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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu penopang dalam meningkatkan

sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu,

kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia agar tidak kalah

bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain. Pendidikan

formal di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan, baik mikro maupun

makro. Masalah pendidikan secara makro berhubungan dengan kondisi

masyarakat dan lingkungan yang secara luas mempengaruhi proses

pembelajaran dalam pendidikan, seperti “kurang meratanya pendidikan,

rendahnya mutu pendidikan, rendahnya kualitas guru”1, dan masih banyak

lagi. Sedangkan  masalah pada tataran mikro berhubungan masalah-masalah

yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas.

Pembelajaran tidak lepas dari permasalahan, baik permasalahan yang

berasal dari faktor intern maupun ekstern. Faktor intern terjadi pada guru,

seperti guru kurang siap dalam memberikan pengajaran, kurang persiapan

perangkat pembelajaran sampai instrumen penilaian, bahkan mudah tersulut

dengan permasalahan yang dihadapi, dan rendahnya kompetensi yang dimiliki

guru (pedagogik, profesonal, sosial, dan pribadi). Faktor ekstern terjadi pada

1 Isnacitcit. Permasalahan Makro dan Mikro dalam Pendidikan (18 Juni 2014) diakses dari
http://www.sisnacitcit120794.wordpress.com/permasalahan-makro-dan-mikro-dalam-
pendidikan.html pada 3  Maret 2015
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peserta didik, kurikulum, sarana prasarana, dan lingkungan pendidikan.

Seperrti keadaan peserta didik yang senantiasa berubah, dan lingkungan

pembelajaran.

Selain itu, kurikulum yang digunakan di Indonesia mengalami

permasalahan.  Seperti yang diketahui, kurikulum memiliki empat komponen,

yaitu komponen tujuan, isi kurikulum, metode atau strategi pencapaian tujuan

dan  komponen evaluasi.  Sedangkan kurikulum yang ada mengalami banyak

pergolakan mulai dari buku yang kurang merata, dugaan adanya korupsi,

sampai penilaian yang di anggap sulit di lakukan karena terlalu banyak bentuk

penilaian.

Bertolak dari berbagai permasalahan di atas, maka hal yang harus di

lakukan, setidaknya guru harus mempunyai kreativitas untuk mengkondisikan

kelas dengan baik, dan melaporkan kerusakan atau kekurangan sarana-

prasarana kepada kepala sekolah untuk segera diganti agar suasana dalam

kelas bisa berjalan lancar dan kondusif. Mengenai kurikulum, guru harus

mengikuti pelatihan-pelatihan dalam menerapkan kurikulum 2013 dan

penilaian, “guru harus kreatif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar

dalam kelas”.2 Selain itu guru juga harus mencari referensi-referensi yang

banyak dalam menyampaikan materi pembelajaran dan penilaian, mengikuti

petunjuk teknis dari pemerintah, dan berkomunikasi dengan guru lainnya

sehingga menghasilkan solusi bersama.

2 Ibid.
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“Kurikulum di Indonesia sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang,

sekurang-kurangnya telah terjadi sebanyak 10 kali perubahan dalam

kurikulum”.3 Mulai dari tahun 1947 yang disebut dengan rencana pelajaran

yang dirinci dalam rencana pelajaran teruai, hingga perubahan  kurikulum

pada tahun 2013 dengan sebutan Kurikulum 2013. Perubahan demi perubahan

merupakan konsekuensi dari terjadinya perubahan dinamika sistem politik,

sosial, budaya, ekonomi, dan perkembangan iptek. Perubahan-perubahan

tersebut pastinya diiringi dengan pro-kontra dan tentunya harapan

pengembangan sistem pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Tidak dapat

dipungkiri jika pada tahun ke depannya akan ada perubahan kurikulum karena

kurikulum berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Kurikulum 2013 mendapat sorotan dari berbagai pihak mulai dari awal

dikeluarkannya isu sampai pelakasanaannya pada tahun 2013 sampai 2014.

Banyak perbedaan dan perubahan dalam kurikulum  seperti perubahan pada

SKL, SNP, SI, Standar Proses, dan Penilaian. Kurikulum 2013 lebih

menekankan pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap

peserta didik secara holistik (seimbang). Selain itu, “peserta didik ditekankan

untuk lebih aktif dalam pembelajaran, pembelajaran menggunakan pendekatan

scientific, dan adanya penambahan jam di sekolah”.4 “Penilaian proses

pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik (authentic

assesment) yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara

3 Soleh Hidayat, Pengembangan Kurikulum Baru (Bandung:2013), hal. 1
4 Herry Widiastono, Pengembangan  Kurikulum di Era Otonomi Dareah dari Kurikulum 2004,
2006, Ke Kurikulum 2013 (Jakarta:2014), hal. 119
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utuh”.5 Pada setiap kurikulum, evaluasi atau penilaian  menjadi hal yang

sangat penting untuk diperhatikan, mengingat evaluasi sebagai salah satu alat

untuk menilai dan mengukur tingkat kemampuan peserta didik di samping

memahami perubahan-perubahan yang terjadi pada keseharian siswa.

Telah dikabarkan bahwa “kurikulum 2013 sempat dihentikan sementara

oleh Mendikbud, Anies Baswedan pada 5 Desember 2014”.6 Guna mengatur

lebih lanjut pelaksanaan Kurikulum 2013, Anies Baswedan, “mengeluarkan

kebijakan berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160

Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum

2013 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 12 Desember 2014”.7 Peraturan

tersebut menyatakan bahwa pada sekolah yang telah melakasanakan

kurikulum 2013 selama 3 semester, tetap melaksanakan kurikulum 2013

sedangkan sekolah yang baru menggunakan kurilukum 2013 pada tahun

pelajaran 2014, kembali melaksanakan kurikulum 2006.

Penilaian   autentik  adalah  “melaksanakan penilaian  yang  sebenarnya

dengan  berbagai  macam cara  yang  berhubungan dengan tugas guru yakni

menilai sejauh mana keberhasilan pembelajaran”.8 Permendikbud nomor 104

tahun 2014 mengatakan bahwa penilaian autentik adalah bentuk penilaian

yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan

5 Permendikbud No.65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah,
hal.11
6 Oscar Ferri (14 Desember 2014), Pengamat  Kurikulum 2013 Sudah Tepat, Tapi Banyak
Persoalan, diakses  di http://www.news.liputan6.com.read.2147104.pengamat-kurikulum-2013-
sudah-tepat-tapi-banyak-persoalan pada tanggal 28 Desember 2014
7 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (17 Desember 2014), Permendikbud tentang
Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 Berlaku Efektif, dikses di
http://www.kemdiknas.go.idkemdikbudsiaranpers3630 pada tanggal 3 Maret 2015
8 Lukmanul Hakim, Perencanaan Pembelajaran (Bandung:2009), hal. 61
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pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam

melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya.9 Singkatnya, penilaian

autentik merupakan serangkaian penilaian untuk mengukur perkembangan dan

pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik sehingga

memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan  kompetensi mereka.

Pada kurikulum 2013, terjadi pergantian standar kompetensi menjadi

kompetensi inti. Rumusan kompetensi inti (KI) meliputi KI-1 untuk sikap

spiritual, KI-2 untuk sikap sosial, KI-3 untuk pengetahuan, dan KI-4 untuk

keterampilan.  Berarti, ada ciri khas atau penekanan pada kompetensi inti

yakni pada kompetensi sikap (sikap spiritual dan sikap sosial). Kaitannya

dengan penilaian, penilaian autentik menilai semua kompetensi yang ada pada

pembelajaran di kelas. Permendikbud  No.66 tahun 2013 tentang Standar

Penilaian Pendidikan menyebutkan bahwa penilaian hasil peserta didik

didasarkan prinsip objektif, terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel dan

edukatif.10 Terkait dengan konsep penilaian autentik, penilaian adalah proses

pengumpulan berbagai informasi yang dapat memberikan gambaran

sebenarnya tentang perkembangan belajar siswa. Istilah Assessment

merupakan “sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi,

sedangkan istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau

reliable”.11

9 Lampiran Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik
Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; Pedoman Penilaian Hasil Belajar Oleh
Pendidik, hal. 3
10 Lampiran permendikbud Nomor   66  Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan hal. 3
11 Kemendikbud. Konsep Penilaian Autentik Pada Proses dan Hasil Belajar, hal. 2
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Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan

scientific (ilmiah) dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan Kurikulum

2013. Penilaian semacam ini mampu menggambarkan peningkatan hasil

belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba,

membangun jejaring, dan lain-lain. “Penilaian autentik terdiri dari beberapa

penilaian seperti observasi guru, praktek, portofolio,  projek, catatan guru,

unjuk kerja, dan penilaian diri”.12 Penilaian autentik cenderung fokus pada

tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk

menunjukkan  kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih autentik.

Penilaian dalam mata pelajaran Pendidikan Islam dan Budi Pekerti

(PAIBP) adalah penilaian proses dan keluaran yang dilaksanakan melalui

berbagai cara, seperti “penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian

tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, portofolio, dan penilaian diri”.13

Bentuk penilaian autentik pada mata pelajaran PAIBP adalah  penilaian unjuk

kerja, penilaian sikap, penilaian proyek, penilaian produk, portofolio, dan

penilaian diri, sedangkan penilaian non-autentik adalah  penilaian tertulis.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti

tentang penilaian autentik pada mata pelajaran PAIBP karena penilaian

tersebut tidak untuk membandingkan antar peserta didik melainkan untuk

mempertimbangkan perkembangan keragaman intelegansi. Selain itu,

penilaian ini lebih menekankan pada proses belajar daripada hasil berupa

12 Wawancara dengan Ibu Nur Sholihah, S.PdI, Rabu 21 Januari 2015
13 Salinan Lampiran III Permendikbud Nomor  58 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, hal. 9
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nominal atau abjad (kualitatif). Serta untuk mengetahui perbedaan dan

kelebihan penilaian autentik dari penilaian yang sebelumnya ada di lapangan.

“Sejak diberlakukannya kurikulum baru, di kabupaten Jombang,  telah

dilakukan sekolah percontohan khususnya di tingkat SMP ada tiga, salah

satunya SMP Negeri 2 Jombang”.14 Artinya, SMP Negeri 2 Jombang telah

melaksanakan kurikulum 2013 sejak diberlakukannya kurikulum tersebut dan

“tetap melaksanakan kurikulum tersebut sesuai kebijakan pemerintah”.15 Pada

umumnya, guru-guru cenderung enggan untuk melakukan penilaian autentik

tersebut dengan berbagai macam alasan. Salah satunya adalah  kesan “ribet”

dari penilaian tersebut. Lantas, bagaimana dengan guru di SMP Negeri 2

Jombang yang notabene merupakan sekolah percontohan di Jombang

khususnya guru PABP.  Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti tertarik

mengajukan penelitian dengan judul “Implementasi Penilaian Autentik

Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan

Budi Pekerti  di SMP Negeri 2 Jombang” sebagai tugas akhir dibangku

perkuliahan Jurusan Tarbiyah Fakutas Agama Islam  Universitas

Muhammadiyah Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep penilaian autentik dalam kurikulum 2013 di tingkat

SMP?

14 Wawancara dengan Kepala Sekolah Bapak Moedjiono, S.Pd.,M.Si., Jum’at 19 Desember 2014
15 Ibid.
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2. Bagaimana implementasi penilaian autentik dalam kurikulum 2013 untuk

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri

2 Jombang?

3. Apa kendala yang dihadapi dan solusi guru dalam implementasi penilaian

autentik pada  pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti  di

SMP Negeri 2 Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan tujuan penelitian

sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan konsep penilaian autentik dalam kurikulum 2013

ditingkat SMP.

2. Mendeskripsikan  implementasi penilaian autentik dalam kurikulum 2013

untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAIBP)

di SMP Negeri 2 Jombang.

3. Mendeskripsikan kendala yang dialami dan solusinya guru dalam

implementasi penilaian autentik pada pelajaran Pendidikan Agama Islam

dan Budi (PAIBP)  Pekerti di SMP Negeri 2 Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan mampu

memberikan manfaat bagi;
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1. Pendidik, khususnya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan

Budi Pekerti (PAIBP) dan umumnya guru mata pelajaran umum, hasil

penelitian ini diharapkan dapat diketahui usaha yang dapat dilakukan

dalam penerapan konsep penilaian autentik kurikulum 2013.

2. Peserta didik, setidaknya dapat memengaruhi sikap (akhlak) peserta didik

dan membangun sikap yang mencerminkan budi pekerti baik di sekolah.

3. Peneliti dan pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat diketahui

konsep, pelaksanaan, kendala maupun solusi  berkenaan penilaian autentik

kurikulum 2013 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi

Pekerti (PAIBP).

E. Batasan Istilah

Batasan istilah dalam penelitian ini bermaksud untuk memberikan batasan-

batasan pada fokus penelitian yang dilakukan. Batasan istilah pada penelitian

ini antara lain sebagai berikut;

1. Penilaian Autentik Kurikulum 2013

Nurdin berpendapat bahwa penilaian autentik adalah proses

pengumpulan informasi guru tentang perkembangan dan pencapaian

pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik

yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara

tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai.16

Sedangkan pendapat lain menyebutkan  penilaian autentik merupakan

16 S. G Senduk dan Nurhadi, Pembelajaran Konseptual dan Penerapannya dalam KBK
(Malang:2013), hal. 172
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“suatu bentuk penilaian yang para siswanya diminta untuk menampilkan

tugas pada situasi yang sesungguhnya yang mendemonstrasikan penerapan

keterampilan esensial yang bermakna”.17 Permendikbud nomor 65 tahun

2013 menyebutkan bahwa pendekatan penilaian autentik menilai kesiapan

siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh.18

Pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian autentik

adalah serangkaian penilaian untuk mengukur perkembangan dan

pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik sehingga

memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka.

Penilaian autentik sebenarnya telah lama terkenal di dunia pendidikan,

tetapi baru naik daun di era KTSP.19 Namun, tidak banyak guru yang

menerakan penilaian tersebut. hingga istilah Penilaian Autentik baru

dibumingkan lagi melalui kurikulum 2013.

2. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAIBP)

Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 mengatakan bahwa

“pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk  peserta didik menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta

berakhlak mulia termasuk budi pekerti”.20 Sedangkan, pada Permendikbud

nomor 58 tahun 2014 menyebutkan “Pendidikan Agama Islam (PAI) dan

17 Nuryani, Penilaian Atentik (Authentic Assessment) dan Penerapannya dalam Pendidikan Sains.
FPMIPA & Sekolah Pascasarjana UPI, hal. 3
18 Permendikbud No.65 Tahun 2013, Op,Cit.., hal.11
19 Yunus Abidin, Desain Sistem Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum 2013 (Bandung: 2014)
cet II, hal. 83
20 Penjelasan PP No. 32 Tahun 2013, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendiidkan, hal 7
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Budi Pekerti adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan

keterampilan serta membentuk sikap, dan kepribadian peserta didik dalam

mengamalkan ajaran agama Islam”.21

Pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa PAIBP adalah

mata pelajaran pendidikan agama Islam yang mengajarkan agama Islam

secara luas baik dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan membentuk

pribadi yang mencerminkan akhlak Islami. Pendidikan Agama Islam dan

Budi Pekerti yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mata pelajaran

yang  proses penyampaian materi atau pengalaman nilai ajaran Islam dan

menekankan pada nilai karakter siswa.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5

bagian, yaitu: Bab I Pendahuluan, berisi tentang: latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan

sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, berisi tentang: konsep penilaian dan ruang

lingkupnya yang mencangkup a) pengertian penilaian, b) prinsip penilaian, c)

alat penilaian, d) model penilaian, e) bentuk penilaian, f) validitas, dan g)

reabilitas, pembahasan implementasi penilaian yang mencangkup a)

perencanaan penilaian, b) pelaksanaan penilaian, dan c)evaluasi pelaksanaan

21 Salinan III , Op.Cit,. hal. 1
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penilaian atau tindak lanjut, dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru PAI

dalam penilaian

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang: jenis dan pendekatan

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik

pegumpulan data yang mencangkup a) observasi, b) wawancara, dan c)

dokumentasi, dan analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang: latar belakang

objek penelitian dan penyajian dna analisa data yang mencangkup a) konsep

penilaian autentik dalam kurikulum 2013 tingkat SMP, b) implementasi

penilaian autentik dalam kurikulum 2013, dan c) kendala yang dihadapi guru

dan solusinya.

Bab V Kesimpulan dan Saran, berisi tentang: kesimpulan dan saran-

saran.


