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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, dan 

menjunjug tinggi cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alenia kemempat, yang berbunyai 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam mewujudkan cita-cita 

bangsa Indonesia segala usaha dan upaya dilakukan demi tercapainya 

cita-cita bangsa Indonesia, salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. 

Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi kemajuan sebuah 

bangsa dan negara, termasuk indonesia. Pendidikan memiliki peran yang 

sangat penting dalam membentuk masyarakat yang lebih baik, selain itu 

pendidikan merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sesuai dengan 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2003 pasal 

1 yang menjelaskan pendidikan adalah usaha sdar 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, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Dari penjelasan diatas bahwa pendidikan bertujuan untuk 

membentuk manusia yang memiliki kecerdasan spiritual dan sosial, serta 

memiliki ketrampilan yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, 

bangsa dan negara. 

Upaya dalam mencapai cita-cita dan tujuan pendidikan telah 

dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan, banyak hal yang dilakukan guna meningkatkan kualitas 
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pendidikan Indonesia, salah satunya dalam kurikulum. Perubahan dan 

perbaikan sudah dilakukan beberapa kali dalam sistem pendidikan 

nasional, diantaranya adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yang diganti dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan Pada periode 2006, setelah itu diganti dengan 

kurikulum 2013, yang dilaksanakan sampai saat ini. Sunarti dan Selly 

Rahmawati (2016: 1) menjelaskan bahwa kurikulum 2013 diawali dari 

sebuah kegelisahan melihat sistem pendidikan yang diterapkan selama ini 

yang hanya berbasis pada pengajaran  untuk memenuhi target 

pengetahuan siswa. Selain itu, diperlukan ketrampilan dan sikap yang 

tidak kalah penting untuk mendapatkan lulusn yang andal dan beretika 

untuk selanjutnya siap berkompetisi secara global. Berubahnya kurikulum 

KTSP ke kurikulum 2013 meupakan salah satu upaya memperbaharui 

setelah dilakukannya penelitian untuk pengembangan kurikulum yang 

sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Kurikulum 2013 memadukan 

tiga konsep yang menyeimbangkan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. 

Melalui konsep itu, keseimbangan ntara hardskill dan softskill dimulai 

dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar 

penilaian dapat terwujud. 

Perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum yang lainya diantaranya 

adalah dalam standar penilaian, dalam kurikulum 2013 penilaianya 

mencakup 3 aspek yaitu aspek afektif, psikomotorik, dan aspek kognitif. 

Standar penilaian pendidikan kurikulum 2013 mengacu pada 

permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian 

pendidikan, yaitu mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen 

penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dalam kurikulum 2013  

lebih ditekankan dalam penilaian autentik yaitu penilaian yang asli, nyata, 

valid, atau reliabel. Dalam pengambilan penilaian  berdasarkan data-data 

yang diperoleh guru dari hasil pengamatan guru terhadap peserta didik 

baik didalam proses pembelajaran maupun diluar pembelajaran, terutama 

pada jenjan sekolah dasar. 
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Berkaitan dengan Kurikulum 2013 tidak terlepas dari proses 

pembelajaran tematik, dimana dalam proses  pembelajaran tersusun dari  

beberapa komponen salah satunya adalah rencana proses pembelajaran, 

yang didalamnya memuat cara penilaian oleh guru. Proses penilaian 

merupakan hal yang penting guna mengukur perkembangan, dan 

kesulitan anak saat pembelajaran, yang kemudian dievaluasi oleh guru 

untuk meningkatkan hasil  belajar siswa. 

Sekolah Dasar sebagai awal pendidikan formal, menjadi salah satu 

awal pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Dimana di 

Sekolah Dasar memiliki perkembangan peserta didik yang bervariatif. 

Dimana peran penilaian sangat penting guna mengetahui perkembangan 

setiap peserta didik. Dari hasil penilaian yang dilakukan dapat dilakukan 

evaluasi dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 57 Ayat (7) tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam 

rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk 

akuntabilitas peyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. Sedangkan Pasal 58 Ayat (1) menyatakan bahwa evaluasi 

belajar peserta didik dilakukan  oleh pendidik untuk memantau proses, 

kemajaun, dan perbaikan hasil belajar peserta didik serta 

berkesinambungan. Dari landasan diatas dapat disimplkan bahwa 

penilaian merupakn hal yang sangat penting sebagai alat untuk mementau 

dan mengetahui tingkat perkembangan siswa. Dari beberapa pendapat 

peran evaluasi sangat penting dilakukan oleh setiap guru, evaluasi dapat 

membantu guru dalam melakukan tindk lanjut terhadap perkembangan 

siswa apakah mengalami kemajuan atau kemunduran, sehingga dapat 

ditindak lanjuti sebagai perbaikan guna meningkatkan mutu dan kualitas 

pendidikan. 

Pendidik atau guru merupakan salah satu unsur penting dalam 

pengembangan instrumen penilaian dan evaluasi sekaligus sebagai 

pelaksna. Sebagai seorang guru harus memiliki kopetensi yaitu 
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pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Menurut Abdul Majid 

(2014: 2) penilaian  dan evaluasi merupakan salah satu kompetensi yang 

harus dimiliki oleh guru pada aspek pedagigik. Kemampuan guru dalam 

menilai dan evaluasi harus mampu menyelenggarakan penilaian proses 

dan hasil pembelajaran secara berkesinambungan, serta melakukan 

evaluasi atas evektifitas proses dan hasil belajar dan menggunakan 

informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk melakukan program remidial 

dan pengayaan. 

Kemampuan guru dalam melakanakan penilaian sangat penting 

karena mempengaruhi bagaimana hasil penilaian dn proses evaluasi. 

Dimana proses penilaian merupakan salh satu faktor dalm mendukung 

berhasilnya sebuah proses dan hasil pembelajaran. Guru sebagai pelaku 

atau pelaksana dalam penilaian tentunya punya andil yang sangat besar 

dalam pelaksanaan penilaian yang baik. Kompetensi guru dalam 

melaksanakan penilaian akan mempengaruhi kualitas hasil belajar peserta 

didik dan kelulusan peserta didik. Guru harus benar-benar memiliki 

kompetensi penilaian dengan baik. 

Di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar merupakan SD yang mengusung 

kurikulum berbasis agama islam. Pelaksanaan kurikulum di SDIT 

Muhammadiyah Al-Kautsar sudah menerapkan kurikulum 2013 sejak 

awal kurikulum 2013 ditetapkan oleh Kementrian Pendidikandan 

Kebudayaan pada tahun 2013. Sebelum menerapkan kurikulum 2013 di 

SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar mesih menggunakan kurikulum 2006 

yaitu kurikulum KTSP. Dalam pelaksanaannya Kurikulum 2013 tidak 

terlepas dari beberapa masalah yang dihadapi., dari hasil wawancara 

dengan Bapak Mulyadi selaku Waka Kurikulum di SDIT Muhammadiyah 

Al-Kautsar bahwa kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian 

authentik Kurikulum 2013 masih ada guru yang  bingung dan kurang 

menguasai  penilaian authentik, dimana proses penilaian yang dilakukan 

masih menilai kognitif siswa. Namun dalam penilaian kurikulum 2013 

penilaian berbasis penilaian autentik yaitu proses penilaian tidak hanya 
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berfokus pada penilaian ranah kognitif, tapi  juga  dari ranah afektif dan 

psikomotorik siswa. 

Guru yang biasanya menggunakan penilaian Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan dituntut menggunakan Penilaian Kurikulum 2013,  dan 

dalam pelaksanaa penilaian kurikulum 2013, saat  membuat rencana 

proses pembelajaran dalam bagian penilaian tidak sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. Dimana penilaian yang dilakukan oleh 

guru dibuat tanpa memperhatikan capaian indikator dan tujuan 

pembelajaran. Dalam kurikulum 2013 sebagai pengganti kurikulum 

KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) aspek penilaian sangat 

penting dalam proses pembelajaran. Sehingga penguasaan penilaian  

harus benar-benar dikuasai penuh oleh guru,  guna tercapainya proses 

penilaian dan evaluasi pembelajaran yang baik. 

Untuk mengatasi masalah tersebut diilakukan sebuah riset dengan 

judul analisis kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian Kurikulum 

2013 di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar tahun 2016/2017. 

B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pelaksanaan penilaian kurikulum 2013 di SDIT 

Muhammadiyah Al-kautsar ? 

b. Bagaimana kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian authentik 

kurikulum 2013 di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar? 

c. Apa saja hambatan guru dalam melaksanakan penilaian kurikulum 

2013? 

C. Tujuan Penilaian 

 Tujuan penelitian merupakan acuan kegiatan penelitian agar sesuai 

dan berjalan sesuai dengan perencanaan awal yang sudah dibuat. Dalam 

penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Mendiskripsikan pelaksanaan penilaian kurikulum 2013 di SDIT 

Muhammadiyah Al-Kautsar. 
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b. Mendiskripsikan seberapa jauh kemampuan guru di SDIT 

Muhammadiyah Al-Kautsar dalam melaksanakan penilaian  

kurikulum 2013. 

c. Mendiskripsikan hambatan-hambatan yang di alami oleh guru di 

SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar dalam melaksanakan penilaian 

kurikulum 2013. 

D. Manfaat Penelitian 

 Dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik  yang bersifat 

teoritis dann praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

 Secara umum penelitian ini dapan memberikan peran dalam 

meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran di Indonesia, terutama 

dalam kopetennsi guru terhadap penilaian authentik Kurikulum 2013. 

 Secara khusus dengan peelitian ini dapat mengetahui seberapa  

jauh kemampuan  guru di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar dalam 

melaksanakan penilaian authentik Kurikulum 2013, dan mengetahui 

hambatan yang dialami oleh guru dalam pelaksanaan penilaian 

kurikulum 2013. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Sekolah 

a) Hasil penelitian ini dapat membantu sekolah dalam 

melakukan pengembangan kemampuan guru dalam 

melaksanakan penilaian kurikulum 2013. 

b) Memberikan koonsep penilaian kurikulumm 2013 yang 

sesuai dengan pedoman penilaian kurikulum 2013. 

2) Bagi Guru 

a) Memberi wawasan guru dalam penilaian kurikulum 

2013. 

b) Dapat meningkatkan kemampuan guru dalam  

melakukan penilaian kurikulum 2013. 
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c) Mengatasi kesulitann guru dalam melaksanaakan 

penilaian kurikulum 2013. 

3) Bagi Peneliti 

a) Dapat memberikan pengalaman bagaimana cara 

melaksanakan penilaian 2013. 

b) Mengembangkan kreatifitas dan kepekaan peneliti 

tentang adanya isu/masalah dalam dunia pendidikan. 


