
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakangMasalah 

Perubahan kurikulum yang saat ini sedang terjadi di Indonesia, membuat 

guru dibingungkan dengan keadaan ini. Di Indonesia ada dua kurikulum yang 

digunakan yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan 

kurikulum tematik terpadu atau K-13. 

Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yaitu kurikulum  

yang  disusun  di  tingkat satuan pendidikan,  terutama dalam pengembangan 

silabus dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan 

siswa, keadaan sekolah, dan kondisi sekolah atau daerah. Dengan demikian, 

sekolah atau daerah memiliki cukup kewenangan untuk merancang dan 

menentukan materi ajar, kegiatan pembelajaran, serta penilaian proses dan 

hasil pembelajaran. 

Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan Pengembangan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 

yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara 

terpadu yang tercakup kedalam kompetensi inti. Kurikulum  2013  bertujuan  

untuk  mempersiapkan  manusia  Indonesia agar  memiliki  kemampuan  

hidup  sebagai  pribadi  dan  warga  negara yang  beriman,  produktif,  kreatif,  

inovatif,  dan  aktif  serta  mampu berkontribusi  pada  kehidupan  

bermasyarakat,  berbangsa,  bernegara, dan peradaban dunia. 

Kota Jombang, setelah satu semester ganjil menggunakan kurikulum 

tematik terpadu, beralih kembali pada semester genap ini menggunakan 
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kurikulum tingkat satuan pendidikan. Perubahan ini membuat banyak sekolah 

bingung, salah satunya di SDN Jombatan 1 Jombang. Akibat dari kurikulum 

yang berubah-ubah, menyebabkan guru harus selalu berfikir kedepan, yaitu 

berfikir maju demi perkembangan pendidikan dan bangsa. Sehingga guru 

harus mampu untuk mengelola kelas dan melakukan penilaian dengan baik 

sesuai dengan standar penilaian yang akan dicapai. 

Pada rancangan penilaian yang dilakukan oleh guru juga berubah sesuai 

dengan perubahan kurikulum yang ada, akan tetapi SDN Jombatan 1 Jombang 

menggunakan penilaian impresia. Penilaian impresia merupakan penilaian 

yang berbasis pada iman, prestasi dan akhlak siswa, yang mana penilaian 

impresia memiliki makna khusus berupa iman, prestasi dan akhlak. Sehingga 

ketiga hal tersebut harus tercapai secara merata. Akan tetapi pada 

kenyataannya, masih didominasi oleh prestasi yang berada pada aspek kognitif 

(pengetahuan) siswa. 

Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa semakin modernnya zaman maka 

ilmu pengetahuan juga memiliki dampak penting bagi kehidupan, akan tetapi 

bila hal itu tidak disertai dengan penanaman akhlak siswa, maka akan 

berdampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh sebab itu, 

penanaman akhlak pada siswa kelas awal utamanya pada kelas I sekolah dasar 

sangat penting untuk diterapkan. Selain daripada itu, penanaman akhlak juga 

menunjang nilai siswa berdasarkan penilaian impresia. 

Menurut Sofan Amri, standar proses meliputi perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil 

pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya 
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proses pembelajaran yang efektif dan efisien (2013: 49). Yang mana penilaian 

hasil pembelajaran merupakan salah satu aspek terpenting pada proses 

pembelajaran karena penilaian harus mencakup tiga ranah yaitu sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. 

Pada hasil wawancara yang telah dilakukan 20 dan 27 November 2014 

dan 13 – 15 april 2015 kepada guru kelas I di SDN Jombatan I Jombang 

diperoleh hasil bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru mengenai penilaian 

impresia, 70% masih didominasi dengan ranah kognitif atau pengetahuan 

siswa. Seharusnya penilaian impresia terdiri dari 50% aspek kognitif, 30% 

aspek afektif, 20% aspek psikomotorik. Sehingga perlu adanya evaluasi untuk 

mengetahui bagaimana cara guru dalam melakukan penilaian impresia 

tersebut. 

1.2 Rumusanmasalah 

Pada pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

untuk penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara guru dalam menerapkan penilaian impresia? 

2. Apa saja yang dilakukan oleh guru dalam mencapai standar penilaian 

impresia? 

1.3 TujuanPenelitian 

Pada latar belakang tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan cara guru dalam menerapkan 

penilaian impresia. 
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2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hal-hal yang harus dilakukan 

guru agar penilaian impresia mencapai standar yang diinginkan. 

1.4 ManfaatPenelitian 

Manfaat yang akan diperoleh setelah dilaksanakannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari penilaian impresia. 

b. Dapat dijadikan sebagai acuan penilaian untuk sekolah lain. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

1. Sekolah dapat mematangkan konsep dari penilaian impresia. 

2. Sekolah dapat menetapkan secara lebih menyeluruh dan terinci 

mengenai penilaian impresia. 

b. Bagi Peneliti 

1. Menjadi motivasi agar lebih kreatif dalam melakukan perencanaan 

pembelajaran. 

2. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk meneliti 

masalah lain yang berfokus pada penilaian impresia. 

1.5 Batasan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal yaitu: 

1. Penelitian ini hanya dilaksanakan di kelas 1 SDNJombatan 1 Jombang. 

2. Permasalahan yang dikaji peneliti adalah berfokus pada penilaian 

impresia yang dilakukan oleh guru. 
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1.6 Definisi Istilah 

1. Pembelajaran dapat diartikan sebagai seperangkat acara peristiwa 

eksternal yang dirancang untuk mendukung proses belajar yang sifatnya 

internal. (Nazarudin, 2007) 

2. Evaluasi atau dalam bahasa inggris disebut evaluation berarti menilai 

tetapi dilakukan dengan mengukur terlebih dahulu. (Suharsimi Arikunto, 

2007) 

3. Menurut UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Bahwa guru 

adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta  

didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan 

dasar dan menengah. 

4. Penilaian merupakan pengambilan keputusan terhadap sesuatu dengan 

ukuran baik buruk. (Suharsimi Arikunto, 2007) 

5. Penilaian impresia memiliki makna khusus berupa iman, prestasi dan 

akhlak. Penilaian impresia merupakan pengambilan keputusan penilaian  

berdasarkan pada prestasi dan akhlak baik secara individu maupun 

kelompok. (SDN Jombatan 1 Jombang)  

 


