

Evaluasi pembelajaran menurut Kunandar (2013: 35) adalah proses 

pengumpulan data yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar 

siswa. Evaluasi pembelajaran merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari 

proses pembelajaran dan menjadi sesuatu yang sangat penting. Hal ini 

dikarenakan dapat memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik 

selama mengikuti pembelajaran. Gambaran perkembangan belajar peserta didik 

perlu diketahui oleh guru agar dapat memastikan bahwa peserta didik 

mengalami proses pembelajaran dengan benar.  

Berdasarkan analisis hasil dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) Matematika kurikulum 2013 Kota Salatiga ditemukan adanya 

kesenjangan dalam penerapan evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 dimana 

semua aspek yang perlu dievaluasi pada kompetensi sikap dan kompetensi 

psikomotorik pada suatu materi ajar dievaluasi semua dalam satu kali tatap muka 

sehingga guru tidak punya cukup waktu untuk mengevaluasi semua aspek 

tersebut. Hal ini mengakibatkan guru mengalami kesulitan dalam melakukan 

evaluasi pembelajaran matematika pada kompetensi sikap dan kompetensi 

psikomotorik. 

Menurut Sutama, Narimo, dan Suyatmini (2015), ditemukan adanya 

kesenjangan dalam penerapan evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 dimana 

sebagian besar guru matematika SMP di Kota Salatiga mengalami kesulitan 
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dalam melakukan evaluasi pembelajaran matematika pada kompetensi sikap dan 

kompetensi keterampilan. Kesenjangan tersebut akan mempengaruhi hasil 

belajar yang akurat terkait penguasaan pembelajaran matematika di SMP. 

Hasil penelitian Fitriyani, Sutama, Narimo (2015) tentang pengelolaan 

evaluasi pembelajaran matematika dengan kurikulum 2013 pada SMP 

menyimpulkan bahwa guru sudah melakukan penilaian dengan optimal, baik 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Akan tetapi pada kompetensi 

sikap khususnya penilaian diri sendiri dan penilaian antar teman masih belum 

maksimal karena evaluasi tersebut hanya dilakukan di awal pelaksanaan 

kurikulum 2013, setelah berjalan guru sudah tidak mengevaluasi hasil penilaian 

dan instrumen penilaian tidak ada perubahan. 

Hasil Penelitian Retnawati (2015) tentang hambatan guru matematika 

SMP pada implementasi Kurikulum 2013 menyimpulkan bahwa salah satu 

hambatan guru matematika SMP pada implementasi Kurikulum 2013 adalah 

guru kesulitan mengatur waktu pada perencanaan pembelajaran, merencanakan 

pembelajaran, merencanakan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

pada penyusunan instrumen penilaian serta sistem penilaian yang rumit dan 

perlu waktu yang lama untuk menyusun laporannya. 

Menurut Sutama (2011: 28), proses pembelajaran matematika tidak efektif 

dikarenakan metode pembelajaran yang monoton, suasana tidak menyenangkan, 

dan peserta didik tidak tertarik dengan apa yang disampaikan oleh guru. Sutama, 

Narimo, dan Samino (2015) mengatakan bahwa pembelajaran matematika yang 

diberikan oleh guru kepada peserta didik belum memiliki nilai yang membentuk 

sikap dan kepribadian lengkap. Hal ini belum membentuk sikap disiplin, hati-

hati, kritis, sabar, peduli, dan berani pada peserta didik secara optimal melalui 

pembelajaran matematika. 

Menurut Subadi, Khotimah, dan Sutarni (2013), model pembelajaran 

memberikan kontribusi pada kualitas pembelajaran, salah satunya 

pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran. Guru harus dapat memilih dan 

menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar supaya 

memperoleh hasil evaluasi pembelajaran matematika yang optimal. 
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Untuk memperoleh hasil evaluasi pembelajaran matematika yang optimal, 

akan lebih baik jika guru melakukan pengembangan evaluasi pembelajaran 

matematika kurikulum 2013 berbasis Lesson Study. Penggunaan model 

pembelajaran Lesson Study diharapkan dapat meningkatkan hasil evaluasi 

pembelajaran matematika. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah yaitu: 

1. Guru mengalami kesulitan dalam pengimplementasian evaluasi 

pembelajaran matematika kurikulum 2013. 

2. Kompetensi guru pada bidang kurang optimal. 

3. Tingkat kemampuan guru bervariasi.  

4. Model dan strategi pembelajaran kurang bervariasi. 

5. Guru belum memotivasi (menunjukkan suatu materi bermanfaat bagi 

kehidupan sehari-hari) peserta didik. 

6. Kerjasama guru pada bidang yang sama belum nampak. 

7. Guru masih perlu sosialisasi dan pengembangan bersama. 

8. Sumber belajar dan media pembelajaran yang kurang memadai. 

9. Peserta didik cenderung pasif. 

10. Kurangnya rasa ketertarikan peserta didik terhadap apa yang disampaikan 

oleh guru. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Fokus penelitian ini yaitu pengembangan evaluasi pembelajaran 

matematika kurikulum 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi fokus penelitian 

ini dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut: 

1. Belum optimal dalam pengimplementasian evaluasi pembelajaran 

matematika kurikulum 2013. 

2. Kompetensi guru pada bidang kurang optimal. 

3. Pengembangan kurikulum 2013 berbasis Lesson Study. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana evaluasi pembelajaran matematika yang dilakukan oleh guru 

SMP Kristen 2 Salatiga? 

2. Bagaimana pengembangan evaluasi pembelajaran matematika kurikulum 

2013 berbasis Lesson Study kelas VII SMP Kristen 2 Salatiga? 

3. Bagaimana efektivitas evaluasi pembelajaran matematika kurikulum 2013 

berbasis Lesson Study yang dikembangkan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis dan mendeskripsikan evaluasi pembelajaran matematika yang 

dilakukan oleh guru SMP Kristen 2 Salatiga. 

2. Menyusun pengembangan evaluasi pembelajaran matematika kurikulum 

2013 berbasis Lesson Study kelas VII SMP Kristen 2 Salatiga. 

3. Menganalisis dan menguji efektivitas evaluasi pembelajaran matematika 

kurikulum 2013 berbasis Lesson Study yang dikembangkan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan tentang pengembangan evaluasi pembelajaran matematika 

berbasis Lesson Study. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan kepala sekolah untuk 

memperbaiki kualitas supervisi atau pembinaan para guru dalam bidang 

evaluasi pembelajaran matematika kurikukum 2013. 
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b. Bagi Pendidik 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan guru untuk: 

1) Mempermudah dalam melakukan evaluasi pembelajaran 

matematika kurikulum 2013. 

2) Meningkatkan hasil evaluasi pembelajaran matematika kurikulum 

2013. 

c. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan para peserta didik untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika. 

 

 

 

 

 


