
1

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I ini adalah awalan yang menjadi dasar serta gambaran secara umum

terkait alasan pentingnya dilakukan penelitian ini. Bab I membahas tentang

beberapa hal yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, batasan penelitian, dan definisi operasional.

A. Latar Belakang

Pendidikan sangat berperan penting terhadap kemajuan suatu Bangsa maupun

Negara. Terbentuknya manusia yang pandai mampu berfikir kedepan diera

globalisasai seperti sekarang ini memerlukan pendidikan yang berkualitas

(Wahyuningrum, 2017:313). Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian dari

pendidikan yang termuat pada UU Nomor 20 Tahun 2003, yaitu :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara .

Pendidikan merupakan usaha terpenting dalam mencerdaskan suatu bangsa

agar tercipta bangsa yang maju. Pendidikan sangat penting bagi generasi muda

Indonesia, karena generasi muda adalah penggerak pembangunan bangsa

Indonesia.

Negara Indonesia memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh rakyat

Indonesia untuk memperoleh atau mendapatkan pendidikan. Pendidikan sangat

diperlukan untuk generasi muda Indonesia (Suwandi, 2017:152). Menurut

Tirtarahardja (2005:34) Pendidikan bertujuan untuk membantu siswa dalam
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menggembangkan potensi yang dimilikinya. Panduan yang digunakan untuk

melakukan atau melaksanakan pendidikan adalah kurikulum. Di Indonesia seiring

berjalannya waktu kurikulum mengalami perubahan dengan tujuan atau maksud

agar pelaksanaan pendidikan di Indonesia berjalan dengan lebih baik lagi.

Kurikulum terbaru yang digunakan dalam pendidikan di Indonesia yaitu

kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum

(KTSP) atau yang sering dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan yang

mencangkup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu

(Mardiana, 2017:46). Penyusunan kurikulum pendidikan dasar bermaksud untuk

mencapai tujuan pendidikan nasional (Majid, 2014:28).  Kurikulum 2013 pada

jenjang pendidikan sekolah dasar menggunakan pembelajaran tematik.

Pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran yang menggabungkan

beberapa mata pelajaran menjadi satu. Proses pembelajaran kurikulum 2013 tidak

lagi setiap mata pelajaran berdiri sendiri melainkan dalam pembelajaran

menggabungkan beberapa mata pelajaran artinya antar mata pelajaran saling

berkaitan. Proses pembelajaran tentunya memerlukan perangkat pembelajaran

yang mendukung, perangkat pembelajaran tersebut bisa berupa buku panduan.

Perangkat pembelajaran perlu disediakan oleh pemerintah untuk

menyukseskan implementasi kurikulum 2013. Penerapan kurikulum 2013

didukung dengan disediakannya oleh Pemerintah buku guru dan buku siswa untuk

memudahkannya proses belajar mengajar di Sekolah Dasar. Pemerintah sudah

menyediakan buku guru dan buku siswa pada setiap tingkatan kelas Sekolah

Dasar. Bahan ajar yang penggunaannya paling dominan adalah buku
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(Sriwindayani, 2016). Buku siswa adalah buku ajar yang berfungsi sebagai salah

satu penunjang Kurikulum 2013 (Suwandi, 2017:152). Buku siswa mencangkup

materi dan latihan-latihan soal yang bisa dikerjakan oleh peserta didik. Buku guru

berfungsi untuk panduan penggunaan buku siswa, setiap buku siswa tentunya di

lengkapi dengan buku guru. Buku guru tematik terpadu SD/MI memuat

Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Tujuan Pembelajaran, Media Pembelajaran,

Langkah-Langkah Pembelajaran, serta Penilaian semua itu berfungsi untuk

memudahkan guru melakukan pembelajaran. Penilaian yang termuat pada buku

guru juga akan membantu atau memudahkan guru dalam memberikan penilaian

kepada peserta didik.

Penilaian adalah alat ukur untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses

pembelajaran. Proses pengumpulan informasi yang digunakan untuk mengukur

hasil belajar peserta didik disebut dengan penilaian ( Permendikbud Nomor 104

Tahun 2014). Penilaian merupakan komponen paling penting dalam proses dan

penyelenggaraan pendidikan (Aiman, 2016:115). Penilaian digunakan untuk

menjembatani proses belajar siswa (Saidah, 2017:23).  Penilaian sangat

diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam melakukan

pembelajaran yang nantinya digunakan pendidik untuk mengambil keputusan

langkah apa yang harus dilakukan pendidik terhadap siswanya. Pada kurikulum

2013 guru sudah dimudahkan dengan disediakannya buku guru yang di dalamnya

juga memuat tentang penilaian terhadap siswa selama melakukan proses

pembelajaran. Buku guru SD/MI tematik terpadu revisi 2017 sudah tidak memuat

indikator, sehingga penilaian yang termuat di dalam buku guru mengacu pada
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kompetensi dasar yang sudah termuat di dalam buku guru. Namun, penilaian yang

termuat di buku guru belum semuanya mengacu pada kompetensi dasar.

Hal tersebut dapat dibuktikan ketika melakukan program magang 3 yang

diadakan di kampus sekaligus melakukan observasi pada tanggal 2 Oktober 2017.

Kegiatan program magang 3 mengharuskan peneliti lebih banyak membaca buku

guru kelas 5 revisi 2017 karena buku tersebut merupakan panduan menyusun

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang akan digunakan untuk mengajar.

Proses penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dilakukan

dijumpai ketidaksesuaian antara penilaian dengan kompetensi dasar.

Ketidaksesuain tersebut  terdapat pada buku guru kelas 5 tema 2 subtema 2

pembelajaran 3 pada bagian tersebut tercantum 8 kompetensi dasar dari 3 mata

pelajaran namun pada panduan penilaian hanya mencantumkan rubrik penilaian

untuk 2 kompetensi dasar dari 1 mata pelajaran. Peneliti berkonsultasi dengan

guru terkait hal tersebut, guru juga mengatakan bahwa sering menemukan

ketidaksesuaian antara penilaian dengn kompetensi dasar pada buku guru.

Berdasarkan penelitian yang terdahulu juga masih ditemukan ketidaksesuain

antara penilaian dengan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada

buku guru kelas V. Penilaian digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi

dasar pada KI-3 dan KI-4. Acuan penilaian yang tercantum pada buku guru

seharusnya memuat semua kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran agar

membantu guru dalam melakukan penilaian pada peserta didik. Berdasarkan

penjelasan di atas peneliti bermaksud menganalisis buku guru tentang kesesuaian

penilaian dengan kompetensi dasar pada buku guru SD/MI tematik terpadu

kurikulum 2013 revisi 2017 kelas V tema 5 ( Ekosistem). Buku guru SD/MI
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tematik terpadu kurikulum 2013 revisi 2017 kelas V tema 5 digunakan sebagai

buku panduan untuk melakukan proses pembelajaran di kelas pada bulan Januari

2017.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kesesuaian penilaian dengan kompetensi dasar pada buku guru

SD/MI tematik terpadu kurikulum 2013 kelas V tema 5 (Ekosistem)?

C. Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan kesesuaian penilaian dengan kompetensi dasar pada buku

guru SD/MI tematik terpadu kurikulum 2013 kelas V tema 5 (Ekosistem)

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak,

diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan dan pengetahuan bagi

para pembaca terutama tentang kesesuaian penilaian dengan kompetensi dasar

pada buku guru SD.

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti

selanjutnya dan pihak lain yang tertarik pada penelitian ini.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti, sebagai calon pendidik peneliti akan lebih memahami lagi

penilaian yang tercantum pada buku guru sehingga peneliti tidak menerima

atau menirukan semua penilaian pada buku guru.

b. Bagi Guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada

guru terkait acuan penilaian yang terdapat di buku guru bahwa penilaian

tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik.

c. Bagi Sekolah, penelitian ini mendeskripsikan kesesuaian penilaian dengan

kompetensi dasar pada buku guru SD/MI tematik terpadu kurikulum 2013

kelas V tema 5 (Ekosistem). Manfaat penelitian ini untuk sekolah adalah agar

sekolah dapat memberikan atau memperbaiki instrument penilaian sehingga

dapat menilai peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar yang harus

dicapai.

E. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, mendalam,  dan untuk menghindari

pembahasan yang terlalu luas, maka peneliti membatasinya. Batasan masalah

dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Buku yang  di analisis hanya buku guru kelas V dengan tema 5 (Ekosistem)

revisi 2017

2. Komponen yang dianalisis pada buku guru kelas V tema 5 (Ekosistem) hanya

tentang kesesuaian penilaian dengan kompetensi dasar
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F. Definisi Operasional

1. Kesesuaian dalam penelitian ini maksudnya adalah keselarasan tentang

pendapat atau paham tentang penilaian dengan kompetensi dasar.

2. Penilaian dalam pendidikan adalah penerapan berbagai cara untuk mengetahui

sejauh mana hasil belajar dari peserta didik sehingga dapat digunakan untuk

mengambil keputusan.

3. Kompetensi Dasar merupakan kemampuan minimal yang wajib dikuasai oleh

peserta didik agar dapat dikatakan sudah memahami suatu materi tertentu.

4. Buku guru SD/MI Tematik Terpadu adalah buku panduan yang digunakan guru

SD/MI untuk memudahkannya melakukan proses pembelajaran yang di

dalamnya memuat beberapa mata pelajaran.

5. Kurikulum 2013 adalah kurikulum terbaru hasil penyempurnaan dan

pengembangan dari kurikulum sebelumnya.


