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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaran pembelajaran. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Widyastono (2014) bahwa “kurikulum merupakan 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran”. Dalam prosesnya, kurikulum bukanlah panduan penyelenggara 

pendidikan tanpa perubahan. Sesuai dengan perkembangan tujuan pendidikan dan 

perkembangan zaman, kurikulum turut berubah sesuai dengan kebutuhan yang 

diharapkan. Perubahan kurikulum merupakan wujud penyempurnaan dari 

kurikulum sebelumnya. Saat ini kurikulum yang digunakan pada jenjang 

pendidikan adalah Kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Menurut Rusman (2015:97) “Kurikulum 2013 dikembangkan 

atas teori “pendidikan berdasarkan standar” (standar-based education) dan teori 

kurikulum berbasis kompetensi (competency-based curiculum).” Pendidikan 

berdasarkan standar berpedoman pada standar nasional pendidikan yang terdiri 

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

tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Sedangkan kurikulum berbasis 

kompetensi digunakan untuk mengembangkan kemampuan sikap, pengetahuan, 

dan kompetensi keterampilan.   
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Kurikulum 2013 menerapkan pembelajaran tematik secara keseluruhan 

mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Pelaksanaan pembelajaran tematik termuat 

dalam perangkat pembelajaran yaitu Silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran(RPP). Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) 

merupakan acuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran guru menggunakan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran(RPP). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) terdiri dari 

Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Indikator, Tujuan Pembelajaran, Kegiatan 

Pembelajaran dan Penilaian. Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan 

pembelajaran, dapat dilihat dari penilaian. 

Penilaian merupakan kegiatan untuk megukur kemampuan siswa 

menggunakan alat yang sesuai. Menurut Permendikbud No. 23 Tahun 2016 

tentang Standar Penilaian Pendidikan mengemukakan bahwa “penilaian adalah 

proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil 

belajar peserta didik”. Sejalan dengan pendapat Amirono (2016:6)  “penilaian 

adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk 

memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau 

ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) peserta didik.” Penilaian pada 

kurikulum 2013 menggunakan penilaian autentik.  

Menurut Rusman (2015:249) penilaian autentik merupakan suatu 

istilah/terminology yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian 

alternativ yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya 

dalam menyelesaikan tugas-tugas dan menyelesaikan masalah. Penilaian autentik 

ini harus menggambarkan perkembangan peserta didik karena kemampuan peserta 
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didik berbeda-beda. Penilaian auntentik  terdiri tiga aspek yaitu penilaian sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. Penilaian autentik ini menyesuaikan kompetensi 

dasar, kompetensi inti, indikator dan tujuan pembelajaran. Penilaian autentik 

dikemas dalam bentuk instrumen Menurut Firdaus (2016) Instrumen merupakan 

alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara 

melakukan pengukuran. Oleh karena itulah, guru dalam melakukan penilaian 

haruslah menggunakan instrumen. Instrumen ini digunakan untuk memudahkan 

guru dalam melkaukan penilaian.  Hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 

Tahun 2016 pasal 14 tentang Standar Penilaian Pendidikan mengatakan bahwa 

“instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian 

berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain 

yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta 

didik”.  

Setelah dilakukan studi pendahuluan dan wawancara pada tanggal 15 

Oktober 2018 ditemukan bahwa instrumen penilaian di SD Islam Al-Falah Kota 

Jambi kelas IV H menggunakan instrumen penilaian sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. Namun, untuk instrumen penilaian tidak sepenuhnya diterapkan 

secara maksimal. Karena instrumen penilaian yang digunakan begitu banyak 

sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan penialain 

terutama pada penilaian sikap. Penilaian sikap merupakan penilaian yang 

dilakukan pada setiap proses pembelajaran. Instrumen yang digunakan oleh guru 

berupa jurnal harian. Jurnal harian berisis tentang catatan perilaku peserta didik. 

Sementara itu, penilaian pengetahuan berbentuk tes tertulis, lisan dan penugasan. 

Untuk tes tertulis, instrumen yang dibuat oleh guru dilakukan pada ulangan 
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harian, ulangan tengah semester dan ujian semester berdasarkan kompetensi yang 

akan diukur. Sementara itu, untuk tes lisan dan penugasan pada saat proses 

pembelajaran.  Sedangkan instrumen penilaian keterampilan yang diterapkan di 

kelas tersebut hanya instrumen portofolio dan praktik. 

Maka dari itulah, peneliti tertarik meneliti “Analisis Instrumen Penilaian 

Pada Pembelajaran Tematik Kelas 4 SD”. Alasan dilakukannya penelitian 

mengenai  instrumen penilaian adalah untuk menjelaskan kesesuaian instrumen 

penilaian yang digunakan oleh guru sekolah dasar dan mengetahui 

kualitasinstrumen penilaian yang digunakan.    

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Instrumen penilaian yang digunakan begitu banyak. 

2. Instrumen yang dibuat dan diterapkan membutuhkan waktu yang lama  

3. Guru  hanya menggunakan 1 atau 2 instrumen penilaian.  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Dokumen  instrumenpenilaian semester 1 pada pembelajaran tematik di kelas 

IV  SD Islam Al-Falah Kota Jambi yang akan dianalisis. 

2. Instrumen penilaian pengetahuan berbentuk penilaian harian, penilaian tengah 

semester dan penilaian akhir semester.  
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1.4 Rumusan masalah 

Adapun rumusan masalah yang diperoleh dari latar belakang masalah di atas 

adalah  

1. Apa sajakah instrumen yang digunakan oleh guru kelas IV Sekolah Dasar 

Islam Al-Falah Jambi?  

2. Bagaimana kesesuaian instrumen penilaian pembelajaran tematik terpadu 

kelas 4 SD Islam Al-Falah  Jambi pada Standar Penilaian dan Kompetensi 

Inti Dan Kompetensi Dasar? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah 

1. Untuk mengetahui  instrumen yang digunakan kelas IV SD Islam Al-Falah 

Jambi.  

2. Untuk mendeskripsikan kesesuaian instrumen yang digunakan di SD Islam 

Al-Falah Jambi berdasarkan standar penilaian dan komptensi inti dan 

kompetensi dasar. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat lain:  

1.6.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoretis nantinya dapat memberikan informasi 

tentang analisis instrumen penilaian. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan 
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untuk mengembangkan penelitian - penelitian yang lain yang berhubungan 

dengan instrumen penilaian. 

 

1.6.2 Manfaat praktis 

a. Bagi guru  

Penelitian ini diharapkan dapat memerikan sumbangan informasi 

tentang analisis instrumen penilaian dalam pembelajaran tematik. 

b. Bagi peneliti  

Sebagai wawasan peneliti dalam mengembangkan teori, dan debagai 

acuan peneliti  untuk dijadikan sebagai calon guru di masa yang akan 

datang. 

 

 


