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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kurikulum saat ini yang diterapkan oleh Indonesia adalah Kurikulum 2013 

yang berbasis kompetensi dan karakter. Kurikulum ini diharapkan dapat 

memberi bekal kepada siswa untuk menghadapi berbagai tuntutan zaman yang 

terjadi pada masa sekarang dan yang akan datang. Kurikulum 2013 lebih 

menekankan kepada pendidikan karakter. Pendidikan karakter dimaksudkan 

untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang mempunyai karakter bermoral, 

dan bermartabat. 

Kurikulum 2013 diterapkan sejak tahun pelajaran 2013/2014 di 6.221 

sekolah dan di semua sekolah di seluruh tanah air pada tahun pelajaran 

2014/2015 (Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 

179342/MPK/KR/2014, 2015:1). Namun hingga saat ini implementasi 

Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah masih menghadapi berbagai masalah. Pada 

keterangan dari lima orang peneliti yang melakukan penelitian bertemakan 

Kurikulum 2013 mereka menemukan permasalahan yang terjadi pada saat 

implementasi Kurikulum 2013. Menurut penelitian pada tahun 2015 dengan 

judul Problematika Kurikulum 2013 oleh Guru SDN se-Kecamatan 

Kedungkandang Kota Malang oleh Ananda (2015:103) menemukan bahwa : 

Problematika guru SDN di seluruh Kecamatan Kedungkandang Kota Malang 

dalam implementasi Kurikulum 2013 berada di jenis penilaian dan teknik 

penilaian, pengembangan RPP, komponen-komponen RPP, prinsip penyusunan 

RPP, ketidaktersediaan buku guru dan buku siswa, serta pada pelaksanaan 

kegiatan pendahuluan, inti dan penutup pada proses pembelajaran. 

Senada dengan peneliti sebelumnya, Asih (2015:61) dengan penelitian 

berjudul Implementasi Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Matematika Kelas 

VIII SMPN 1 Malang juga mengungkapkan bahwa “guru mengalami kesulitan 

untuk mendokumenkan penilaian berdasarkan Kurikulum 2013 dikarenakan 

penilaian yang berdasarkan Kurikulum 2013 sangat terperinci dan selalu ada 

deskripsi yang harus diisi oleh guru”. 
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Devi (2014:76) dalam hasil penelitiannya yang berjudul Persepsi Guru 

Tentang Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan 

Kurikulum 2013 di SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen Malang menyebutkan 

bahwa dalam evaluasi pembelajaran Kurikulum 2013 guru yang sudah 

mengikuti sosialisasi masih merasa kesulitan dalam penilaiannya. Hal ini 

dikarenakan penilaian di Kurikulum 2013 harus dilakukan guru secara terus 

menerus dan bertahap mulai dari penilaian dari guru, dari siswa dan penilaian 

teman sejawat. 

Sofiana (2015:74) dengan judul penelitian Studi Persiapan dan 

Pelaksanaan Kurikulum 2013 Berdasarkan Standar Proses Kurikulum 2013 di 

SMK Kota Blitar juga mempunyai hasil penelitian yang serupa yaitu “semua 

guru sudah melaksanakan dan melakukan evaluasi penilaian autentik Kurikulum 

2013 namun ada 30% guru yang belum melaksanakannya secara penuh. Semua 

guru yang belum melaksanakan penilaian autentik secara penuh beralasan waktu 

yang tidak mencukupi untuk melakukan setiap penilaian”. Sudiyanto (2015:80) 

melakukan penelitian dengan judul Implementasi Penilaian Autentik Kurikulum 

2013 pada Rapor Online di SMK Negeri 6 Malang mendapatkan hasil penelitian 

sebagai berikut “berdasarkan hasil wawancara tidak terstruktur dengan guru 

didapati bahwa para guru merasa sedikit kesulitan saat harus melaksanakan 

penilaian autentik, yaitu pelaksanaan penilaian pada saat terjadi pembelajaran”. 

Menyempurnakan sistem penilaian pendekatan saintifik pada kurikulum 

2013 yaitu menggunakan penilaian autentik dalam sistem penilaiannya. 

Penilaian autentik tidak hanya mengukur aspek pengetahuan siswa saja, 

melainkan juga mengukur aspek sikap dan keterampilan siswa berdasarkan 

proses dan hasil belajarnya (Kunandar, 2013: 37).  

Konsep dasar pada penilaian autentik adalah proses pengumpulan berbagai 

data yang bisa memberikan gambaran perkembangan hasil belajar peserta didik.  

Penilaian autentik menekankan pada kemampuan peserta didik untuk 

mendemonstrasikan serta mengaplikasikan pengetahuan yang telah dimiliki 

secara nyata dan bermakna. Kegiatan penilaian tidak sekedar menanyakan 

tentang pengetahuan yang telah diketahui peserta didik, melainkan juga pada 

kinerja secara nyata dari pengetahuan yang telah dikuasai. 
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Merujuk beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti tertarik 

untuk mengetahui lebih lanjut mengenai salah satu permasalahan yang terjadi 

pada implementasi Kurikulum 2013. Permasalahan tersebut mengenai 

problematika implementasi penilaian autentik Kurikulum 2013. Penelitian ini 

diteliti lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan kualitatif bermetodologi 

studi kasus, dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 8 Batu. Sekolah tersebut 

dipilih dikarenakan peneliti sebelumnya telah melakukan magang III dan materi 

praktek yang dilakuakn sesuai dengan tema penelitian ini yaitu instrumen 

penilaian. Peneliti  memfokuskan diri pada permasalahan yang terjadi pada saat 

penerapan penilaian autentik berdasarkan Kurikulum 2013. Berdasarkan alasan-

alasan tersebut penelitian ini diberi judul Problematika Guru Matematika SMP 

Muhammadiyah 8 Batu dalam Penilaian Autentik Pada Kurikulum 2013. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini yaitu Problematika apakah yang dihadapi oleh guru 

Matematika dalam melaksanakan penilaian autentik Kurikulum 2013? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Bertolak dari fokus penelitian yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui problematika implementasi penilaian autentik 

Kurikulum 2013 guru mata pelajaran Matematika tingkat SMP. Sehubungan 

dengan itu, tujuan penelitian secara khusus dirumuskan sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penilaian autentik Kurikulum 

2013 oleh guru Matematika. 

b. Untuk mendeskripsikan problematika guru Matematika dalam 

melakukan penilaian autentik Kurikulum 2013. 

c. Untuk mendeskripsikan solusi yang diharapkan dari guru Matematika 

untuk problematika implementasi penilaian autentik Kurikulum 2013. 
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1.4 Batasan penelitian 

Agar peneliti tidak meluas maka peneliti membuat batasan penelitian yaitu :  

Penilitian ini secara garis besar merujuk tentang komponen-komponen 

bentuk penilaian autentik. 

1.5 Manfaat penelitian 

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan bagi peneliti dan bagi para pendidik umumnya mengenai problematika 

implementasi penilaian autentik Kurikulum 2013. Sedangkan manfaat praktis 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Manfaat bagi guru yaitu berguna sebagai acuan bagi guru matematika 

dalam mengatasi problematika implementasi penilaian autentik 

Kurikulum 2013;  

b. Untuk peneliti selanjutnya yaitu dapat memberikan referensi bagi 

peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


