
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kurikulum merupakan seperangkat dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan 

bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU Sisdiknas 

no.20 Th 2003). Dalam mencapai tujuan tersebut kurikulum tidak hanya sebatas 

segala hal yang berhubungan dengan pendidikan, tetapi lebih mengacu pada 

kemajuan teknologi dan pengetahuan sehingga dikalangan SD/MI selalu 

mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman (Junaedi, 2007:25). 

Fungsi kurikulum bagi sekolah dasar merupakan suatu alat atau upaya untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. 

Pada Kurikulum 2013 dalam pelaksanaannya untuk tingkat SD/MI 

melaksanakan pembelajaran tematik terpadu sebagaimana tercantum dalam 

salinan lampiran Permendiknas no.65 tahun 2013 tentang Standar Proses yaitu 

pembelajaran tematik terpadu di SD/MI disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan siswa. Tingkat perkembangan siswa dapat dilihat dari hasil 

evaluasi dari pelaporan penilaian sikap untuk melaporkan prestasi belajar siswa, 

penskoran portofolio yang menggunakan rubrik penilaian sebagai bobot untuk 

menilai komponen yang dinilai, dan penilaian keterampilan yang menunjukkan 

atau mendemonstrasikan kemampuan siswa dalam sebuah produk/ terlibat suatu 

aktivitas/ perbuatan (Sani, 2014:229). 

Pendidikan pada era globalisasi mengalami perubahan misalnya saja pada 

kurikulum, bila dilihat dari strukturnya, kurikulum untuk tingkat SD/MI banyak 
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mengalami perubahan, SDN Pajaran II Rembang Pasuruan menggunakan 2 

kurikulum yaitu KTSP dan Kurikulum 2013. Khususnya bagi kelas III dan VI saja 

masih menggunakan KTSP sedangkan untuk kelas I, II, IV dan V menggunakan 

Kurikulum 2013.  

KTSP 2006 adalah Kurikulum yang lebih menekankan pada kemandirian 

sekolah untuk menyusun Kurikulum sendiri bersifat otonomi daerah dan 

meningkatkan mutu pendidikan yang siap kerja, sedangkan Kurikulum 2013 

adalah tindak lanjut dari Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 yang lebih 

menekankan pada karakter siswa dan Kompetensi yang dimiliki siswa setelah 

lulus dalam menghadapi globalisasi. 

Kurikulum sebagai rencana untuk pengalaman siswa di kelas dan di sekolah 

terdapat evaluasi agar tercapai tujuan yang disusun secara tertulis pengalaman 

belajar, program belajar, dan hasilnya. Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu 

tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dalam dunia pendidikan. 

Dalam hal ini evaluasi adalah memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan 

pendidikan yang diwujudkan melalui Kurikulum yang bersangkutan (Amri, 

2013:212). Adapun tujuan evaluasi menurut Buchori dalam (Thoha, 2001:6): 

1. Untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik setelah menyadari 

pendidikan selama jangka waktu tertentu dan 

2. Untuk mengetahui tingkat efisien metode-metode pendidikan yang 

dipergunakan pendidikan selama jangka waktu tertentu.  

Pada dasarnya evaluasi pembelajaran bertujuan melakukan penilaian total 

terhadap pelaksanaan pembelajaran suatu lembaga pendidikan, sehingga dengan 
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demikian dapat dilakukan usaha perbaikan, mencari faktor penghambat dan 

pendukung terhadap pelaksanaan Kurikulum. 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti menyadari bahwa pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran menjadi suatu hal yang penting dalam Sekolah Dasar. 

Melalui evaluasi pembelajaran suatu lembaga pendidikan dapat diukur 

keberhasilannya secara operasional, sehingga dapat dilakukan penilaian terhadap 

efektivitas kelembagaan pendidikan. 

Hasil Observasi yang dilakukan peneliti di SDN Pajaran II Rembang 

Pasuruan menggunakan 2 kurikulum yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dan Kurikulum 2013. Mengetahui bahwa sekolah ini menggunakan 

Sistem Evaluasi Pembelajaran KTSP untuk kelas III dan VI dan pada Kurikulum 

2013 yaitu untuk kelas I, II, IV dan V. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk 

melaksanakan penelitian lebih mendalam tentang komponen Pelaksanaan 

Evaluasi Pembelajaran pada KTSP adalah penilaian kognitif, afektif,  

psikomotorik, dan pada Kurikulum 2013 adalah penilaian kognitif, afektif, 

psikomotorik, sehingga penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul “Analisis 

Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran pada KTSP dan Kurikulum 2013 di SDN 

Pajaran II Rembang Kabupaten Pasuruan”. 

   
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran pada KTSP dan 

Kurikulum 2013 di SDN Pajaran II Rembang Pasuruan? 
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2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi dalam Pelaksanaan Evaluasi 

Pembelajaran pada KTSP dan pada Kurikulum 2013 dan solusinya? 

   
C. Tujuan Penelitian 

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

1. Mendeskripsikan Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran pada KTSP dan 

Kurikulum 2013 di SDN Pajaran II Rembang Pasuruan. 

2. Mendeskripsikan kendala-kendala yang di hadapi dalam Pelaksanaan 

Evaluasi Pembelajaran pada KTSP dan pada Kurikulum 2013 dan 

solusinya. 

   
D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis. Manfaat teoritis dan praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi tentang Pelaksanaan 

Evaluasi Pembelajaran pada KTSP yaitu penilaian kognitif, afektif, psikomotorik 

dan Kurikulum 2013 yaitu kognitif, afektif, psikomotorik dikalangan SD/MI. 

   
2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman 

peneliti tentang Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran pada KTSP yaitu 

penilaian kognitif, afektif dan psikomotorik dan pada Kurikulum 2013 yaitu 

penilaian kognitif, afektif dan psikomotorik, dan menemukan kendala-
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kendala beserta solusinya dalam Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran pada 

KTSP dan Kurikulum 2013. 

b. Bagi Siswa  

Siswa dapat mengetahui hasil dari belajar dan kemampuannya dengan 

adanya pelaksanaan evaluasi pembelajarannya, selama mengerjakan tugas 

sekolah sehingga menumbuhkan motivasi belajarnya. 

c. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan masukan bagi 

guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 

yang digunakan yaitu Kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013 untuk 

mengetahui kemajuan belajar peserta didik. 

d. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan yang bermanfaat bagi 

sekolah, terutama dalam rangka perbaikan Pelaksanaan Evaluasi 

Pembelajaran pada KTSP dan Kurikulum 2013 dalam rangka 

meningkatkan prestasi belajar siswa atau mengukur mutu hasil belajar 

siswa dan memotivasi belajar siswa. 

   
E. Definisi Istilah 

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu (Junaedi, 2007:79). 
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2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah Kurikulum operasional 

yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan Pendidikan (Susanto, 

2007:117). 

3. Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 merupakan kelanjutan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi 

dengan mencakup Kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara 

terpadu (Amri, 2013:68). 

4. Evaluasi  

Evaluasi adalah kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu 

obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan 

tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan (Thoha, 2003:1). 

   
F. Batasan Penelitian 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dibatasi di SDN Pajaran II Kecamatan Rembang Kabupaten 

Pasuruan. 

2. Peneliti membatasi penelitian pada Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran pada 

KTSP dan Kurikulum 2013. 

3. Komponen Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran pada Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) adalah : penilaian kognitif, afektif, psikomotorik. 

4. Komponen Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran pada Kurikulum 2013 adalah :  

penilaian kognitif, afektif, psikomotorik. 

 


