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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era sekarang pendidikan menjadi landasan utama untuk menjadkan 

sumber daya manusia menjadi lebih baik lagi. Sekolah dasar menjadi jenjang 

paling bawah untuk memulai sebuah pemdidikan. Di dalam era sekarang 

sekolah baik SD, SMP, dan SMA salalu memberikan inovasi melalui sebuah 

kurikulum dan pendidikan karena perlu dipahami untuk bisa mengevaluasi 

sebuah kurikulum. Dengan adanya kurikulum dan pendidikan para pengelola 

pendidikan bisa mengevaluasi kurikulum yang sedang berjalan. Kurikulum 

bisa beruabah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman. Untuk 

memperbaruikurikulum dibutuhkan sebuah evaluasi kurkulum. Permendikbud 

nomer 159 tahun 2014 tentang evaluasi kurikulum pasal 1, menjelaskan 

bahwa evaluasi kurikulum adalah serangkaian kegiatan terencana, sistematis, 

dan sistematik dalam mengumpulkan dan mengolah informasi, memberikan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menyempurnakan 

kurikulum. Dari peraturan menteri pendidikan tersebut terlihat fungsi dan 

pentingnya dilakukan evaluasi kurikulum.   

Evaluasi Kurikulum berfungsi sebagai upaya penyempurnaan kurikulum 

secara berkelanjutan pada tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan. 

Evaluasi kurikulum dilaksanakan oleh Kementerian, Kementerian Agama, 

dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, kantor wilayah 

kementerian agama, kantor kementerian agama kabupaten/kota, komite 

satuan pendidikan/dewan pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat 

sesuai dengan kewenangan masing-masing. Evaluasi kurikulum mencakup 

keseluruhan kurikulum atau tiap-tiap komponen kurikulum, seperti tujuan, isi, 

atau metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut Hamalik, 

(2017). Evaluasi kurikulum dilakukan sesuai dengan kurikulum yang 

digunakan pada masing-masing sekolah, termasuk didalanya kurikulum 2013 

yang digunakan pada saat ini.  



2  

 
 

Kurikulum 2013 merupakan salah satu wujud adanya penyempurnaan 

kurikulum yang menggunskan konsep tematik terintegrasi untuk jenjang 

sekolah dasar (Habiby Wahdan Najib, 2017). Tapi dalam pelaksanaan 

kurikulum 2013 belum berjalan secara maksimal dan ditambah lagi dengan 

kebijakan baru yaitu sekolah harus melaksanakan pembelajaran secara daring 

sehingga butuh penyesuaian dengan konidisi sekarang.Masih banyak guru 

khusunya guru baru yang mengalami kebingungan dalam mengolah raport 

pada masa pandemi ini, dimana raport kurikulum 2013 penilaiannya berupa 

deskriptif.  

Penilaian pengetahuan sebagai penilaian potensi intelektual yang terdiri 

dari tahapan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, 

menyinteksis, dan mengevaluasi Anderson dan Krathwohl (2001) dalam 

Majid Abdul, (2015). Permendikbud Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar 

Penilaian Pendidikan pasal 3, menjelaskan bahwa penilaian aspek 

pengetahuan dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta 

didik. Pada penilaian ini bisa dilakukan dengan tes lisan, tes tulis, atau 

penugasan yang dilakukan oleh pendidik untuk mendapatkan nilai 

pengetahuan siswa. 

Di tahun 2020 ini seluruh dunia mengalami wabah yaitu pandemi Covid-

19. Pandemi COVID-19 adalah krisis kesehatan yang pertama dan terutama 

di dunia (Purwanto et al., 2020). Pandemi ini berdampak pada berbagai 

bidang, dan salah satunya di bidang pendidikan. Banyak negara memutuskan 

untuk sementara menutup sekolah, perguruan tinggi selama masa pandemic 

covid-19. Setiap Negara membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi 

permasalahan yang sedang terjadi. Untuk mengatasi wabah pandemic Covid -

19 semua negara menerapkan sebuah tindakan salah satunya dengan 

melakukan gerakan social distancing yaitu jarak sosial yang dirancang untuk 

mengurangi interaksi orang-orang dalam komunitas yang lebih luas (Wilder-

Smith & Freedman, 2020). Dengan adanya social distancingmenjadikan 

pembelajaran di sekolah menjadi terhambat serta tidak bisa dilakukan secara 

langsung menyebabkan pengaruh pada pelaksanaan kegiatan pendidikan. 
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Karena adanya pandemic Covid-19 maka perlu adanya perubahan desain 

model pembelajaran serta bagaimana cara penilaian pada kegiatan belajar 

mengajar untuk menghindari pembelajaran dengan tatap muka sebagai upaya 

untuk pencehagan penyebaran wabah virus covid-19. Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan surat edaran No 4 tahun 2020 

tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran 

corona virus disease (Covid-19) yang salah satu isinya belajar dari rumah 

dengan pembelajaran daring atau jarak jauh. Maka selama pandemi Covid-19 

berlangsung setiap sekolah melaksanakan kegiatan pendidikan dengan 

pembelajaran jarak jauh.  

Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 juga menjelaskan bagaimana 

pengelolaan dalam penyusunan nilai raport yang dijadikan sebagai bahan 

ucuan untuk kenaikan kelas siswa, diadalamnya menjelaskan bagaiaman 

pengisian nilai raport dilakukan seperti memasukan nilai penugasan secara 

daring, ujian yang dilakukan secara online. Kendala sekolah berkaitan dengan 

implementasi SE No. 4 Tahun 2020 lebih kepada ketersediaan sarana dan 

prasara pendukung, tidak semua orangtua/ wali murid mampu menyediakan 

kuota sebagai salah satu pendukung utama terlaksannya pembelajaran dengan 

system daring. Bantuan kuota pembelajaran yang diberikan pemerintah 

memang sedikit meringakan, namun hal tersebut tidak dapat mengatasi 

kendala signak internet yangt kurang stabil yang dirasakan oleh beberapa 

siswa didik. Hal tersebut tidak saja terjadi pada SD Negeri Kenep 3 

Sukoharjo, namun juga beberapa sekolah lain pada lokasi dan jenjang 

pendidikan yang berbeda dan merupakan kendala dalam penentuan nilai 

raport oleh guru. Beberapa perubahan berkenaan dengan nilai raport tersebut 

disesuaikan dengan system pendidikan jarak jauh yang dilakukan selama 

masa pandemi. 

Pendidikan jarak jauh menjadi system yang paling efektif dan 

berprespektif dalam sistem pendidikan(Lenar et al, 2014). Pendidikan Jarak 

Jauh dapat didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang tidak 

memperhitungkan ruang dan waktu pembelajaran dan memiliki sifat mandiri 
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untuk proses pengembangan peserta didik menggunakan metode maupun 

media dalam kegiatan pembelajaran (Kor et al, 2014). Di Indonesia 

pembelajaran jarak jauh (PJJ) bukan sesuatu yang baru, karena pendidikan 

dengan teknologi berkesinambungan satu sama lain. Pembelajaran jarak jauh 

menjadi pilihan yang paling tepat selama masa pandemic Covid-19 karena 

pendidikan harus tetap berjalan. Dengan pembelajaran jarak jauh dapat 

mengurangi resiko penyebaran virus corona dan sesuai dengan edaran yang 

sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud untuk belajar melalui daring.  

Beberapa penelitian terdahulu berkenaan dengan pembelajaran daring 

pada sekolah dasar lebih berfokus kepada pelaksanaan materi pembelajaran, 

media yang digunakan dalam pembelajaran daring, serta kendala-kendala 

yang dihadapi oleh sekolah sebagai pemberi fasilitas, guru sebagai pelaksana 

pembelajaran, serta orangtua sebagai pendamping anak dalam pembelajaran, 

serta persepsi anak dengan adanya pembelajaran system daring. Kebaruan 

penelitian ini dibandingkan dengan sebelumnya adalah focus pada penelitian 

kepada bagaimana proses pengisian rapot untuk siswa dilakukan pada masa 

pandemi ini, dimana frekuensi tatap muka sangat minim, serta guru kurang 

dapat menilai apakah hasil tugas yang diberikan benar-benar dikerjakan oleh 

siswa sendiri atau dengan bantuan orang lain. Hal tersebut sesuai dengan 

observasi awal yang peneliti lakukan pada objek penelitian. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti di Sekolah Dasar 

Kenep 3 Sukoharjo selama masa pandemic Covid-19 pembelajaran tidak bisa 

dilakukan secara tatap muka, maka dari itu sekolah menggunakan 

pembelajaran jarak jauh agar proses pembelajaran tetap berjalan dan sesuai 

dengan edaran Kemendikbud belajar melalui daring atau Pembelajaran jarak 

jauh serta penilaian dilaksanakan secara daring sehingga perlu penyesuaian. 

Sekolah juga telah mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh karena 

selain untuk mengurangi penyebaran virus, pembelajaran harus tetap 

dilaksanakan agar peserta didik tetap dapat menerima materi pelajaran selagi 

masa pandemic tengah berlangsung. SD Kenep 3 Sukoharjo menggunakan 

pembelajaran jarak jauh secara online. Para guru menggunakan aplikasi-
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aplikasi untuk menunjang proses pembelajaran jarak jauh serta orang tua 

siswa diminta mengambil soal berbentuk teks yang nanti dikerjakan oleh 

siswa dirumah masing-masing. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti akan melakukan 

penelitian untuk mengetahui lebih mendalam tentang penyusunan rapor pada 

guru SD selama covid-19 di SD Kenep 3 Sukoharjo selama masa pandemic 

covid-19. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perencanaanpenyusunan rapor selama pandemic covid-19 di 

SD Kenep 3 Sukoharjo? 

2. Bagaimana pelaksanaan dalam pengisian rapor selama pandemic covid-19 

di SD Kenep 3 Sukoharjo? 

3. Bagaimana solusi guru dalam penyusunan rapor selama pandemic covid-

19 di SD Kenep 3 Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas, maka tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui: 

1. Mendeskripsikan bagaimana perencanaan penyusunan rapor selama 

pandemic covid-19 di SD Kenep 3 Sukoharjo. 

2. Mendeskripsikan proses pelaksanaan dalam pengisian rapor selama 

pandemic covid-19 di SD Kenep 3 Sukoharjo. 

3. Mendeskripsikan solusi guru dalam penyusunan rapor selama pandemic 

covid-19 di SD Kenep 3 Sukoharjo 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pengetahuan dalam pengeolaan pembelajaran termasuk evaluasi dan 



6  

 
 

penilaian pada masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang berlangsung pada 

saat pandemi covid-19. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi sekolah 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu proses dalam 

penyusunan rapor selama pandemic covid-19 dan meningkatkan 

kualitas dariproses evaluasi pembelajaran jarak jauh.   

b. Guru 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan guru 

mengenai pemberian nilai berdasarkan SE No. 4 Tahun 2020 yang 

dijadikan pedoman selama masa pandemi covid-19. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai wawasan untuk menambah 

pengetahuan, konsep dalam proses penyusunan rapor selama 

pandemic covid-19. 
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