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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kurikulum merupakan acuan untuk menyelenggarakan suatu pendidikan 

yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Peraturan Pemerintah 

No. 13 Tahun  2015 tentang Standar Nasional Pendidikan yang merupakan 

perubahan perubahan kedua atas PP No. 19 Tahun 2005 menyebutkan bahwa 

kerangka dasar kurikulum merupakan tatanan konseptual  kurikulum yang 

dikembangkan berdasarkan  Standar Nasional Pendidikan, sedangkan Standar 

Nasional Pendidikan itu sendiri memiliki beberapa komponen yaitu standar 

kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. 

Menurut Permendikbud  No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi 

Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 1 menyebutkan bahwa Standar 

Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (SKL) digunakan sebagai 

acuan utama pengembangan standar nasional pendidikan yang lainnya, termasuk 

didalamnya sebagai acuan utama pengembangan standar penilaian pendidikan.  

Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan itu 

sendiri menjelaskan bahwa standar penilaian merupakan suatu kriteria yang 
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didalamnya terdapat komponen-komponen yang digunakan sebagai dasar dalam 

penilaian hasil belajar peserta didik. 

Seiring dengan perkembangan  zaman, jika ditelaah dari peraturan 

pemerintah tersebut juga mendasari keharusan sistem pendidikan untuk membuat 

suatu perubahan yang bertujuan untuk memajukan mutu sistem pendidikan di 

Indonesia. Oleh karena itu dalam Permendikbud No. 57 Tahun 2014 Tentang 

Kurikulum 2013 Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah menerangkan bahwa telah 

diberlakukannya kurikulum baru yang kemudian disebut Kurikulum 2013. 

Struktur kurikulum tersebut merupakan pengorganisasian Kompetensi Inti, 

Kompetensi Dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar. 

Melihat dari proses transformasi kurikulum KTSP menuju K13 pada 

kenyataannya masih membuat guru kebingungan untuk mengimplementasikan 

kurikulum 2013. Dalam hal ini pada aspek penilaian. Penilaian merupakan 

serangkaian kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk memperoleh 

data dan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik. Sedangkan kita 

tahu bahwa untuk mencapai standar kompetensi lulusan sangat berhubungan 

degan penilaian hasil belajar. Sehingga penilaian merupakan hal yang sangat 

wajib dilakukan oleh satuan pendidikan maupun pendidik. 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang 

menekankan pembelajaran berbasis aktivitas. Pelaksanaan kurikulum 2013 yang 

pada dasarnya merupakan pembelajaran berbasis tema dengan menggabungkan 

beberapa mata pelajaran menjadi satu tema, namun penilaian yang diambil 

berdasarkan muatan pembelajaran setiap mata pelajaran. Mengapa demikian ? hal 
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ini pula yang menjadi kesulitan para pendidik dalam mengolah nilai hasil belajar 

peserta didik. 

Pentingnya suatu kegiatan penilaian sesuai dengan Permendikbud No. 53 

Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar SD/MI untuk memantau proses, 

kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi 

hasil belajar peserta didik mengharuskan guru memahami dan melakukan 

penialaian sesuai dengan prosedur yang berlaku. Upaya pengadaan sosialisasi 

tentang implementasi kurikulum 2013 dan  penyusunan pedoman penilaian untuk 

SD/MI kurikulum 2013 dirasa sangat membantu apalagi pada tahun 2017 ini 

pemerintah sudah memberlakukan kurikulum 2013 revisi 2017. Sehingga hampir 

seluruh aspek pelaksanaan K13 yang lama di revisi sesuai dengan kebutuhan. 

Buku guru dan buku siswa menggunakan edisi revisi 2017. Pedoman penilaian 

yang digunakan juga menggunakan edisi revisi. 

Hal ini pula yang membuat pemerintah juga harus merevisi aspek lain 

dalam pelaksanaan K13 revisi 2017 yaitu pelaksanaan penilaian yang berlaku 

sesuai prosedur dan ketentuan K13 revisi 2017. Sebagai contoh pelaksanaan 

Kurikulum 2013 di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dilakukan secara 

bertahap dengan memilih tingkatan kelas . Salah satu nya di SD Negeri 2 Pujon 

Lor Kec. Pujon. Pada tahun 2017 ini baru mengimplementasikan kurikulum 2013 

pada tingkat kelas I dan IV. Keberlakuan kurikulum 2013 tersebut masih 

dilakukan secara bertahap karena untuk beralih dan menyesuaikan kurikulum 

KTSP menjadi kurikulum 2013 juga membutuhkan waktu dan kesiapan yang 

cukup.  
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Pelaksanaan penilaian K13 revisi 2017 merupakan hal yang paling 

menarik untuk diteliti dan dianalisis karena pada kenyataannya pada bagian 

penilaian ini lah yang membuat pendidik berusaha semaksimal mungkin untuk 

belajar penilaian kurikulum 2013 revisi 2017. Menurut hasil observasi awal 

peneliti pada tanggal 2 nopember 2017, pelaksanaan penilaian di SD Negeri 2 

Pujon Lor, terdapat beberapa hal penting yang dapat disimpulkan yaitu : 

1) Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang baru dilaksanakan tahun ajaran 

2017/2018 pada kelas I dan IV. 

2) Adanya sosialisasi dan pelatihan pada guru wali kelas I dan IV dalam 

pelaksanaan kurikulum 2013. 

3) Terdapat kendala pada aspek penilaian kurikulum 2013 revisi 2017 dalam 

merencanakan, melaksanakan, mengolah dan melaporkan hasil belajar peserta 

didik. 

4) Pengolahan penilaian menggunakan aplikasi yang diberikan saat pelatihan.  

5) Tanggapan orang tua siswa yang belum begitu memahami sistem penilaian 

kurikulum 2013. 

Sehingga dari simpulan tersebut peneliti akan melakukan analisis 

pelaksaan penilaian kurikulum 2013 revisi 2017 untuk mengetahui hal-hal yang 

dianggap penting oleh peneliti dan pendidik untuk dijadikan sebagai bahan 

gambaran dan evaluasi pelaksanaan penilaian kurikulum 2013 revisi 2017 di SD 

Negeri 2 Pujon Lor. Alasan mengapa penelitian ini penting dilakukan karena 

mengingat kurikulum 2013 mengalami revisi dan pentingnya dilakukan 

pelaksanaan penilaian yang sesuai dengan panduan penilaian. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dituliskan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan penilaian kurikulum 2013 revisi 2017 pada kelas I dan 

IV di SD Negeri 2 Pujon Lor ? 

2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penilaian Kurikulum 2013 

Revisi 2017 pada kelas I dan IV di SD Negeri 2 Pujon Lor ? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan 

penilaian hasil belajar Kurikulum 2013 revisi 2017 pada kelas I & IV di SD 

Negeri 2 Pujon Lor ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang akan diteliti, dapat dituliskan 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mendiskripsikan pelaksanaan penilaian kurikulum 2013 revisi 2017 mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, hingga pengolahan dan pelaporan hasil belajar pada 

kelas I dan IV di SD Negeri 2 Pujon Lor. 

2. Mendiskripsikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penilaian 

kurikulum 2013 revisi 2017 di SD Negeri 2 Pujon Lor. 

3. Mendiskripsikan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam 

pelaksanaan penilaian kurikulum 2013 revisi 2017 di SD Negeri 2 Pujon Lor. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara praktis dan teoretik. 

Sehingga dari uraian tujuan penelitian diatas dipaparkan manfaat penelitian 

sebagai berikut : 
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1. Manfaat Secara Teoretik : 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan pada dunia 

pendidikan khususnya pengembangan penilaian Kurikulum 2013 di tingkat 

SD. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab kesulitan pendidik dalam 

pelaksanaan hasil belajar K13 revisi 2017, sehingga adanya gambaran 

mudah dalam melaksanakan penilaian sesuai dengan peraturan pemerintah 

untuk melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Manfaat Secara Praktik : 

a. Bagi sekolah dan guru 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau 

pedoman perbaikan dan pengembangan pelaksanaan penilaian K13 revisi 

2017 di SD Negeri 2 Pujon Lor. 

b. Bagi siswa dan orang tua  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana 

pengetahuan untuk membantu memahami penilaian hasil belajar peserta 

didik K13 revisi 2017. 

c. Bagi peneliti  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan 

tentang penilaian hasil belajar peserta didik. Sehingga diharapkan pula 

suatu kesiapan peneliti sebagai calon pendidik dalam pelaksanaan 

penilaian peserta didik nantinya. 
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E. Batasan Penelitian 

 Berdasarkan pemaparan judul dan perumusan masalah penelitian maka 

dapat dibatasi sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan penilaian kurikulum 2013 revisi 2017 oleh pendidik meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan penilaian.  

2. Aspek yang di nilai yaitu penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan 

untuk memperoleh hasil belajar peserta didik sesuai dengan kurikulum 

2013 revisi 2017. 

3. Penelitian hanya dilakukan di SD Negeri 2 Pujon Lor kelas I dan IV 

karena pada tahun ajaran 2017/2018 diberlakukannya kurikulum 2013 

pada tingkat kelas I dan IV. 

F. Definisi Operasional 

 Berdasarkan pemaparan judul dan rumusan masalah penelitian untuk 

menyamakan pemahaman antara pembaca dengan maksud peneliti maka definisi 

operasional dapat dituliskan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan 

Pelaksanaan merupakan suatu tindakan, proses atau cara yang sudah 

direncanakan atau disusun secara terperinci dan matang untuk mencapai 

tujuan kegiatan. Dalam hal ini pelaksanaan penilaian kurikulum 2013 

revisi 2017 yang berlaku di sekolah SD Negeri 2 Pujon Lor meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahanserta pelaporan hasil belajar 

peserta didik. 
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2. Penilaian

Penilaian adalah proses kegiatan pengumpulan dan pengolahan informasi

untuk menngetahui dan mengukur ketercapaian serta keberhasilan hasil

belajar peserta didik meliputi penilaian pada aspek sikap, pengetahuan,

dan keterampilan kelas I dan IV.

3. Kurikulum 2013 Revisi 2017

Kurikulum merupakan seperangkat rencana yang didalamnya mencakup

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan

pembelajaran yang diharapkan.Kurikulum 2013 revisi 2017 merupakan

serangkaian kebijakan pemerintah yang telah mengalami perubahan dan

perbaikan yang bertujuan untuk mencapai mutu pendidikan yang lebih

baik. Perubahan dan perbaikan kurikulum tersebut dapat di tuliskan

sebagai berikut : (1) Adanya koherensi KI-KD serta penyelarasan

dokumen.  (2) Adanya penataan kompetensi sikap spiritual dan sikap

sosial pada semua mata pelajaran. (3) Penataan kompetensi yang tidak

dibatasi oleh pemenggalan taksonomi proses berfikir (HOTS sejak SD).

(4) Adanya pemberian ruang kreatif kepada guru dalam 

mengimplementasikan kurikulum. Hal tersebut di atas tentu juga 

mempengaruhi pelaksanaan penilaian kurikulum 2013 revisi 2017 




