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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Salah satu faktor dalam menyediakan SDM (sumber daya manusia) yang 

berkualitas kelak diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi bangsa dan 

negara adalah pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU SISDIKNAS Tahun 2003 

Pasal 1). 

Pendidikan memiliki peran penting dalam masyarakat dan bangsa, tinggi 

rendahnya kebudayaan masyarakat, maju mundurnya suatu masyarakat dan negara 

sebagian besar tergantung pada pendidikan dan pengajaran. Keberhasilan pendidikan 

dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah peranan seorang guru dalam proses 

pembelajarannya. Suatu proses belajar mengajar tentang bahan pengajarandinyatakan 

berhasil apabila tujuan instruksional khususnyadapat tercapai (Bahri dan Zain, 

2010:105). 

Komitmen pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk 

meningkatkan kualitas dan daya saing bangsa ditunjukkan dengan pembaruan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(SNP) menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah 
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Nomor 32 Tahun 2013 menjelaskan bahwa standar nasional pendidikan (SNP) adalah 

kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.Perlunya perubahan dan pengembangan kurikulum 2013 didorong 

oleh beberapa hasil studi internasional tentang kemampuan peserta didik tingkat 

internasional. Data yang diungkapkan Programme for International Student Assessment 

(PISA) (dalam Mulyasa, 2013:60) hasil studinya tahun 2009 menempatkan Indonesia 

pada peringkat bawah 10 besar, dari 65 negara peserta PISA. Hal ini menunjukkan 

bahwa prestasi peserta didik Indonesia tertinggal dan terbelakang. Dalam kerangka 

inilah perlunya perubahan dan pengembangan kurikulum, yang dimulai dengan 

penataan terhadap empat elemen standar nasional yaitu standar kompetensi lulusan 

(SKL), standar isi, standar proses, dan standar penilaian. 

Standar penilaian pendidikan menurut Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 

adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan 

instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Standar ini digunakan untuk menjamin 

kualitas penilaian pendidikan, sedangkan penilaian pendidikan adalah proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar 

peserta didik. Selanjutnya, Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang 

Implementasi Kurikulum, khususnya pada lampiran IV tentang strategi penilaian 

disiapkan untuk memfasilitasi guru dalam mengembangkan pendekatan, teknik dan 

instrumen hasil belajar. 

Penilaian hasil belajar oleh pendidik menurut Permendikbud Nomor 66 Tahun 

2013 harus dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses 

dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. 
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Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut: a) Proses penilaian diawali dengan 

mengkaji silabus sebagai acuan dalam membuat rancangan dan kriteria penilaian pada 

awal semester, b) Pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran diawali dengan 

penelusuran dan diakhiri dengan tes dan/atau nontes, c) Penilaian pada pembelajaran 

tematik-terpadu dilakukan  dengan mengacu pada indikator dari Kompetensi Dasar 

setiap mata pelajaran yang diintegrasikan dalam tema tersebut, d) Hasil penilaian oleh 

pendidik dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar, 

dikembalikan kepada peserta didik disertai balikan (feedback) berupa komentar yang 

mendidik (penguatan) yang dilaporkan kepada pihak terkait dan dimanfaatkan untuk 

perbaikan pembelajaran, e) Laporan hasil penilaian oleh pendidik 1) nilai dan/atau 

deskripsi pencapaian kompetensi, untuk hasil penilaian kompetensi  pengetahuan dan 

keterampilan termasuk penilaian hasil pembelajaran tematik-terpadu, 2) deskripsi sikap, 

untuk hasil penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, f) Laporan hasil 

penilaian oleh pendidik disampaikan kepada kepala sekolah/madrasah dan pihak lain 

yang terkait (misal: wali kelas, guru Bimbingan dan Konseling, dan orang tua/wali) 

pada periode yang ditentukan, g) Penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial 

dilakukan oleh semua pendidik selama satu semester, hasilnya diakumulasi dan 

dinyatakan dalam bentuk deskripsi kompetensi oleh wali kelas/guru kelas. 

Sekolah Dasar sebagai salah satu lembaga formal dasar yang bernaung di bawah 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengemban misi dasar dalam memberikan 

kontribusi untuk mencapai cita-cita pendidikan nasional. Salah satu misi yang diberikan 

SD Muhammadiyah 9 Malang adalah mendorong dan membantu setiap siswa untuk 

mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal.Dengan adanya 
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misi tersebut SD Muhammadiyah 9 Malang ingin melakukan perubahan demi 

peningkatan mutu pendidikan. Langkah yang diambil untuk kemajuan sekolah yaitu 

menerapkan kurikulum 2013. 

Penerapan di lapangan masih terdapat banyak permasalahan dalam penilaian 

yang dilakukan oleh pendidik terutama bagi guru kelas IV. Kecenderungan yang ada 

sampai saat ini di sekolah adalah guru hanya menilai prestasi belajar aspek kognitif dan 

kecerdasan saja (Arikunto, 2013:37), artinya penilaian yang dilakukan oleh pendidik 

belum sejalan dengan Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013.  

Penerapan kurikulum 2013 ditemukan permasalahannya di SD Muhammadiyah 

9 Malang penilaian pendidikan di sekolah dasar. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru kelas 4 permasalahan yang sering muncul yaitu guru kesulitan untuk 

mengumpulkan nilai-nilai siswa meliputi kompetensi sikap, keterampilan, pengetahuan 

dan kesulitan memasukkan nilai ke rapor. Masalah lain ditemukan siswa merasa 

kebingungan mengerjakan soal ulangan semester karena bentuk soal ulangan akhir 

semester dibuat permuatan. 

Uraian di atas menjelaskan bahwa masih terdapat permasalahan terkait 

penerapan Standar Penilaian. Penilaian dirasa penting karena penilaian dilakukan untuk 

memperoleh informasi tentang kemajuan dan hasil belajar dalam ketuntasan penguasaan 

kompetensi. Perlu adanya perbaikan terhadap penilaian di sekolah guna meningkatkan 

kualitas dan mutu pendidikan dalam sistem penilaian di sekolah dasar khususnya SD 

Muhammadiyah 9 Malang. 
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Berdasarkan uraian tersebut maka perlu adanya penelitian tentang ketercapaian 

Standar Penilaian Pendidikan di SD Muhammadiyah 9 Malang. Atas dasar alasan–

alasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dan 

mangambil judul “Analisis Pelaksanaan Penilaian Pendidikan Berdasarkan 

Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 Kelas IV SD Muhammadiyah 9 Malang”. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah penerapan Standar Penilaian Pendidikan di SD Muhammadiyah 

9 Malang? 

2. Bagaimanakah kendala dalam penerapan Standar Penilaian Pendidikan di SD 

Muhammadiyah 9 Malang? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan sekolah untuk memenuhi Standar Penilaian 

Pendidikan di SD Muhammadiyah 9 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Mengetahui penerapan Standar Penilaian Pendidikan di SD Muhammadiyah 9 

Malang. 

2. Mendeskripsikan kendala dalam penerapan Standar Penilaian Pendidikan di SD 

Muhammadiyah 9 Malang. 

3. Menganalisis upaya yang dilakukan sekolah untuk melakukan penerapan 

Standar Penilaian Pendidikan di SD Muhammadiyah 9 Malang. 
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D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan 

manfaat secara praktis. 

a. Manfaat teoritis: 

1. Bagi penulis 

Membandingkan antara teori yang telah didapat di perkuliahan dengan 

kenyataan sesungguhnya di instansi tersebut serta menambah wawasan, 

pengetahuan dan pengalaman. 

2. Bagi  peneliti  lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk merancang penelitian 

Standar Penilaian Pendidikan di jenjang sekolah dasar. 

b. Manfaat praktis: 

1. Bagi Sekolah, untuk membantu meningkatkan kualitas sekolah karena 

kualitas sekolah akan meningkat apabila mampu memenuhi Standar 

Penilaian Pendidikan. 

2. Bagi guru, untuk membantu guru lebih meningkatkan proses penilaian yang 

dilaksanakan kepada siswa sehingga menambah wawasan guru tentang 

standar penilaian sehingga kualitas guru lebih baik. 

E.   Batasan Istilah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka dalam penelitian ini 

dibatasi sebagai berikut: 
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1. Penerapan 

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara 

perbuatan menerapkan (KBBI, 2008: 1180). 

2. Standar Penilaian Pendidikan 

Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan 

pengolahaninformasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta 

didikmencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis 

portofolio,ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan 

akhirsemester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, 

ujiannasional, dan ujian sekolah/madrasah 

Standar ini digunakan untuk menjamin kualitas penilaian pendidikan, 

sedangkan penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan 

informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. 

3. Permendikbud  Nomor  66  Tahun  2013 

Permendikbud  Nomor  66  Tahun  2013 menjelaskan tentang Standar 

penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan 

instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. 

Penilaian hasil belajar oleh pendidik menurut Permendikbud Nomor 66 

Tahun 2013 harus dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk 

memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan 

efektivitas pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut: a) 

Proses penilaian diawali dengan mengkaji silabus sebagai acuan dalam membuat 

rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester, b) Pelaksanaan penilaian 
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dalam proses pembelajaran diawali dengan penelusuran dan diakhiri dengan tes 

dan/atau nontes,c) Penilaian pada pembelajaran tematik-terpadu dilakukan  

dengan mengacu pada indikator dari Kompetensi Dasar setiap mata pelajaran 

yang diintegrasikan dalam tema tersebut, d) Hasil penilaian oleh pendidik 

dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar, 

dikembalikan kepada peserta didik disertai balikan (feedback) berupa komentar 

yang mendidik (penguatan) yang dilaporkan kepada pihak terkait dan 

dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran, e) Laporan hasil penilaian oleh 

pendidik 1) nilai dan/atau deskripsi pencapaian kompetensi, untuk hasil 

penilaian kompetensi  pengetahuan dan keterampilan termasuk penilaian hasil 

pembelajaran tematik-terpadu, 2) deskripsi sikap, unltuk hasil penilaian 

kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, f) Laporan hasil penilaian oleh 

pendidik disampaikan kepada kepala sekolah/madrasah dan pihak lain yang 

terkait  g) Penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh semua 

pendidik selama satu semester, hasilnya diakumulasi dan dinyatakan dalam 

bentuk deskripsi kompetensi oleh wali kelas/guru kelas. 

 

 

 


