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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Proses pendidikan yang ada di Negara Indonesia ini sangat dijunjung 

tinggi dan diperhatikan oleh pemerintah. Ini terlihat dari tahun ke tahun 

pelaksanaan pendidikan di Indonesia semakin berkembang dan maju. 

Perkembangan pendidikan di Indonesia di tunjukkan dengan adanya perubahan-

perubahan dan pergeseran  kurikulum dari kurikulum yang sebelumnya yakni, 

Kurikulum 1994, kemudian berganti menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK) lalu berkembang menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 

dan kemudian sekarang mengalami pergeseran dan perubahan menjadi Kurikulum 

2013 (K13). Alasan perubahan kurikulum ini untuk memajukan pendidikan yang 

ada di Indonesia. Adanya perubahan kurikulum ini bertujuan untuk 

mengembangkan kurikulum sebelumnya yakni Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) yang pembelajarannya mencakup kompotensi sikap, 

kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan  yang terpadu. Namun, 

KTSP saat ini telah mengalami perubahan dan pergeseran menjadi K13 yang 

isinya mencakup Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Perubahan ini terjadi 

mulai jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga jenjang Sekolah Menengah Atas 

(SMA). Struktur kurikulum, mengalami perubahan sedikit, sehinnga menjadikan 

pembelajaran lebih menyenangkan. 

 Perubahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi K13 di 

mulai dari Standar Isi, Standar Kelulusan, dan salah satunya perubahan penilaian. 
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 Pelaksanaan Kurikulum 2013 ini di Indonesia banyak komponen dan 

struktur yang berbeda jika dibandingkan dengan Kurikulum Satuan Pendidikan 

(KTSP). Di dalam KTSP, struktur dan muatan kurikulum masih berbentuk mata 

pelajaran. Sedangkan pada K13 tetap menggunakan muatan pelajaran, namun 

proses pembelajaran menggunakan pembelajaran tematik terpadu, yakni 

rangkaian mata pelajaran yang dijadikan dalam satu tema. Pembelajaran tematik 

yaitupembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. Pada K13 ini 

merubah semua cakupan komponen, mulai dari tujuan pembelajaran, model 

pembelajaran, hingga proses evaluasi pembelajaran.  

 Proses pembelajaran mengarah agar tujuan pembelajaran itu dapat 

tercapai. Untuk dapat mengetahui tujuan pembelajaran itu dapat dicapai peserta 

didik atau tidak, maka dilaksanakan evaluasi pembelajaran. Evaluasi 

pembelajaran ini dapat dilakukan selama proses pembelajaran maupun setelah 

proses pembelajaran. Biasanya evaluasi pembelajaran dilaksanakan melalui tes.  

Evaluasi dilaksanakan agar mendapat  manfaat, karena dari evaluasi tersebut akan 

banyak hasil yang didapat, sehingga dapat memajukan kemampuan peserta didik. 

 Pada kurikulum 2013, pelaksanaan evaluasi pembelajaran itu dapat 

menjadi salah satu alat mutu pendidikan. Proses penilaian yang menyeluruh jika 

mencakup semua proses pembelajaran dan hasil pembelajarannya secara bertahap 

menggambarkan semua aspek perilaku yang meyangkut aspek, kognitif, afektif, 

psikomotor, dan ketermpilan. Maka dari itu orientasi pendidikan di ubah kedalam 

Kurikulum 2013, yang penilaiannya di sebut penilaian auntentik. 

 Penilaian autentik ini sudah dimulai dari kurikulum sebelumnya, yang 

mana banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan 
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proses pembelajaran. Antara lain belum sepenuhnya menghasilkan keterampilan, 

masih menekannya pada ranah kognitif. Dan yang lebih dominan yakni penilaian 

dilakukan dengan cara tes. Kurikulum menduduki hal penting dalam proses 

perkembangan pesesrta didik. Hal ini dikarenakan Kurikulum itu berkaitan 

dengan arah, isi, tujuan pendidikan, proses pembelajaran. Unsur-unsur yang 

utama yang terdapat didalam kurikulum yaitu, tujuan, isi, materi, proses, atau 

sistem penyampaian evaluasi. Pada K13 ini terdapat peningkatan dan 

keseimbangan antara kompotensi sikap, keterampilan,dan pengetahuan ini sesuai 

dengan UU No. 20 Tahun 2003. Pada tahun ajaran 2013/2014, Kurikulum 2013 

diberlakukan di Indonesia. Khususnya  di Kota Malang, seluruh sekolah, baik SD, 

SMP, SMA sudah memberlakukan K13. Dalam kurikulum ini terjadi perubahan 

pada penilaian, yakni dilaksanakan penilaian autentik.Termasuk  SDN Bareng 4 

Malang. Berdasarkan dengan wawancara guru kelas yang ada di SDN BARENG 

4, sekolah ini telah menerapkan K13dan melaksanakan penilaian baru, yakni 

penilaian autentik. 

Penilaian autentik yang sudah dilaksanakan  pada umumnnya di buat oleh 

guru, baik secara individu maupun tim (melalui KKG). Penilaian autentik ini 

bertujuan untuk melaksanakan proses pembelajaran, memantau proses 

pembelajaran, memantau peserta didik, sehingga dapat memajukan peserta didik. 

Penerapan kurikulum yang baik, akan menghasilkan output put peserta didik yang 

baik pula. Oleh karena itu, saya sebagai peneliti tertarik untuk meneliti 

“Penerapan Penilaian Autentik pada Pembelejaran TematikTerpadu Siswa Kelas 

Atas SDN Bareng 4 Malang “. 
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B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat di kemukakan 

beberapa rumusan masalah yakni sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan penilaian autentik pada pembelajaran tematik 

terpadu siswa kelas atas SDN Bareng 4 Malang ? 

2. Kendala apa yang dialami guru pada penerapan penilaian autentik pada 

pembelajaran tematik terpadu siswa kelas atas SDN Bareng 4 Malang? 

3. Upaya –upaya apa yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala pada 

penerapan penilaian autentik pada pembelajaran tematik terpadusiswa 

kelas atas SDN Bareng 4 Malang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan masalah yang di kemukakan di atas, dapat di simpulkan 

beberapa tujuan penelitian, yaitu : 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan penilaian autentik pada pembelajaran 

tematik terpadu kelas atas SDN Bareng 4 Malang 

2. Untuk mendeskripsikan kendala yang dialami guru dalam penerapan 

penilaian autentik pada pembelajaran tematik terpadu kelas atas SDN 

Bareng 4 Malang.  

3. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi 

kendala yang dialami guru dalam penerapan penilaian autentik pada 

pembelajaran tematik terpadu kelas atas SDN Bareng 4 Malang. 
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D. Manfaat Penelitian  

 Dari tujuan dan rumusan masalah yang di kemukakan di atas,dapat di 

simpulkan manfaat penelitian  

1. Manfaat Secara Praktis 

Penerapan Penilaian Auntentik pada  pembelajaran tematik terpadu 

kelas atas SDN Bareng 4 Malang , lebih sungguh-sungguh dalam 

menciptakan proses pembelajaran yang efektif, inovatif dan menarik bagi 

siswa SDN Bareng 4 Malang. 

a) Bagi peneliti   

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan kemampuan 

tentang penerapan penilaian autentik pada pembelajaran tematik terpadu. 

b) Bagi guru  

Melalui kegiatan penelitian ini para guru akan semakin mengetahui 

penerapan penilaian autentik pada pembelajaran tematik terpadu. 

c) Bagi sekolah  

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan 

dalam penerapan penilaian autentik padapembelajaran tematik terpadu 

kelas atas SDN Bareng 4 Malang. 

2. Manfaat Secara Teoritis 

Memberikan kontribusi dalam penerapan penilauan Autentik pada 

pembelajaran tematik terpadu yang ada di SDN Bareng 4 Malang. Selain itu 

hasil penelitian bisa dijadikan bahan kajian untuk peneliti selanjutnya.  
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E. Penjelasan Istilah

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan pembelajaran yang

berisi tentang tujuan, isi, dan bahan pembelajaran yang digunakan sebagai

petunjuk atau pedoman bagi kegiatan pembelajaran.

2. Kurikulum 2013 adalah merupakan kurikulum yang menjadi pedoman

penyelenggara pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang

menggunakan tematik sebagai pembelajaran.

3. Pembelajaran Tematik adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan

berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema.

4. Penilaian Autentik adalah penilaian yang menyuluruh dan berkesinambungan

yang menyangkut penilaian kognitif, afektif dan psikomotor yang mengukur

kemampuan dan prsetasi siswa pada suatu proses pembelajaran.


