
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan berasal dari bahasa latin yaitu e dan ducare; e berarti keluar 

dan ducare berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin. Jadi pendidikan 

secara etimologi berarti menuntun keluar. Pendidikan adalah pembelajaran 

pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaaan sekelompok orang yang diturunkan 

dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau 

penelitian. Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 

mendefinisikan 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, dan akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah daya upaya untuk 

memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin dan karakter), pikiran 

(intelek), dan tubuh anak dalam kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan 

dunianya. Pendidikan sangat penting karena dengan pendidikan maka manusia 

mendapatkan pengetahuan dan memiliki karakter serta budi pekerti yang baik 

sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan keadaan sosial. Masa depan 

bangsa dan negara berada di tangan masyarakat yang berpendidikan. 
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 Pemerintah sangat menyadari betapa pentingnya pendidikan untuk 

kemajuan bangsa. Pendidikan sangat berpengaruh pada ketahanan bangsa dan 

negara agar terus berkelanjutan. Guna menjaga eksistensi negara, maka negara 

memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap pendidikan setiap warga 

negaranya. Negara Indonesia mencantumkan pendidikan sebagai salah satu tujuan 

nasionalnya dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 Alinea keempat yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara juga membuat regulasi yang mengatur 

pendidikan yaitu Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, di dalamnya terdapat tujuan pendidikan nasional untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, dan berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Pemerintah menentukan standar pendidikan yang berkualitas. Indikator 

pendidikan yang berkualitas dengan dipenuhinya 8 (delapan) Standar Pendidikan 

Nasional, yaitu: Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi, Standar Proses,  

Standar Pendidik dan Kependidikan, Standar Sarana Prasarana, Standar 

Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian. SKL adalah pedoman 

penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar Isi adalah kerangka 

dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, 

dan kalender pendidikan. Standar proses adalah standar pelaksanaan pembelajaran 

dalam satuan pendidikan untuk mencapai SKL. Standar Pendidik dan 

Kependidikan adalah kualifikasi akademik dan kompetensi para agen pembelajar. 

Standar Sarana Prasarana adalah perabotan dan peralatan pendidikan serta 
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ruang/tempat yang diperlukan untuk proses pembelajaran yang teratur dan 

berkelanjutan. Standar Pengelolaan meliputi perencanaan program, pelaksanaan 

rencana kerja, pengawasan, dan evaluasi. Standar Pembiayaan adalah biaya 

investasi, biaya operasi, dan biaya personal dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Standar Penilaian adalah penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik, satuan 

pendidikan, dan pemerintah.  

Standar pendidikan yang keempat adalah Standar Pendidik dan 

Kependidikan. Pada Undang Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

dijelaskan bahwa guru sebagai seorang tenaga pendidik yang profesional harus 

memiliki empat kompetensi, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Salah satu 

kompetensi pedagogik guru adalah melakukan evaluasi dan penilaian. Guru harus 

dapat merencanakan, melaksanakan, dan membuat tindak lanjut dari penilaian 

yang dilakukan pada proses pembelajaran maupun sesudah pembelajaran. 

Penilaian yang dilakukan guru harus berdasarkan standar penilaian yang telah 

ditetapkan pemerintah.  

Guru sebagai tenaga pendidik dan kependidikan dalam melakukan 

penilaian terhadap peserta didik harus memiliki kompetensi yang memadai sesuai 

dengan perkembangan kurikulum. Pemerintah melalui dinas dan instansi terkait 

telah melaksanakan berbagai pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis 

bagi guru sebagai tenaga pendidik. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun sekali pada 

guru yang belum mendapatkan pelatihan. Hal ini dilakukan agar guru memiliki 

pengetahuan dalam mengimplementasikan kurikulum yang sedang berlaku. 
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Namun karena keterbatasan kuota yang disediakan pemerintah maka tidak semua 

guru mendapatkan bimbingan untuk memahami kurikulum ini sehingga guru 

harus aktif dan kreatif dalam mendapatkan pemahaman terkait kurikulum melalui 

berbagai sumber belajar.  

Kurikulum yang digunakan pada saat ini adalah Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan Tahun 2013 atau biasa disebut Kurikulum 2013. Kurikulum 

2013 mulai diimplementasikan sejak tahun 2013 pada Tahun Pelajaran 

2013/2014. Pada tahap awal tidak seluruh sekolah melaksanakan, hanya beberapa 

sekolah piloting pada Kelas I (Kelas bawah) dan Kelas V (Kelas atas). Lalu pada 

Tahun Pelajaran 2014/2015 Kurikulum 2013 dilaksanakan serentak oleh seluruh 

sekolah. Pada awal 2016 pelaksanaan Kurikulum 2013 sempat dihentikan 

sementara karena berbagai kendala di lapangan, seperti belum siapnya tenaga 

pendidik mengimplementasikan dan ketersediaan sarana prasarana yang kurang 

memadai. Kemudian pada awal tahun pelajaran 2016/2017 dilaksanakan kembali 

oleh seluruh sekolah. Saat ini seluruh Sekolah Dasar (SD) melaksanakan 

Kurikulum 2013 pada Kelas Kelas I dan II (Kelas bawah) dan Kelas Kelas IV dan 

VI (Kelas Atas).  

Sebelum Kurikulum 2013 dilaksanakan, kita menggunakan Kurikulum 

2006. Terdapat banyak perbedaan dari kedua kurikulum tersebut. Perbedaan 

tersebut meliputi seluruh standar pendidikan. Pada Kurikulum 2006 Standar Isi 

ditentukan terlebih dulu baru SKL; kompetensi lebih menekankan pada 

kompetensi pengetahuan; pembelajaran tematik hanya di kelas bawah; proses 

pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan Eksplorasi, Elaborasi, 
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Konfirmasi (EEK); Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai mata 

pelajaran; penilaian lebih menekankan pada pengetahuan; pramuka bukan 

kegiatan ekstra kurikuler wajib,  

Pada Kurikulum 2013 berlaku hal yang sangat berbeda dengan Kurikulum 

2006. Pada Kebijakan dan Dinamika Perkembangan Kurikulum 2013 dijelaskan 

bahwa dalam Kurikulum 2013 SKL ditentukan terlebih dulu baru menentukan 

Standar Isi; ada keseimbangan antara kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan; pembelajaran tematik digunakan seluruh kelas; jumlah jam 

pelajaran per minggu pada Kurikulum 2013 lebih banyak tetapi muatan pelajaran 

lebih sedikit; proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik; TIK bukan 

mata pelajaran, tetapi sebagai media pembelajaran; dan pramuka merupakan 

kegiatan ekstra kurikuler wajib. 

Khusus pada penilaian terdapat perbedaan mendasar pada Kurikulum 2006 

dan Kurikulum 2013. Penilaian dalam Kurikulum 2006 meliputi afektif, kognitif, 

dan psikomotorik. Penilaian afektif pada hasil belajar siswa berupa predikat saja. 

Penilaian kognitif lebih diutamakan dan tes menjadi cara yang paling dominan 

dalam penilaian. Penilaian psikomotorik hanya pada muatan pelajaran tertentu, 

seperti: Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) dan Seni Budaya dan 

Keterampilan (SBK).  

Penilaian pada Kurikulum 2013 menggunakan penilaian autentik yang 

mengukur semua sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan proses dan 

hasil secara proporsional, serta penilaian tes dan portofolio saling melengkapi. 

Penilaian aspek sikap pada muatan pelajaran Pendidikan Pancasila dan 
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Kewarganegaraan (PPKn); dan Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Penilaian 

aspek pengetahuan dan keterampilan meliputi seluruh muatan pelajaran selama 

proses pembelajaran. Penilaian aspek sikap berupa predikat dan deskripsi, 

sedangkan penilaian pengetahuan, dan keterampilan berupa angka, predikat, dan 

deskripsi. 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang terus direvisi setiap tahunnya 

agar dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan perkembangan zaman. 

Elemen yang mengalami perubahan pada SKL, Standar Isi, Standar Proses, dan 

Standar Penilaian. Standar Penilaian yang dilaksanakan guru akan berdampak 

langsung pada hasil belajar peserta didik. Ternyata pada pelaksanaannya guru 

menghadapi banyak kendala, antara lain: banyaknya aspek yang dinilai, 

pelaksanaan penilaian selama proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran 

menjadi kurang efektif, dan guru sangat terbebani dengan mendeskripsikan setiap 

kompetensi pada setiap muatan pelajaran. Hal ini yang membuat peneliti tertarik 

untuk meneliti penilaian pada implementasi Kurikulum 2013 oleh guru dalam 

satuan pendidikan. 

 SD Negeri Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta merupakan salah satu 

SD negeri terbaik di Kota Surakarta. Hal ini ditunjukkan dengan prestasinya di 

berbagai bidang. Salah satu prestasinya yaitu sekolah akan mewakili lomba 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Lomba Adhiwiyata, dan Lomba 

Budaya Mutu tingkat nasional pada tahun ini secara bersamaan. Selain itu sekolah 

ini juga selalu masuk dalam peringkat 10 besar hasil ujian sekolah (USBN) siswa 
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tertinggi tingkat kota. Sekolah ini juga merupakan SD inti dalam satu gugus 

sehingga menjadi rujukan bagi SD-SD imbasnya.  

SD Negeri Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta mengimplementasikan 

Kurikulum 2013 mulai Tahun Pelajaran 2014/2015 pada Kelas I untuk mewakili 

kelas bawah dan Kelas IV untuk mewakili kelas atas, kemudian pada Tahun 

Pelajaran 2015/2016 dilaksanakan pada Kelas I, II, IV, dan V. Namun karena 

banyak kendala yang dihadapi, kemudian pemerintah kota mengambil kebijakan 

agar seluruh sekolah kembali menggunakan Kurikulum 2006 pada semester II. 

Pada Tahun Pelajaran 2016/2017 sekolah kembali menggunakan Kurikulum 2013 

dengan tahap pertama dilaksanakan pada kelas I dan Kelas IV dan. Sedangkan 

Kelas II, Kelas III, Kelas V, dan Kelas VI masih melaksanakan Kurikulum 2006 . 

Pada Tahun Pelajaran 2017/2018 ini sekolah melaksanakan Kurikulum 2013 pada 

Kelas I, Kelas II, Kelas IV, dan Kelas V, sedangkan Kelas III dan Kelas VI masih 

menggunakan Kurikulum 2006.  

SD Negeri Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta memiliki rombongan 

belajar (rombel) sebanyak lima belas yang terdiri dari: kelas I sebanyak tiga 

rombel, Kelas II sebanyak tiga rombel, Kelas III sebanyak tiga rombel, Kelas IV 

sebanyak dua rombel, Kelas V sebanyak dua rombel, dan Kelas VI sebanyak dua 

rombel. Pendidik di SD Mangkubumen Kidul No. 16 terdiri dari 1 kepala sekolah, 

15 guru kelas dan 8 guru mata pelajaran yang sudah PNS dan disertifikasi. Dari 

24 tenaga pendidik tersebut, sebanyak 17 guru telah mengikuti Bimtek Kurikulum 

2013, yaitu: kepala sekolah, 12 guru kelas, dan 4 guru mapel. Guru-guru tersebut 

mengikuti Bimtek secara bergantian antara tahun 2014 sampai 2017. Dari 10 guru 
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kelas yang melaksanakan Kurikulum 2013 baru tujuh guru yang telah mengikuti 

Bimbingan Teknis (Bimtek) Kurikulum 2013, yaitu guru kelas IA, IC, IIB, IVA, 

IVB, VA, dan VB.  

Berdasarkan latar belakang, peneliti melakukan penelitian terkait 

implementasi penilaian autentik pada kurikulum 2013 di sekolah dasar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 

permasalahan yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan Penilaian Autentik di SD Negeri Mangkubumen 

Kidul No. 16 Surakarta? 

2. Bagaimana pelaksanaan Penilaian Autentik di SD Negeri Mangkubumen 

Kidul No. 16 Surakarta? 

3. Bagaimana tindak lanjut Penilaian Autentik di SD Negeri Mangkubumen 

Kidul No. 16 Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan 

mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Perencanaan Penilaian Autentik di SD Negeri Mangkubumen Kidul No. 

16 Surakarta  

2. Pelaksanaan Penilaian Autentik di SD Negeri Mangkubumen Kidul No. 16 

Surakarta  

3. Tindak lanjut Penilaian Autentik di SD Negeri Mangkubumen Kidul No. 

16 Surakarta  
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D. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian hendaknya memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Adanya  penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi peneliti  

Penelitian ini menjadi media untuk mengaplikasikan atau 

menerapkan teori-teori yang dipelajari  selama kuliah dan 

menambah wawasan yang berkaitan dengan penilaian Kurikulum 

2013. 

b. Bagi peneliti lain 

Sebagai bahan referensi bagi mereka yang ingin melakukan 

penelitian yang relevansinya sama atau ada korelasi dengan 

penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Sekolah  

Untuk mengetahui pedoman yang benar dalam penilaian 

autentik Kurikulum 2013 di sekolah dasar. Selain itu untuk 

mengetahui implementasi penilaian yang dilakukan para pendidik. 

b. Bagi Masyarakat 

Dapat mengetahui penilaian autentik yang digunakan pada 

Kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran putra putri mereka 

yang tentunya berbeda dengan penilaian kurikulum sebelumnya. 
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c. Bagi Pemerintah 

Sebagai bahan masukan dan referensi untuk mengatasi 

hambatan dalam pelaksanaan penilaian autentik Kurikulum 2013 di 

tingkat sekolah dasar. 


