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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Kurikulum 2013 

a. Konsep Dasar Kurikulum 

Kurikulum merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mencapai 

tujuan pendidikan dan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua 

jenis dan jenjang pendidikan. Pada pelaksanaan kurikulum itu sendiri memiliki 

sifat yang dinamis yang berarti bahwa kurikulum selalu mengalami perubahan 

sesuai perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kecerdasan 

peserta didik, sistem nilai, kultur, dan kebutuhan masyarakat. 

b. Pengertian Kurikulum 

 Penjabaran tentang pengertian kurikulum dapat dilihat dari segi etimologis 

yaitu istilah kurikulum (curriculum) yang berasal dari bahasa Yunani (Curir yang 

berarti “pelari” sedangkan curere yang berarti “tempat berpacu”. Didalam dunia 

olahraga istilah kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang 

pelari untuk mencapai garis finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. 

Jarak yang harus ditempuh tersebut kemudian diubah menjadi suatu program 

sekolah beserta semua orang yang berada didalamnya. Secara terminologis istilah 

kurikulum dalam dunia pendidikan berarti program sekolah yang berisi sejumlah 

mata pelajaran yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh peserta didik untuk 

mencapai kelulusan dan menerima ijazah. Ragan, 1996 dalam Arifin (2012:3) 

menyimpulkan bahwa “The curriculum has mean the subject taught in school or 

the course of study”. 
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 Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 1, butir 19 kurikulum didefinisikan 

sebagai “.........seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. 

 Narsoyo (2010:4) menyebutkan bahwa dari pengertian kurikulum terdapat 

empat fungsi kurikulum yaitu : (1) Kurikulum sebagai rencana yaitu kurikulum 

sebagai rencana kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapai. (2) Kurikulum sebagai pengaturan yaitu adanya pengorganisassian dan 

pengintregasian muatan materi pelajaran. (3) Kurikulum sebagai cara yaitu 

mengisyaratkan penggunaan metode pembelajaran yang efektif dan efisien 

berdasarkan konteks pembelajaran. (4) Kurikulum sebagai pedoman yaitu 

digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan gagasan-gagasan dan tujuan yang akan di capai secara jelas. Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan kurikulum. 

c. Dimensi Kurikulum 

 Untuk mengetahui dan mempelajari tentang kurikulum itu sendiri, kita 

tidak hanya melihat dari segi pengertiannya saja. Melainkan perlu juga dari segi 

konten atau isi dari kurikulum tersebut. Seperti halnya hasil kesimpulan dari 

telaah pendapat dimensi kurikulum oleh beberapa ahli sebelumnya, Zainal Arifin 

(2012 : 8) menyimpulkan dimensi-dimensi kurikulum sebagai berikut : 

1. Kurikulum sebagai suatu ide, yaitu disesuaikan dengan perkembangan 

zaman (kebijakan Menteri). 
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2. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, yaitu dokumen tertulis yang 

didalamnya terdapat aspek – aspek yang perlu dibahas seperti 

pengembangan tujuan dan kompetensi, struktur kurikulum, kegiatan   dan 

pengalaman belajar, orientasi, managemen kurikulum, hasil belajar, dan 

sistem evaluasi. 

3. Kurikulum sebagai suatu kegiatan, yaitu adanya kesinambungan antara ide 

kurikulum dengan proses (kegiatan). 

4. Kurikulum sebagai hasil belajar, yaitu hasil belajar sebagai bagian dari 

kurikulum yang didalamnya terdapat aspek sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. 

5. Kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu, yaitu bertujuan untuk 

mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. 

6. Kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu menggambarkan tentang komponen – 

komponen kurikulum. 

d. Orientasi Kurikulum 2013 

 Orientasi kurikulum 2013 merupakan terjadinya suatu peningkatan dan 

keseimbangan antara kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan Hidayat 

(2013:113). Terdapat empat standar pendidikan yang menjadi ciri kurikulum 2013 

menurut Hidayat (2013:126) yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar 

Proses, Standar Isi, dan Standar Penilaian. Keempat standar pendidikan tersebut 

harus saling berkesinambungan. Ciri penilaian dalam kurikulum 2013 yaitu : (1) 

Adanya pergeseran dari penilaian melalui tes menjadi penilaian otentik. (2) 

Memperkuat PAP (Penilaian Acuan Patokan) yaitu pencapaian hasil belajar 

didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor maksimal. (3) 
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Penilaian tidak hanya pada level KD, akan tetapi juga Kompetensi Inti dan SKL. 

(4) Adanya dorongan pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai 

instrumen utama penilaian. 

 Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan 

suatu rencana pengaturan pendidikan yang dilakukan dengan cara yang efektif 

sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan. Dari pemaparan diatas juga dapat 

disimpulkan bahwa penilaian merupakan salah satu aspek standar pendidikan 

yang mengalami perubahan ciri kurikulum 2013. Orientasi dalam kurikulum 2013 

mengusahakan agar ketiga aspek dalam penilaian dapat berjalan secara seimbang 

dan berkesinambungan, sehingga dimensi-dimensi dari kurikulum dapat 

terealisasikan dengan baik. 

2. Konsep Penilaian 

Sistem penilaian merupakan bagian integral dalam suatu kurikulum yang 

bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang tercapai setelah adanya 

pelaksanaan kurikulum. Hamalik (2008:164) menyebutkan bahwa penilaian 

memiliki fungsi dan tujuan dalam beberapa segi yaitu instruksional, administratif, 

dan bimbingan. Fungsi instruksional yaitu merangsang guru untuk merumuskan 

tujuan pembelajaran, memberikan umpan balik, serta mendorong motivasi belajar 

siswa dengan melihat pada hasil penilaian siswa akan termotivasi untuk 

memperbaiki atau meningkatkan hasil belajar. Fungsi administratif yaitu untuk 

mengontrol kualitas sistem suatu lembaga pendidikan / sekolah, digunakan pula 

untuk mengevaluasi program pendidikan. Fungsi bimbingan digunakan untuk 

mendiagnosa bakat-bakat khusus dan kebutuhan siswa. 
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a. Pengertian Penilaian 

Didalam pengembangan kurikulum, evaluasi merupakan komponen 

penting dan tahap yang harus dilakukan oleh pendidik yang kemudian digunakan 

sebagai umpan balik dalam memperbaiki serta menyempurnakan kurikulum.  

Permendikbud No.23 tahun 2016 memberikan pengertian bahwa “Penilaian 

adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur 

pencapaian hasil belajar peserta didik”. Penilaian merupakan salah satu aspek 

yang paling penting dalam pembelajaran. Hal tersebut karena melalui penilaian 

siswa dapat mengoptimalkan kemampuan dan mengembangkan potensi dirinya 

dalam pembelajaran. Sehingga penilaian harus dilakukan secara terus menerus 

dan berkesinambungan (Mulyasa, 2014:137). Menurut Hamalik (2013:156) 

penilaian merupakan kegiatan pengukuran untuk mengetahui berapa banyak 

pengetahuan yang telah diperoleh siswa dari guru selama pembelajaran. 

Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian 

merupakan serangkaian kegiatan pengukuran yang dilakukan secara berkala, 

berkesinambungan serta menyeluruh untuk mengetahui kemampuan dan 

perkembangan hasil belajar siswa. 

b. Pendekatan Penilaian 

Pendekatan penilaian digunakan sebagai cara untuk melakukan suatu 

penilaian. Berdasarkan buku panduan penilaian SD edisi revisi penilaian dibagi 

menjadi dua berdasarkan fungsinya yaitu penilaian sumatif dan formatif.  Hamalik 

(2013:170) menyebutkan bahwa penilaian sumatif merupakan bentuk pelaksanaan 

penilaian yang dilakukan pada waktu tertentu terhadap apa yang telah dicapai. Hal 

tersebut juga sebagai penentu suatu program dapat diteruskan dengan program 
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baru atau perlu dilakukan pengulangan program pembelajaran. Penilaian formatif 

merupakan bentuk pelaksanaan penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya 

kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan umpan balik yang menyatu dalam 

pembelajaran. Hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kesulitan yang 

mungkin terjadi dengan melakukan program remedial. Didalam referensi bukunya 

yang lain juga menyebutkan jenis penilaian lain selain kedua hal tersebut diatas 

yaitu penilaian penempatan yang bertujuan untuk menempatkan siswa dalam 

situasi belajar dan penilaian diagnosis bertujuan untuk membantu siswa mengatasi 

kesulitan belajarnya. 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan penilaian 

yang dilakukan terdapat beberapa pendekatan penilaian namun yang digunakan 

dalam buku panduan penilian SD/Mi revisi 2016 menggunakan penilaian sumatif 

dan formatif, dimana dalam pelaksanaan waktunya berbeda dan memiliki tujuan 

yang sama yaitu untuk mengukur ketercapaian siswa. 

c. Prinsip – Prinsip Penilaian 

Pada dasarnya dalam pelaksanaan penilaian harus memiliki prinsip yang 

jelas sehingga penilaian dapat dapat dilaksanakan dan diterima dengan baik. 

Menurut Permendikbud No. 23 tahun 2016 Bab IV pasal 5 menyebutkan prinsip 

penilaian hasil belajar sebagai berikut : 

a) Sahih, yaitu penilaian dilakukan berdasarkan data yang sesuai dengan 

kemampuan yang akan di ukur. 

b) Objektif, yaitu penilaian dilakukan berdasarkan kriteria dan prosedur yang 

jelas tanpa dipengaruhi subjektivitas oleh penilai. 

c) Adil, yaitu penilaian dilakukan tanpa memandang latar belakang siswa. 
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d) Terpadu, yaitu penilaian yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

e) Terbuka, yaitu segala macam bentuk penilaian baik itu prosedur penilaian, 

kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan diketahui oleh semua 

pihak yang berkepentingan. 

f) Menyeluruh dan berkesinambungan, yaitu penilian yang dilakukan 

mencakup semua aspek kompetensi menggunakan teknik penilaian yang 

sesuai. Hal ini dilakukan untuk memantau dan menilai perkembangan 

peserta didik. 

g) Sistematis, yaitu penilaian dilakukan secara terencana dan bertahap 

menggunakan langkah-langkah yang baku. 

h) Mengacu pada kriteria, yaitu penilaian dilaksanakan berdasarkan pada 

ukuran pencapaian kompetensi yang sudah ditetapkan. 

i) Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan. 

Hamalik (2013:157) suatu penilaian dapat dilaksanakan jika memenuhi 

kriteria sebagai berikut : (1) Memiliki validitas, yang berarti penilaian harus 

mengukur apa yang akan di ukur sesuai dengan tujuan (2) mempunyai reliabilitas, 

yang berarti bahwa suatu alat evaluasi dapat menunjukkan ketetapan hasil 

penilaian (3) Objektivitas, berarti tidak adanya interpretasi dalam melakukan 

penilaian siswa harus sesuai dengan kriteria dan alat penilaian yang sama (4) 

Kepraktisan berarti penilaian yang dilakukan harus berguna untuk mengetahui 

keterangan tentang siswa dan (5) Efisien berarti suatu alat penilaian dipergunakan 

tanpa membuang waktu dan uang yang banyak. 



16 
 

 
 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip penilaian pada 

pemaparan diatas meliputi hal-hal yang berkenaan dengan penilaian yang 

memberikan kemudahan bagi siswa dan guru. Sehingga adanya kerjasama antara 

keduanya. 

d. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) merupakan kriteria ketuntasan 

belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar 

kompetensi kelulusan, dengan mempertimbangkan setidaknya tiga aspek penting, 

yaitu karakteristik peserta didik (intake), karakteristik muatan/mata pelajaran 

(kompleksitas), dan kondisi satuan pendidikan (pendidik dan daya dukung). 

Dengan menetapkan dan meningkatkan KKM secara bertahap dan berkelanjutan, 

suatu satuan pendidikan dapat mencapai ketuntasan yang baik. Mulyasa 

(2014:151)  untuk menetapkan KKM satuan pendidikan harus melakukan analisis 

karakteristik mata pelajaran. Sehingga dimungkinkan KKM setiap mata pelajaran 

akan berbeda dan jika penetapan KKM dilakukan secara tepat maka hasil 

penilaian ketuntasan belajar siswa akan berada pada kurva normal. 

Dari pemarapan diatas dapat disimpulkan bahwa KKM merupakan salah 

satu tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan suatu satuan pendidikan dalam 

pelaksanaan penilaian. Penentuan KKM dengan memperhatikan ketiga aspek 

penting yang disesuaikan dengan satuan pendidikan sehingga sudah tentu KKM 

setiap satuan pendidikan tidaklah sama. 

e. Lingkup dan Teknik Penilaian 

Menurut buku panduan penilaian dari Kemendikbud lingkup penilaian 

yang dilakukan oleh pendidik mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan 
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aspek keterampilan. Pada ketiga aspek tersebut memiliki penjelasan teknik 

penilaian yang berbeda, yaitu : 

Tabel. 2.1 Perbedaan Teknik Penilaian Sesuai Aspek Yang Akan Dinilai 

Aspek Kompetensi Teknik Penilaian 

Sikap KI-1 dan KI-2 observasi, wawancara, catatan anekdot, atau catatan 

kejadian tertentu 

Pengetahuan KD dan KI-3 mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup 

dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

dan metakognisi dalam berbagai tingkatan proses 

berfikir 

Keterampilan KD dan KI-4 portofolio, proyek, dan kinerja 

 

Narsoyo (2010:272) menyebutkan aspek dalam penilaian yang terdapat 

pada tiga aspek penting yang juga dapat digunakan untuk menilai mutu materi 

kurikulum. Hal ini juga disebutkan oleh Hamalik (2013:161) bahwa sasaran 

penilaian dalam tiga ranah adalah sebagai berikut : (1) Ranah kognitif yaitu 

penilaian dalam hal pengetahuan atau pemahaman siswa yang dapat dikategorikan 

dalam bentuk konsep, prosedur, fakta, dan prinsip. (2) Ranah afektif yaitu 

penilaian dalam hal sikap dan nilai. (3) Ranah keterampilan yaitu penilaian 

keterampilan siswa  dalam hal mengolah pengetahuan, gerak, tingkah laku, serta 

kebiasaan siswa.  

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa lingkup penilaian 

terdapat tiga aspek yang harus ada yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dilakukan dengan teknik penilaian yang berbeda dan 

disesuaikan dengan aspek penilaian, sehingga diharapkan penilaian pada ketiga 

aspek tersebut dapat dilakukan secara seimbang. Penilaian pada aspek sikap 

meliputi kompetensi pada KI-1 dan KI-2, aspek pengetahuan terdapat pada KD 

dan KI-3, serta aspek keterampilan meliputi kompetensi pada KD dan KI-4. 
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3. Pelaksanaan Penilaian Kurikulum 2013 revisi 2017 

Pelaksanaan penilaian merupakan hal yang penting dalam menentukan 

keberhasilan suatu pembelajaran dan alat untuk mengukur keberhasilan suatu 

penerapan kurikulum. Penilaian yang diambil terdiri aspek penialaian sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. Pelaksanaan penilaian kurikulum 2013 merupakan 

penilaian yang dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh siswa dari 

peelajaran yang berbasis tematik. Penilaian dilakukan dengan adanya ketentuan 

khusus sesuai kurikulum tematik.  Penilaian pembelajaran tematik itu sendiri 

diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh satuan pendidikan atau para guru 

untuk mendapatkan infromasi secara berkala, berkesinambungan dan menyeluruh 

tentang proses dan hasil ketercapaian siswa dalam kegiatan pembelajaran tematik 

Hajar (2013:267) 

Penilaian yang dilakukan dalam kurikulum 2013 mengarah pada tiga 

aspek yang sudah dipaparkan dalam pemaparan sebelumnya. Penilaian sikap 

dapat diasumsikan bahwa setiap perilaku siswa itu baik. Perilaku atau sikap yang 

dinilai merupakan sikap yang menonjol dari siswa. Sedangkan menurut buku 

panduan penilaian oleh Kemendikbud menyebutkan bahwa penilaian pengetahuan 

dan keterampilan dapat dilakukan secara terpadu maupun terpisah, hal ini 

dikarenakan pada saat guru melakukan penilaian keterampilan secara langsung 

penilaian pengetahuan juga dapat dilakukan.  

Hajar (2013:279) menyatakan bahwa aspek penilaian hasil 

pembelajararan tematik  dalam pelaksanaan penilain kurikulum 2013 yaitu 

mengkaji ketercapaian Kompetensi Dasar dan Indkator pada setiap mata pelajaran 

yang terdapat pada tema-tema. Dari pemarapannya tersebut Hajar juga 
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menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penilaian kurikulum 2013 tidak terpadu 

seperti halnya dalam pembelajaran, melainkan sudah terpisah-pisah sesuai dengan 

Kompetensi Dasar, hasil belajar, dan indikator setiap mata pelajaran. Sedangkan 

menurut Trianto (2007:87) untuk melaksanakan penilaian hendaknya 

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : 

a. Penilaian diarahkan untuk mengukur ketercapaian kompetensi 

b. Penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu berdasarkan apa yang sudah bisa 

dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. 

c. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. 

d. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. 

e. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar siswa selama 

proses pembelajaran. 

Kebijakan dan Dinamika Perkembangan Kurikulum 2013 menurut 

Kembikbud terdapat perbaika substansi kurikulum 2013 yang tentunya akan 

mempengaruhi sitem penilaian hasil belajar siswa. Salah satunya yaitu penataan 

kompetensi yang tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi proses berfikir 

(berfikir tingkat tinggi sejak SD) hal ini dikenal dengan Higher Order Thinking 

Skills (HOTS). HOTS merupakan kemampuan berfikir siswa untuk tidak hanya 

sekedar mengingat, mengulang, dan merujuk tanpa melakukan pengolahan. 

Implementasi kurikulum 2013 diharapkan akan adanya ketercapaian dalam tiga 

hal yaitu karakter, literasi, dan kompeteni. (Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar : 

2017). Sehingga hal tersebut mempengaruhi bentuk penilaian hasil belajar siswa 

untuk mengukur ketercapaian siswa dalam implementasi kurikulum 2013 revisi 

2017. 
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Mengimplementasikan penilaian Kurikulum 2013 revisi 2017 perlu 

adanya suatu tahapan yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan penilaian 

yang terdapat pada Buku Panduan Penilaian untuk Sekolah Dasar (SD) oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016yaitu tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan, dan tahap pengolahan serta tahap pelaporan hasil belajar. 

Berikut penjelasan dari setiap tahapan tersebut. 

a. Perencanaan 

 Perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan untuk 

memudahkan suatu kegiatan agar dapat dilakukan dengan sistematis. Berikut 

pemaparan pada setiap aspek penilaian : 

a) Penilaian sikap 

(1). Perencanan penilaian sikap dilakukan berdasarkan KI-1 dan KI-2. Hal 

yang pertama harus dilakukan menetapkan sikap apa yang akan dinilai.(2). 

Kemudian menentukan indikator sikap yang akan dinilai. Contoh indikator 

sikap yaitu ketaatan beribadah, toleransi dalam beribadah, santun, tanggung 

jawab dan lain sebagainya. Penentuan indikator disesuaikan dengan 

karakteristik satuan pendidikan. (3). Menyusun format penilaian sikap. Hal ini 

dilakukan agar proses penilaian sikap dapat dilakukan secara mudah dan 

sistematis. 

b) Penilaian pengetahuan dan Penilaian keterampilan 

(1) Membuat program tahunan sebagai pedoman bagi pengembangan program-

program berikutnya. Didalam program tahunan ini tedapat rencana penetapan 

alokasi waktu dalam satu tahun pembelajaran. (2) Membuat program semester 

yaitu dengan menjabarkan program tahunan. (3) Pemetaan Kompetensi Dasar 
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(KD) muatan pelajaran digunakan sebagai dasar perancangan kegiatan 

penilaian yang bersifat harian, per tema, maupun per semester. (4) Menentukan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu menyesuaikan dengan 

kompleksitas, intake, serta daya dukung satuan pendidikan. (5) Perencanaan 

bentuk dan teknik penilaian disesuaikan dengan KD, Indikator pencapaian 

kompetensi, dan tema serta sub tema setiap muatan pelajaran. (6) Penyusunan 

jadwal PTS dan PAS disusun sesuai dengan kalender pendidikan sekolah. 

b. Pelaksanaan 

 Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sesuai cara dan 

proses yang sesuai dengan rencana yang sudah disiapkan untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. Dalam hal ini pelaksanaan penilain yang berarti kegiatan yang 

dilakukan pada saat melakukan penilaian sebagai berikut : 

a) Penilaian sikap 

Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan sesuai dengan pendekatan pembelajaran 

apa yang digunakan saat pembelajaran berlangsung maupun pada saat di luar 

pembelajaran. (1). Mengamati perilaku siswa (2). Mencatat sikap dan perilaku 

peserta didik menjadi beberapa kriteria seperti sangat baik, baik, cukup, dan 

perlu bimbingan. (3). Memberikan tindak lanjut hasil pengamatan. 

b) Penilaian pengetahuan 

Pelaksanaan penilaian pengetahuan dapat dilakukan dengan tes tertulis, lisan 

maupun penugasan. Untuk waktu pelaksanaannya tes tulis dapat dilakukan 

pada saat penilaian harian, penilaian tengah semester, dann penilaian akhir 

semester. Sedangkan penilaian menggunakan tes lisan atau penugasan dapat 

dilakukan pada saat kegiatan proses pembalajaran harian. 
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c) Penilaian keterampilan 

Pelaksanaan penilaian keterampilan dapat menggunakan teknik praktik, 

produksi, dan proyek. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengamati 

proses belajar siswa, serta hasil kinerja siswa. 

c. Pengolahan dan Pelaporan 

Pengolahan dan pelaporan penilaian merupakan tahapan akhir kegiatan 

penialian. Dalam hal ini pengolahan penialaian dilakukan secara terperinci dan 

sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Sedangkan pelaporan penilaian 

meruapakan hasil akhir dari serangkaian kegiatan penialain yang disajikan 

dalam bentuk rapot siswa untuk digunakan sebagai bahan pelaporan kepada 

orang tua siswa. 

a) Penilaian sikap 

Hasil penilaian sikap direkap oleh pendidik minimal dua kali dalam satu 

semester. Hasil penilaian sikap dibahas dan dilaporkan dalam bentuk deskripsi 

nilai sikap siswa. 

b) Penilaian pengetahuan 

Pengolahan hasil penilaian pengetahuan dilakukan berdasarkan hasil analisis 

penilaian harian, PTS, PAS, sehingga akan ditemukan hasil rekap dari nilai 

akhir pengetahuan siswa. Hasil penilaian pengetahuan dilaporkan dalam bentuk 

nilai angka dan nilai predikat serta deskripsi. 

c) Penilaian keterampilan 

Pengolahan penilaian keterampilan diolah secara kuantitatif menggunakan 

bilangan bulat pada skala 0 sampai 100 serta di laporkan dalam bentuk kalimat 

dekriptif nilai yang mengacu pada setiap KD dan muatan pelajaran. 
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 Dari hasil pemaparan diatas dapat peneliti berikan kesimpulan bahwa 

sesuai dengan judul penelitian ini yaitu analisis pelaksanaan penilaian kurikulum 

2013 revisi 2017 menyebutkan bahwa penelitian ini akan memaparkan 

pelaksanaan penilaian pada kondisi nyata di SD Negeri 2 Pujon Lor pada kelas I 

dan IV. Kemudian akan dijabarkan bagaimana pelaksanaan penilaian sesuai 

dengan panduan penilaian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 

hasil belajar dengan dilakukan. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

 Hasil dari eksplorasi peneliti ditemukan beberapa penelitian yang sejenis 

dengan penelitian pelaksaan penilaian kurikulum 2013 yang sudah diteliti 

sebelumnya yaitu penelitian oleh Ervin Gustin Nariyanti pada agustus 2014 dan 

Tui Jati Nanda Zulfaida yang dilakukan pada bulan Juli 2017. Didalam penelitian 

tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang dapat disajikan dalam 

tabel berikut : 

Tabel. 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang Relevan 

No. Nama Judul Persamaan Perbedaan Hasil  

1. Penelitian yang 

relevan : 

“Pelaksanaan 

Penilaian 

Pembelajaran 

Tematik dalam 

Kurikulum 2013 

Kelas I dan Kelas IV 

di SDN Purwantoro 

1 Malang” 

 

Nama Peneliti : 

Ervin Gustin 

Nariyanti 

a. Menganalisis 

tentang 

pelaksanaan 

penilaian hasil 

belajar 

b. Penelitian 

dilakukan dengan 

pendekatan 

kualitatif 

c. Kajian teori : 

tentang kurikulum 

2013 dan 

penilaiannya 

d. Subjek penelitian : 

kelas I dan IV 

a. Penelitian 

dilakukan di SDN 

Purwantoro 1 

Malang 

b. Waktu 

pelaksanaan : 

Agustus 2014 

c. Fokus penelitian : 

pada penyusunan 

instrumen 

penilaian, 

pelaksanaan 

penilaian, dan 

pelaporan 

penilaian 

d. Kurikulum 2013 

non edisi revisi 

Hasil dari penelitian : 

a. Penyusunan 

instrumen penilaian 

menggunakan 

komponen 

penilaian yang 

meliputi prinsip, 

pendekatan, dan 

karakteristik 

penilaian. 

b. pelaksanaan 

penilaian 

menggunakan 

penilaian autentik 

c. pelaporan penilaian 

dalam 

pembelajaran 

tematik disusun 

narasi dalam 

bentuk rapor 
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No. Nama Judul Persamaan Perbedaan Hasil  

2. Penelitian yang 

relevan : “Analisis 

Pelaksanaan 

Penilaian Hasil 

Belajar Tematik 

dalam Kurikulum 

2013 revisi pada 

Siswa Kelas I dan 

IV di SDN 

Rowogempol I 

Pasuruan” 

 

Nama Peneliti : 

Tui Jati Nanda 

Zulfaida 

a. Menganalisis 

tentang 

pelaksanaan 

penilaian hasil 

belajar 

b. Penelitian 

dilakukan dengan 

pendekatan 

kualitatif 

c. Kajian teori : 

kurikulum 2013, 

standar penilaian, 

hasil belajar, 

pembelajaran 

tematik SD 

d. Subjek penelitian : 

kelas I dan IV 

e. Penilaian yang 

dilakukan 

merupakan edisi 

revisi 2017 

a. Penelitian 

dilakukan di SDN 

Rowogempol I 

Pasuruan. 

b. Waktu 

pelaksanaan : Juli 

2017 

c. Fokus penelitian : 

pada penyusunan 

perencanaan 

penilaian, dan 

pelaksanaan 

penilaian 

Hasil dari penelitian : 

a. Penyusunan 

perencanaan 

penilaian 

menggunakan 

komponen 

penilaian yaitu 

prinsip penilaian, 

karakteristik 

penilaian, 

kompetensi dan 

teknik penilaian 

b. Pelaksanaan 

penilaian 

menggunakan 

teknik penilaian 

yang sesuai 

c. Kendala : 

kurangnya 

pemahaman 

pelaksanaan 

penilaian 

d. Upaya : membuat 

aplikasi 

pengolahan rapot. 

3. Peneliti : “Analisis 

Pelaksanaan 

Penilaian Kurikulum 

2013 revisi 2017 

pada Kelas I dan IV 

di SD Negeri 2 

Pujon Lor” 

a. Menganalisis 

tentang 

pelaksanaan 

penilaian  

b. Penelitian 

dilakukan dengan 

pendekatan 

kualitatif 

c. Kajian teori : 

Kurikulum 2013, 

Konsep Penilaian, 

Pelaksanaan 

penilaian 

kurikulum 2013 

meliputi 

perencanaan, 

pelaksanan, 

pengolahan dan 

pelaporan hasil 

belajar. 

d. Subjek penelitian : 

kelas I dan IV 

e. Penilaian yang 

dilakukan 

merupakan edisi 

revisi 2017 

a. Penelitian 

dilakukan di SD 

Negeri 2 Pujon 

Lor 

b. Waktu 

pelaksanaan : 

April 2018 

c. Fokus penelitian : 

Pelaksanaan 

penilaian 

(perencanaan, 

pelaksanaan, 

pengolahan serta 

pelaporan sesuai 

dengan buku 

panduan penialai 

edisi revisi 2016 

yang digunakan 

untu kurikulum 

2013 revisi 2017) 
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C. Kerangka Pikir

 
 

Pelaksanaan penilaian kurikulum 2013 revisi 2017 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengolahan. Hal tersebut mengharuskan guru untuk memanagemen waktu pelaksanaan 

penilaian. Penilaian harus dilakukan sesuai dengan panduan penilaian agar penilaian dapat 

dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

Pengumpulan Data : 

Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi 

Sumber : KS,Guru, Dokumen Penilaian 

Analisis Data : 

Miles and Huberman  

(Reduksi data, Penyajian data, Penarikan 

Kesimpulan) 

KONDISI NYATA KONDISI IDEAL 

Perencanaan 

Guru menyiapkan segala bentuk perencanaan penilaian 

meliputi: penentuan indikator, rancangan kegiatan, format 

penilaian, prota dan promes, pemetaan KD, KKM, bentuk 

dan teknik penilaian, jadwal PTS dan PAS 

Pelaksanaan 

Guru melakukan pelaksanaan penilaian dengan mengamati 

dan mencatat sikap dan perilaku peserta didik, memberikan 

tindak lanjut, penilaian dengan berbagai macam teknik, serta 

intepretasi hasil analisis penilaian 

Pengolahan dan Pelaporan 

Guru mengolah dan melaporkan hasil penilaian dengan 

mengelompokkan dan menandai catatan sikap, membuat 

rekapitulasi sikap, pengumpulan catatan dari guru mapel, 

menyimpulkan dan merumuskan deskripsi nilai sikap, 

pengolahan nilai pengetahuan dan keterampilan, menentukan 

nilai akhir, predikat dan deskripsi nilai, melaporkan hasil 

penilaian kepada orangtua 

Pelaksanaan penilaian 

kurikulum 2013 merupakan hal 

yang baru, kegiatan penilaian 

dianggap masih 

membingungkan guru, penilaian 

yang dilakukan dianggap terlalu 

banyak dan tidak mudah, 

meskipun disajikan dalam 

bentuk tema, penilaian tetap 

dilakukan sesuai aspek penilaian 

dan muatan pelajaran. 

 Pelaksanaan penilaian kurikulum

2013 revisi 2017 meliputi

perencanaan, pelaksanaan, dan

pengolahan

 Kendala pelaksanaan penilaian

 Upaya mengatasi kendala
pelaksanaan penilaian




