
1 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia  

terus berkembang pesat.  Agar dapat mengikuti dan meningkatkan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Salah satunya usaha menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas adalah melalui pendidikan. Dalam Undang – Undang RI No. 20 tahun 

2003 tentnag sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa:  

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan pemeblajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta kecerdasan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. 

 

Pendidikan nasional kita masih menghadapi berbagai macam persoalan. 

Persoalan itu memang tidak akan pernah selesai, karena subtansi yang 

ditransformasikan selama proses pendidikan dan pembelajaran selalu berada di 

bawah tekanan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemajuan 

masyarakat. Salah satu persoalan pendidikan kita masih  menonjol saat ini adalah 

adanya kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan inovasi dan 

penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dengan tujuan untuk meningkatkan 

kualitas proses pendidikan melalui pengembangan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi pada tahun 2004. Menurut Mulyasa (2013:68), mengungkapkan 

bahwa :  

Kurikulum 2013 berbasis kompetensi dapat dimaknai sebagai suatu 

konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan 

melakukan (kompetensi) tugas–tugas dengan standar perfomansi tertentu, 

sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan 

terhadap seperangkat kompetensi tertentu. 
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Latar belakang kurikulum 2013 adalah Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 diamanatkan penerapan 

metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian 

(teaching to the test), namun pendidikan menyeluruh yang memerhatikan 

kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa 

indonesia melalui penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional (UAS) pada 2011 

dan penyempurnaan kurikulum sekolah dasar dan menengah sebelum 2011 

diterapkan di 25% sekolah dan 100% pada tahun 2014. Penataan ulang 

kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, 

sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu 

menjawab kebutuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah 

dengan memasukan pendidikan kewirausahaan (diantaranya dengan 

mengembangkan model  link and match).  

Keberhasilan pembelajaran Kurikulum 2013 dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, salah satunya yaitu Guru. Menurut Undang–Undang Nomor 14 tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa yang dimaksud Guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah. 

Untuk menghasilkan guru yang mempunyai kualitas yang baik, kiranya 

tidaklah cukup bila seorang guru hanya menguasai materi yang bersifat teoritis 

saja, tetapi seorang guru juga dituntut memliki kemampuan mengajar yang 

berkaitan dalam pelaksanaan prosedur mengajar dikelas. Faktor yang perlu 

diperhatikan dari luar siswa salah satunya adalah kompetensi gru. Kompetensi 

guru merupakan salah satu faktor yang dpat meningkatkan prestasi belajar. 

Menurut Djamarah (2000:99), “pendidik yang berkompeten adalah pendidik yang 

memiliki ketrampilan memberi penguatan, ketrampilan bertanya, ketrampilan 

mengadakan variasi, ketrampilan menjelaskan, dan ketrampilan membuka dan 

menutup pelajaran. 
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Penilaian merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu proses 

pembelajaran. Jelas adanya bahwa penilaian pembelajaran peserta didik diatur 

oleh Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan 

dan harus pula di aplikasikan atau digunakan oleh pendidik untuk menilai hasil 

belajar peserta didik setelah pembelajaran. Tetapi pada saat ini masih banyak 

pendidik yang  belum mengetahui jelas apa itu penilaian autentik yang sudah 

ditetapkan pemerintah tersebut, sehingga peneliti mengangkat  judul  tentang 

penilaian sesuai yang digunakan dalam kurikulum 2013 . 

Penilaian autentik yang digunakan dalam kurikulum 2013 terdiri atas 

penilaian sikap spiritual dan sosial, penilaian ketrampilan dan penilaian 

pengetahuan. Tugas guru lebih berat dan perlu lketelitian dalam mengenal siswa 

satu persatu, tidak bisa secara klasikal. Banyak hal yang membuat guru 

mengalami hambatan yaitu aspek – aspek penilaian sikap itu memiliki beberapa 

unsur misalnya, nilai kedisiplinan, kerjasama dan sikap menghargai orang lain. 

Selain itu, dalam hal ketrampilan guru harus melakukan observasi dab protofolio. 

Penilaian dalam aspek pengetahuan dilakukan dengan mengerti, memahami dan 

mampu memopresentasikan, ada nilai presentasi dan penilaian tugas – tugas. 

(ceramah). Pada akhirnya peneliti memilih lokasi penelitian di Smk Batik 1 

Surakarta dengan tujuan setelah mengetahui mengenai kompetensi guru, 

diharapkan guru di SMK Batik 1 Surakarta menjadi acuan dalam pengambilan 

kebijakan mengenai penilaian suatu pembelajaran yang berorientasi pada 

Kurikulum 2013. 

Berdasarkan hal diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Kompetensi Guru dalam Penilaian pada Pembelajaran 

Ekonomi Akuntansi Berorientasi pada Kurikulum 2013 Di SMK Batik 1 

Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian 

meliputi : 
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1. Menganalisis kompetensi guru dalam melaksanakan penilaian sikap pada 

pembelajaran ekonomi akuntansi yang berorientasi pada kurikulum 2013 di 

SMK Batik 1 Surakarta. 

2. Menganalisis kompetensi guru dalam melaksanakan penilaian ilmu 

pengetahuan pada pembelajaran ekonomi akuntansi yang berorientasi pada 

kurikulum 2013 di SMK Batik 1 Surakarta. 

3. Menganalisis kompetensi guru dalam melaksanakan penilaian ketrampilan 

siswa pada pembelajaran ekonomi akuntansi yang berorientasi pada 

kurikulum 2013 di SMK Batik 1 Surakarta. 

4. Faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi kompetensi guru dalam 

melakukan penilaian pada pembelajaran ekonomi akuntansi yang berorientasi 

pada kurikulum 2013. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana kompetensi guru dalam memberikan 

penilaian sikap pada pembelajaran ekonomi akuntansi yang berorientasi pada 

kurikulum 2013 di SMK BATIK 1 Surakarta 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana kompetensi guru dalam memberikan 

penilaian ilmu pengetahuan pada pembelajaran ekonomi akuntansi yang 

berorientasi pada kurikulum 2013 

3. Untuk mendeskripsikan bagaimana kompetensi guru dalam memberikan 

penilaian ketrampilan pada pembelajaran ekonomi akuntansi yang 

berorientasi pada kurikulum 2013 

4. Untuk mendeskripsikan faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi 

kompetensi guru dalam memberikan penilaian pada pembelajaran ekonomi 

akuntansi yang berorientasi pada kurikulum 2013 di SMK BATIK 1 

Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan di atas penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan ilmu berupa : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai 

kompetensi guru dalam penilaian pada pembelajaran ekonomi akuntansi 

berorientasi kurikulum 2013. 

b.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk  

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a.  Memberikan gambaran  bagi mahasiswa dalam menganalisis mengenai 

kompetensi guru dalam memberikan penilaian berdasarkan kurikulum 

2013. 

b.  Memberikan informasi dan pengetahuan tentang kompetensi guru dalam 

memberikan penilaian berdasarkan kurikulum 2013. 

 

 

 


