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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab II ini membahas tentang kajian teori, kajian penelitian yang relevan, dan

kerangka pikir. Kajian teori yang dibahas yaitu: kesesuaian, penilaian, kompetensi

dasar, buku guru , dan kurikulum 2013. Kajian penelitian yang relevan yang

dibahas ada 4 penelitian yang relevan. Kerangka pikir menggambarkan bagaimana

penelitian ini dilakukan.

A. Kajian Teori

1. Kesesuaian

Kesesuaian merupakan kata yang dapat diartikan dengan kecocokan terhadap

sesuatu. Kesesuaian berasal dari kata dasar sesuai. Sesuai sendiri memiliki arti

benar atau cocok baik keadaanya, ukurannya, rupanya, dan lain sebagianya.

Sesuai juga dapat diartikan dengan pas, sedang, serasi, sepadan, setaraf, seimbang,

selaras, semufakat, dan sama tergantung kata mana yang cocok digunakan dalam

sebuah kalimat. Kata sesuai ketika mendapat imbuhan ke- dan –an menjadi kata

kesesuaian. Kesesuain memiliki pengertian yaitu keselarasan  tentang pendapat,

paham, nada, kombinasi warna, dan sebagainya (KBBI, 2002:432). Berdasarkan

pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kesesuaian adalah kecocokan

atau keselarasan tentang pendapat atau paham. Kesesuaian tentang pendapat atau

paham misalnya saja yaitu kesesuaian tentang penilaian. Kesesuaian penilaian

nantinya akan membahas tentang apakah penilaian sudah sesuai dengan kriteria-

kriteria tertentu yang sudah ditetapkan, sehingga nantinya dapat diambil

kesimpulan.
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2. Penilaian

a. Pengertian Penilaian

Penilaian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting di dalam proses

belajar mengajar. Penilaian memiliki arti menilai sesuatu (Sudijono, 2013:5).

Penilaian dalam dunia pendidikan memiliki pengertian penerapan berbagai cara

yang digunakan agar mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan

hasil belajar peserta didik sehingga nantinya dapat digunakan untuk mengambil

keputusan. Menurut Jihad & Abdul H. (2009:53) Penilaian merupakan suatu

proses yang digunakan untuk menentukan hasil belajar peserta didik yang

berdasarkan kriteria tertentu. Sejalan dengan pendapat Sudijono (2013:6)

penilaian memiliki tujuan untuk menentukan atau menetapkan nilai dari suatu

kriteria yang sudah ditentukan. Penilaian yang baik mengarah pada kesesuaian

teknik penilaian dengan kompetensi (Hidayat, 2013:119). Berdasarkan pengertian

di atas dapat diambil kesimpulan kegiatan yang dilakukan  digunakan untuk

memperoleh informasi tentang perkembangan peserta didik sehingga nantinya

dapat digunakan untuk mengambil keputusan merupakan pengertian dari

penilaian.

Penilaian pembelajaran SD/MI dan jenjang pendidikan dasar dan menengah

lainya mengalami pergeseran yang dulunya penilaian kognitif (intelektual) saja

sekarang penilaian baru yang menggambarkan kemampuan siswa yang

dikuasainya, penilaian tersebut dapat disebut dengan penilaian autentik. Sejalan

dengan penjelasan Kunandar (2015:37) penilaian autentik adalah kegiatan menilai

siswa baik itu proses ataupun hasil menggunakan instrumen penialain yang
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disesuaikan dengan kompetensi. Penilaian autentik merupakan penilaian yang

menggunakan atau mencakup sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil

belajar peserta didik (Muslich, 2011:1-2). Penilaian autentik adalah penilaian

dengan menyeimbangkan antara penilaian kompetensi sikap, penilaian

pengetahuan, dan penilaian keterampilan (Prastowo, 2015:367). Berdasarkan

pengertian di atas dapat diambil kesimpulan tentang pengertian dari penilaian.

Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data dengan berbagai cara

sehingga dapat digunakan untuk memberikan gambaran perkembangan dari

peserta didik. Proses penilaian terhadap peserta didik tentunya harus sesuai

dengan prinsip-prinsip penilaian yang ada.

b. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pembelajaran hendaknya dikembangkan berdasarkan

sejumlah prinsip yaitu: prinsip berkelanjutan, berorientasi pada indikator

ketercapaian, menyeluruh, dan sesuai dengan pengalaman belajar (Jihad, 2009:63-

64). Penilaian hasil belajar peserta didik dapat dikatakan terlaksana secara baik

apabila terdapat 3 prinsip dasar yaitu, prinsip obyektifitas prinsip kesinambungan,

dan prinsip keseluruhan (Sudijono, 2013:31-33).

1. Prinsip Menyeluruh

Penilaian hasil belajar tidak boleh dilakukan secara terpisah atau sepotong

demi sepotong, melainkan harus dilakukan secara utuh atau menyeluruh.

Penilain itu harus bisa menyangkut domain kognitif (pengetahuan), afektif

(sikap, perilaku, dan nilai), serta psikomotor (keterampilan), maupun

menyangkut evaluasi proses dan hasil belajar. Penilaian yang dilakukan secara
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menyeluruh nantinya akan dapat memberikan keterangan atau informasi yang

lengkap mengenai perkembangan peserta didik yang dinilai.

2. Prinsip Berkelanjutan

Penilaian yang baik adalah penilaian yang dilaksanakan terus menerus tidak

berhenti. Penilaian direncanakan dan dilaksanakan secara terus menerus akan

mendapatkan gambaran informasi mengenai kemajuan belajar siswa.

3. Berorientasi pada indikator ketercapaian

Indikator digunakan untuk acuan penilaian yang telah ditetapkan berdasarkan

kemampuan dasar. Indikator kemampuan dasar yang telah dikuasai peserta

didik dapat diketahui setelah dilakukan penilaian.

4. Sesuai dengan pengalaman belajar

Penilaian yang diberikan harus sesuai dengan pengalaman belajar. Misalnya

saja, apabila pembelajaran menggunakan model bermain peran penilain juga

harus disesuaikan dengan model pembelajaran yang telah dilaksanakan.

5. Prinsip Obyektivitas

Penilaian yang dilakukan harus sesuai dengan keadaan yang nyata tidak boleh

dicampuri dengan kepentingan–kepentingan yang sifatnya subyektif.

Berdasarkan penjelasan di atas penilaian yang baik harus sesuai dengan

prinsip-prinsip yang berlaku supaya penilaian yang dilakukan mendapatkan hasil

yang maksimal. Penilaian dilakukan tentunya karena penilaian memiliki beberapa

fungsi.

c. Fungsi Penilaian
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Penilaian digunakan sebagai suatu tindakan yang setidak-tidaknya memiliki 3

fungsi yaitu, menunjang penyusunan rencana, memperbaiki atau melakukan

penyempurnaan kembali, dan mengukur kemajuan (Sudijono, 2013:8).   Fungsi

bagi guru, fungsi bagi murid, fungsi bagi sekolah, fungsi bagi orang tua, dan

fungsi bagi masyarakat merupakan fungsi penilaian yang dilihat dari kepentingan

masing-masing pihak (Uno & Satria K., 2014:13).

1. Fungsi Penilaian bagi Guru

Ada beberapa fungsi penilaian bagi guru yaitu, untuk mengetahui kemajuan

belajar dari peserta didik, mengetahui kedudukan masing-masing individu

peserta didik yang berada di sekolah, mengetahui kelemahan dan kelebihan

proses belajar mengajar sehingga dapat memperbaiki proses belajar mengajar,

serta menentukan kelulusan peserta didik.

2. Fungsi Penilaian bagi Murid

Penilaian bagi murid berfungsi untuk mengetahui kemampuan dan hasil

belajarnya, memperbaiki cara belajar agar mendapatkan hasil yang lebih baik,

dan dapat menumbuhkan motivasi dalam belajar.

3. Fungsinya Penilaian bagi Sekolah

Fungsi penilaian bagi sekolah yaitu, mengukur mutu hasil pendidikan,

mengetahui kemajuan dan kemunduran sekolah, membuat keputusan kepada

peserta didik, dan mengadakan perbaikan kurikulum.

4. Fungsi Penilaian bagi orang tua

Fungsi penilaian bagi orang tua diantaranya yaitu: mengetahui bagaimana hasil

belajar anaknya selama berada di sekolah , meningkatkan bimbingan dan
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pengawasan serta memberikan bantuan terhadap anaknya dalam usaha belajar,

dan mengarahakan dalam mencari sekolah lanjutan.

5. Fungsi Penilaian bagi masyarakat

Fungsi penilaian pendidikan bagi masyarakat, yaitu mengetahui kemajuan dari

sekolah, memberikan kritik dan saran demi kemajuan sekolah, serta agar

masyarakat berpartisipasi aktif dalam memajukan sekolah.

Penilaian berfungsi sebagai alat untuk memantau bagaimana komponen-

komponen bekerja dalam proses belajar mengajar agar tujuan yang diharapkan

bisa tercapai (Jihad & Abdul Haris, 2009:56-57). Fungsi penilaian hasil belajar

antara lain yaitu, fungsi formatif, fungsi sumatif, fungsi diagnostik, fungsi

selektif, dan fungsi motivasi.

1. Fungsi Formatif

Fungsi formatif yaitu selama kegiatan pembelajaran berlangsung dilakukan

penilaian sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan dalam proses

pembelajaran apabila kompetensi dasar belum tercapai.

2. Fungsi Sumatif

Fungsi sumatif yaitu penilaian yang diberikan pada akhir program

pengajaran. Fungsi sumatif dapat digunakan untuk mengambil keputusan naik

atau tinggal kelas peserta didik serta dapat digunakan untuk pelaporan kepada

orang tua tentang hasil belajar peserta didik.

3. Fungsi Diagnostik

Fungsi diagnostik merupakan penilaian yang digunakan untuk

mengungkapkan pengetahuan atau keterampilan dasar yang akan dipakai

sebagai awal suatu pembelajaran dimulai.



15

4. Fungsi Selektif

Fungsi penilaian yaitu penilaian dapat dipakai untuk memilih atau

mengelompokkan subyek didik atas dasar ciri-ciri atau kemampuan yang

cocok pada suatu strategi belajar-mengajar tertentu.

5. Fungsi Motivasi

Fungsi motivasi adalah dengan dilakukan penilaian maka akan menumbuhkan

motivasi belajar siswa yang tinggi, lebih-lebih bagi mereka yang ingin

menunjukkan kemampuannya.

Berdasarkan penjelasan di atas penilaian memiliki bermacam-macam fungsi.

Penilaian yang baik dilakukan dengan mengacu pada suatu kriteria tertentu.

Penilaian terhadap peserta didik mengacu pada kompetensi dasar.

3. Kompetensi Dasar

a. Pengertian Kompetensi Dasar

Proses penilaian yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik

berdasarkan pada kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi dasar memiliki

pengertian kemampuan minimal yang wajib untuk dicapai siswa agar dapat

dikatakan sudah menguasai konsep pelajaran yang diberikan oleh guru di dalam

ruang kelas pada jenjang pendidikan tertentu (Prastowo, 2014:338).  Kompetensi

dasar adalah penurunan dari kompetensi inti di setiap pembelajaran (Majid,

2014:49). Kriteria pencapaian standar kompetensi harus memuat kompetensi

dasar pada setiap mata pelajaran. Peserta didik harus memiliki gabungan

kemampuan dalam mata pelajaran tertentu, gabungan kemampuan tersebut

disebut kompetensi dasar (Akbar, 2013:9). Pengertian ini sejalan dengan
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penjelasan Kunandar (2013:42)  bahwa dalam konteks kurikulum yang berbasis

kompetensi, kompetensi dasar adalah kemampuan yang dipelajari oleh siswa yang

terdapat pada mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar dapat diperoleh melalui

pembelajaran untuk mencapai kompetensi inti (Prastowo, 2015:338).

Kompetensi dasar memiliki peranan penting karena merupakan modal dan

syarat pokok bagi terkuasainya dan dimilikinya kompetensi inti . Kompetensi

dasar dikelompokkan menjadi 4 yang sudah sesuai dengan rumusan kompetensi

inti yang didukungnya, yaitu: pertama, kelompok kompetensi dasar sikap spiritual

(mendukung KI-1), kedua kelompok kompetensi dasar sikap sosial (mendukung

KI-2), ketiga, kelompok kompetensi dasar pengetahuan (mendukung KI-3),

keempat kelompok kompetensi dasar keterampilan (mendukung KI-4).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi dasar adalah

kemampuan minimal yang wajib dikuasai oleh peserta didik agar dapat dikatakan

sudah memahami atau menguasai suatu materi tertentu. Kompetensi dasar

mememiliki beberapa fungsi.

b. Fungsi Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar merupakan komponen yang penting dan tentunya memiliki

banyak fungsi. Fungsi dan kegunaan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013 di

SD/MI yaitu, spesifikasi dan operasionalisasi kompetensi inti, sebagai tujuan

pembelajaran pada setiap mata pelajaran, serta sumber rujukan dan

pengembangan indikator hasil belajar (Prastowo, 2015:340).

a. Spesifikasi dan Operasionalisasi Kompetensi



17

Kompetensi dasar yang dikembangkan atau disusun pada masing-masing mata

pelajaran dan pada tingkatan kelas yang berbeda di SD/MI disusun berdasarkan

kompetensi inti. Kompetensi dasar memberikan penjabaran secara operasional

dan spesifik mengenai kompetensi inti. Kompetensi dasar harus dikusai oleh

setiap siswa dalam satu kali pertemuan atau lebih. Jadi, yang dimaksud dengan

spesifikasi dan operasionalisasi kompetensi inti melalui berbagai kompetensi

spesifik meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan.

b. Sebagai Tujuan Pembelajaran pada Setiap Mata Pelajaran

Suatu kegiatan dilaksanakan pasti memiliki tujuan begitu juga dengan kegiatan

pembelajaran yang dilaksanakan pasti berdasarkan tujuan tertentu. Tujuan

Kurikulum 2013 adalah untuk mencapai suatu kompetensi. Penilaian hasil

belajar peserta didik diukur dari pencapain kompetensi. Kompetensi dasar

adalah kompetensi spesifik yang harus dicapai oleh siswa pada setiap mata

pelajaran untuk tiap kelas (Prastowo, 2015:41).

c. Sumber Rujukan dalam Pengembangan Indikator Hasil Belajar

Kompetensi dasar dapat dikembangan menjadi indikatar. Indikator merupakan

penanda pencapain kompetensi dasar. Pencapaian kompetensi dasar dapat

dilihat dari perubahan perilaku siswa yang diukur yaitu pada ranah

pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik), dan sikap (afektif).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi dasar

meruapakan acuan dari pengembangan indikator hasil belajar.

Berdasarkan pernyataan tentang fungsi kompetensi dasar dapat disimpulkan

bahwa kompetensi dasar memiliki tiga fungsi. Kompetensi dasar dengan penilaian

memiliki hubungan yang sangat erat di dalam dunia pendidikan.
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c. Relasi Kompetensi Dasar dengan Penilaian Hasil Belajar

Kompetensi dasar dikatakan dapat mempengaruhi komponen pembelajaran

yang lain karena kompetenasi dasar merupakan tujuan yang ingin diraih dalam

kegiatan pembelajaran. Kompetensi dasar merupakan acuan untuk melakukan

penilaian hasil belajar siswa. Penilain hasil belajar siswa dapat dilakukan melalui

proses pengukuran terhadap sejauh mana siswa mampu mencapai dan mampu

menguasai apa yang menjadi tujuan pembelajaran, yakni yang tercantum dalam

kompetensi dasar (Prastowo, 2015:145). Penilaian hasil belajar oleh pendidik

memilik beberapa tujuan salah satunya yaitu menetapkan ketuntasan penguasaan

kompetensi (Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014). Penilaian yang digunakan

dalam kurikulum 2013 yaitu penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan

proses menilai siswa, baik proses selama pembelajaran maupun hasil yang

didapatkan. Instrumen penilaian autentik disesuaikan dengan tuntutan kompetensi

yang sudah ada di standar kompetensi (SK), kompetensi inti (KI), dan kompetensi

dasar (KD). Masing-masing kompetensi dasar memiliki teknik penilaiannya yang

berbeda. Teknik penilaian pada jenjang sekolah dasar lebih banyak menggunakan

teknik penilaian soft skill dari pada hard skill. Soft skill kemampuan yang perlu

dilatih dan diukur misalnya yaitu, mengamati, motivasi, kemauan bekerja keras,

tata krama, bekerja sama, disiplin, berkomunikasi, dan lain-lain terkait pendidikan

karakter. Hard skill adalah kemampuan pada pengukuran, penguasaan,

pengetahuan, dan keterampilan. Teknik dan instrumen penilaian untuk masing-

masing jenis kompetensi yaitu (penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan

keterampilan) (Prastowo, 2015:146).
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1. Penilaian kompetensi sikap, penilaian yang menilai ranah sikap pada peserta

didik. Penilaian “teman sejawat”, jurnal, penilaian diri, dan observasi

merupakn teknik penilaian kompetensi sikap Daftar cek atau skala penilaian

yang disertai rubrik merupakan instrumen dapat digunakan untuk melakukan

teknik penilaian observasi, teman sejawat siswa, dan penilaian diri, sedangakan

untuk jurnal berupa catatan pendidik.

2. Penilaian kompetensi pengetahuan adalah penilaian yang dilakukan pada ranah

kognitif siswa. Teknik tes lisan, penugasan, dan tes tulis dapat digunakan untuk

penilaian kompetensi. Teknik tes tulis menggunakan instrumen berupa soal

jawaban singkat, isian,  pilihan ganda, uraian, menjodohkan, dan benar salah.

Daftar pertanyaan merupakan instrumen yang digunakan untuk tes lisan.

Instrumen penilaian dengan teknik penilaian penugasan yaitu berupa (PR) dan

proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai karakteristik

tugas.

3. Penilaian kompetensi keterampilan adalah penilaian yang dilakukan pada ranah

psikomotor. Teknik yang digunakan pada penilaian kompetensi keterampilan

yaitu teknik penilaian kinerja. Skala atau daftar cek penialian yang dilengkapi

dengan rubrik merupakan instrumen penilaian kinerja.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing

kompetensi dasar memiliki teknik penilaian yang berbeda. Teknik dan instrumen

penilaian pada kompetensi sikap tidak cocok digunakan untuk mengukur

penilaian pada kompetensi pengetahuan begitupun sebaliknya.  Tiap-tiap teknik

dan instrumen penilaian memiliki fiungsi masing-masing.  Sebelum menentukan

atau melakukan penilaian terlebih dahulu harus mencermati dan memperhatikan
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jenis kompetensi dasar apakah termasuk dalam ranah sikap, pengetahuan, atau

keterampilan, dan kemudian merencakan sejak awal penilaian yang sesuai dengan

kompetensi dasar tersebut.  Kompetensi dasar pada setiap jenjang berbeda-beda.

Pada buku guru SD/MI tematik terpadu kurikulum 2013 kelas V tema 5

(Ekosistem) kompetensi dasarnya juga tidak sama dengan buku guru tema lain.

Kompetensi Dasar yang terdapat pada buku guru SD/MI tematik terpadu kelas V

tema 5 Ekosistem (Karitas, 2017:1).

Tabel 2.1 Kompetensi Dasar pada Buku Guru Tematik Terpadu Kelas V Tema 5
(Ekosistem) Revisi 2017

No. Mata Pelajaran Kompetensi Dasar
1. PPKN 1.4 Mensyukuri manfaat persatuan dan kesatuan sebagai

anugerah Tuhan Yang Maha Esa
2.4 Menampilkan sikap jujur pada penerapan nilai-nilai
persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan di
bidang sosial budaya.
3.4 Menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk
membangun kerukunan hidup.
4.4 Menyajikan hasil penggatian tentang manfaat persatuan
dan kesatuan untuk membangun kerukunan.

2. Bahasa Indonesia 3.7 Menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan
pada teks nonfiksi
4.7 Menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada
teks nonfiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri.

3. IPS 3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia
sebagai negara kepulauan/maritim dan agraris serta
pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya,
komunikasi serta transportasi
4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis
Indonesia sebagai negara kepulauan/maritim dan agraris
serta pengaruhnya

4. SBdP 3.2 Memahami tangga nada
4.2 Menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada
dengan iringan musik
3.3 Memahami properti tari daerah
4.3 Meragakan penggunaan properti tari daerah

5. IPA 3.5 Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan
jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar
4.5 Membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan
dalam suatu ekosistem.

Kompetensi dasar pada tabel di atas merupakan kompetensi dasar yang

digunakan pada buku guru SD/MI tematik terpadu kurikulum 2013 kelas V



21

tema 5 (ekosistem). Buku guru digunakan sebagai panduan untuk

melakukan proses pembelajaran.

4. Buku Guru SD/MI Tematik Terpadu

Sumber ilmu yang mampu menambah wawasan adalah buku. Buku adalah

bahan ajar atau alat yang dapat digunakan oleh guru maupun siswa dalam

kegiatan pembelajaran (Wahyuningrum & Budi, 2017:313). Buku adalah bahan

ajar yang penggunaannya paling dominan di sekolah (Sriwindayani, 2016).

Kurikulum 2013 menyediakan buku guru dan buku siswa untuk mendukung

proses pembelajaran. Buku guru merupakan buku pedoman yang digunakan oleh

guru agar dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). Pengertian buku guru tersebut

sejalan dengan pendapat Mardiana (2017:22) buku guru adalah buku panduan

bagi guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar yang di dalamnya disertai dengan

instrumen penilaiannya. Buku guru berfungsi sebagai contoh panduan

penggunaan buku siswa di lapangan sehingga memudahkan guru untuk

melakukan kegiatan pembelajaran tematik.  Buku guru dilengkapi dengan

pemetaan kompetensi setiap mata pelajaran, langkah-langkah pembelajaran serta

instrumen penilaian yang digunakan dalam pembelajaran tersebut. Salah satu

fungsi dari buku guru yaitu sebagai acuan dalam pembelajran di kelas, yaitu untuk

menjelaskan tujuan pembelajaran, media pembelajaran yang dapat digunakan,

langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan, teknik dan instrumen

penilaian yang dapat digunakan serta lembar kerja yang sesuai dengan siswa

(kemendikbud, 2013:7).
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Buku guru SD/MI tematik terpadu adalah buku pedoman bagi seorang guru

untuk melakukan kegiatan pembelajaran serta penilaian yang di dalamnya tidak

hanya membahas satu mata pelajaran saja, melainkan beberapa mata pelajaran

yang sudah digabungkan menjadi sebuah tema. Tematik merupakan pendekatan

pembelajaran dalam bentuk tema yang terintegrasi ke seluruh mata pelajaran yang

dalam menyampaikan materi kepada siswa tidak berdasarkan pada mata pelajaran

tertentu (Octavia, 2016).  Tematik terpadu merupakan pembelajaran yang

didalamnya saling mengaitkan antar mata pelajaran (Erviana, 2016:110). Tematik

terpadu merupakan suatu pembelajaran yang dalam proses pembelajrannya

menggunakan tema. Ciri pembelajaran tematik terpadu yaitu holistik (mengkaji

beberapa mata pelajaran sekaligus), otentik (pengalaman belajar langsung),

bermakna (fungsional bagi kehidupan siswa), dan aktif (melibatkan siswa dalam

perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi pembelajaran).

Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang didalamnya

mengaitkan aspek-aspek tertentu yaitu, aspek intra mata pelajaran maupun antar

mata pelajaran. Pembelajaran tematik terpadu memiliki makna yaitu untuk

memberikan suatu pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Berdasarkan

pengertian di atas dapat diambil kesimpulan yaitu, buku guru SD/MI tematik

terpadu adalah buku panduan bagi guru yang digunakan untuk memudahkan guru

melaksanakan pembelajaran di dalam kelas yang di dalam buku tersebut tidak

hanya tentang satu mata pelajaran saja melainkan beberapa mata pelajaran yang

digabungkan menjadi sebuah tema. Fungsi Buku Guru SD/MI Tematik Terpadu ,

yaitu :

a. Digunakan untuk pedoman dalam menggunakan buku siswa
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b. Digunakan untuk acuan kegiatan atau proses pembelajaran di dalam kelas

c. Buku guru juga memudahkan dalam proses pembelajaran karena memuat

metode serta pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan di dalam

kegiatan pembelajaran

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa buku guru adalah

buku panduan yang digunakan  oleh guru dalam proses pembelajaran. Buku guru

tersebut memiliki beberapa fungsi. Buku guru merupakan buku yang disediakan

oleh pemerintah untuk mendukung terselenggaranya kurikulum 2013.

5. Kurikulum 2013

a. Pengertian Kurikulum 2013

Kurikulum selalu mengalami perubahan agar pendidikan di Indonesia

semakin maju, kurikulum yang digunakan sekarang ini adalah kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum tindak lanjut atau pembaharuan dari

kurikulum KBK atau disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi yang dulu pernah

diterapkan atau diujicobakan oleh pemerintah pada tahun 2004 (Mulyasa,

2013:66). Kurikulum yang menekankan pada kompetensi yang dimiliki oleh

peserta didik merupakan kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi  (Mulyasa,

2013:66). Berdasarkan penyelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum

2013 adalah kurikulum terbaru sebagai bentuk pengembangan dari kurikulum

2006 atau yang biasa disebut Kurikukulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Kurikulum 2013 memberikan kesempatan kepada guru untuk  memberikan

penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Kurikulum 2013 dikembangkan

atasa dasar kententuan-ketentuan yang ada.
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b. Landasan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan ketententuan-ketentuan yang

mengharuskan adanya pembaharuan kurikulum yaitu, landasan yuridis, landasan

filosofis, landasan empirik, dan landasan teoretis (Majid,  2014:29).

1. Landasan yuridis

Landasan yurisdis kurikulum 2013 adalah Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar

pendidikan Nasional, dan Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 23

tahun 2006 tentang Standar  Kompetensi Lulusan dan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi. Pengembangan

Kurikulum 2013 diamanatkan oleh Rencana Pendidikan Menengah Nasional

(RJPMN). Landasan yuridis pengembangan kurikulum 2013 lainnya adalah

Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 2010 tentang Pendidikan

Karakter, Pembelajaran Aktif, dan Pendidikan Kewirausahaan.

2. Landasan Filosofis

Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara menjadikannya sebagai penentu

arah dan sumber utama untuk mencapai kurikulum 2013. Nilai – nilai dasar

yang terkandung di dalam Pancasila yang akan dikembangkan dalam

kurikulum 2013 (Majid, 2014:30).

3. Landasan empiris

Penyelesaian persoalan persoalan dengan cara kekerasan muncul di Indonesia

seperti kasus perkelahian. Beberapa ahli pendidikan menyebutkan penyebab
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kasus tersebut  adalah dalam kegiatan pembelajaran menekankan siswa pada

aspek pengetahuannya (Majid, 2014:32). Berdasarkan pernyataan tersebut

diperlukan kurikulum yang bisa menjawab permasalahan tersebut.

4. Landasan Teoretis

Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan suatu teori “pendidikan

berdasarkan standar”, serta atas dasar teori kurikulum berbasis kompetensi

(Majid, 2014:33)

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu dari Andayani (2016) yang berjudul Analisis Kesesuaian

Isi Buku Tematik Kelas IV Sekolah Dasar dengan Pendidikan Karakter dan

Pendekatan Scientific. Berdasarkan hasil penelitian tersebut nilai karakter belum

semua muncul pada pembelajaran. Ada Beberapa nilai-nilai karakter yang muncul

pada konteks yang tidak tepat karena kemunculannya tidak koheren dengan materi

yang ditumpanginya. Secara umum buku siswa kelas IV Sekolah Dasar belum

disajikan dengan berlandaskan pendekatan scientific atau dapat dikatakan buku

tematik kelas IV Sekolah Dasar belum sesuai dengan pendidikan karakter dan

pendekatan scientific.

Penelitian di atas sejalan dengan penelitian dari  Sriwindayani, dkk (2016)

dengan judul Analisis Buku Siswa pada Kurikulum 2013 ditinjau dari Aspek

Desain Pesan Pembelajaran di Kelas V SDN 3 Banjar Jawa Singaraja.

Berdasarkan penilain dari guru kelas V  SD Negeri 3 Banjar Jawa yang

menerapkan buku siswa dalam pembelajarannya kesesuaian isi buku siswa dengan

tujuan pembelajaran termasuk kategori sedang, yang artinya buku siswa tersebut
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belum semua materinya sesuai dengan tujuan pembelajaran.  Berdasarkan hasil

penelitian di atas kesesuaian isi buku dengan kurikulumnya rendah sehingga

untuk mencapai kompetensinya sangat sulit kompetensi yang diharapkan sulit

dicapai.

Penelitian selanjutnya yang relevan yairu dari Fajrin (2016) yang berjudul

Analisis Kesesuaian Buku Siswa Kelas V Tema Peristiwa dalam Kehidupan

dengan Karakteristik Pembelajaran Tematik dan Pendekatan Saintifik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kesesuaian buku tematik siswa

kelas V dengan tema peristiwa dalam kehidupan dengan karakteristik pada

pembelajaran tematik maupun pendekatan santifik termasuk kategori sedang.

Kategori sedang yang dimaksud adalah perlu adanya perbaikan tentang isi dari

buku yang lebih sesuai dengan konsep pembelajaran tematik dan pendekatan

saintifik, serta menerapkan kriteria buku ajar yang baik.

Penelitian di atas sejalan dengan penelitian dari Saidah (2016) yang berjudul

Analisis Kesesuaian Instrumen Penilaian IPS pada Buku Guru Kelas V Tema

“Sejarah Bangsa Indonesia” dengan Kompetensi dan Prinsip Penilaian IPS SD

Kurikulum 2013. Penelitian tersebut membuktikan adanya ketidaksesuaian antara

instrumen pada penilaian IPS di Buku Guru Kelas V Tema “Sejarah Bangsa

Indonesia” dengan Kompetensi dan Prinsip Penilaian IPS SD Kurikulum 2013.

Ketidaksesuaian tersebut dibuktikan dengan Pertama bentuk rubrik sama pada

setiap pembelajaran. Penilaian seharusnya sesuai dengan indikator kompetensi

yang disesuaikan dengan ranah yang dinilai. Kedua terdapat kerancuan indikator

yang digunakan dalam penilaian. Ketiga terdapat ketidaksesuaian antara kegiatan

pembelajaran dengan instrumen penilaian yang disusun.
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Berdasarkan keempat penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap

penelitian mempunyai perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang akan

dilakukan. Persamaan dan perbedaan tersebut disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel 2.2 Penelitian Relevan
No. Peneliti Judul Penelitian Persamaan Perbedaan Penelitian
1. Khusubakti

Andajani,
Sa’dun Akbar
dan Sutarno
tahun 2016

Analisis Kesesuaian
Isi Buku Tematik
Kelas IV Sekolah
Dasar dengan
Pendidikan
Karakter dan
Pendekatan
Scientific

Penelitian
ini
menganalisis
buku
tematik.

Bagian yang
dianalisis
yaitu
kesesuaian isi
buku dengan
pendidikan
karakter dan
pendekatan
saintifik.

Penelitian
yang akan
dilakukan
menganalisis
buku guru
SD/MI
tematik
terpadu kelas
V tema 5
(Ekosistem)
revisi 2017.
Bagian yang
dianalisis
yaitu tentang
kesesuaian
penilaian
dengan
kompetensi
dasar.

2. Evi
Sriwindayani,
A.A.G. Agung
dan D.K.
Tastra pada
tahun 2016

Analisis Buku
Siswa pada
Kurikulum 2013
ditinjau dari Aspek
Desain Pesan
Pembelajaran di
Kelas V SDN 3
Banjar Jawa
Singaraja

Penelitian
ini
menganalisis
buku
kurikulum
2013.

Bagian yang
dianalisis
yaitu aspek
desain pesan.

3. Nilamsari
Damayanti
pada tahun
2016

Analisis Kesesuaian
Buku Siswa Kelas
V Tema Peristiwa
dalam Kehidupan
dengan
Karakteristik
Pembelajaran
Tematik dan
Pendekatan
Saintifik

Penelitian
ini juga
menganalisis
buku
kurikulum
2013.

Bagian yang
dianalisis
yaitu
kesesuaian isi
buku dengan
pendidikan
karakter dan
pendekatan
saintifik.

4. Karimatus
Saidah pada
tahun 2016

Analisis Kesesuaian
Instrumen Penilaian
IPS pada Buku
Guru Kelas V Tema
“Sejarah Bangsa
Indonesia” dengan
Kompetensi dan
Prinsip Penilaian
IPS SD Kurikulum
2013

Penelitian
ini
menganalisis
buku guru
tentang
kesesuaian
penilaian
dengan
kompetensi
dasar dan
prinsip
penillaian.

Penelitian ini
memfokuskan
penelitiannya
pada
kesesuaian
penilaian IPS
dengan
kompetensi
dasar dan
prinsip
penilaian.
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C. Kerangka Pikir

Bagan Kerangka Pikir

Pembuatan rencana pelaksanakan pembelajaran (RPP) yang mengacu pada

buku guru dijumpai ketidaksesuaian antara penilaian dengan kompetenssi dasar.

Buku guru yang digunakan tersebut merupakan buku guru kurikulum 2013 yang

di dalamnya memuat tentang kompetensi dasar dan juga penilaian. Penilaian

Proses pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) yang mengacu pada buku guru dijumpai

ketidaksesuaian antara penilaian dengan kompetensi dasar

Buku Guru Kurikulum 2013

Penilaian Kompetensi dasar

 Pengertian
Penilaian

 Prinsip Penilaian
 Fungsi Penialian

 Pengertian Kompetensi dasar
 Fungsi Kompetensi dasar

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan jenis
penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan teknik

dokumentasi dan analisis data yang digunakan adalah analisis isi.

Kesesuaian Penilaian dengan Kompetensi Dasar pada
Buku Guru
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tentunya memiliki fungsi dan juga prinsip-prinsip penilaian, sedangkan

kompetensi dasar juga memiliki fungsi. Kompetensi dasar dengan penilaian

tentunya memiliki relasi atau hubungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan

studi kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data

menggunakan teknik dokumentasi dan analisis data yang digunakan adalah

analisis isi. Penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian penilaian dengan

kompetensi dasar pada buku guru.


