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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan salah satu ujung tombak kemajuan suatu bangsa. 

Bangsa akan menjadi maju jika pendidikan diperhatikan dengan serius oleh para 

pemegang kebijakan di negeri ini. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-

Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa yang 

dimaksud dengan pendidikan, yaitu:  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta 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. Permendiknas (dalam 
Arifin, 2012, hlm. 5) 
 
Inti dari pendidikan adalah proses pembelajaran. Pembelajaran menyangkut 

kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh guru dan siswa. Agar pembelajaran berjalan 

dengan terarah, guru berpedoman pada kurikulum ketika melaksanakan 

pembelajaran. Guru sebagai pendidik, harus mempunyai kompetensi yang 

diperlukan dalam menunjang keberhasilan pendidikan itu sendiri. Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Sembiring (2009, hlm. 39) mengenai “kompetensi yang 

harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional sebagai tuntutan dari 

profesi sebagai seorang guru.” 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan 

pembelajaran untuk kepentingan siswa. Selain itu, pada kompetensi pedagogik 

seorang guru perlu memiliki kemampuan untuk mengembangkan kurikulum dan 

silabus. Untuk kompetensi kepribadian, guru harus memiliki kepribadian yang 

mantap, stabil, dewasa, arif, dan bijaksana. Sedangkan pada kompetensi sosial, 

seorang guru harus mempunyai kemampuan menjadi bagian dari masyarakat yang 

sekurang-kurangnya meliputi kompetensi mampu berkomunikasi secara lisan, 

tulisan ataupun isyarat. Komunikasi disampaikan secara santun kepada 



2 

 

 

 

masyarakat di sekitar tempat kerja dan di lingkungan sekitar. Kompetensi 

profesional merupakan wujud nyata kemampuan guru menguasai materi pelajaran 

secara luas dan mendalam. Dengan memiliki keempat kompetensi tersebut, 

diharapkan seorang guru dapat membimbing dan mendidik siswa agar dapat 

belajar dengan baik. Selain itu, ketika siswa mengalami kesulitan dalam belajar, 

guru dengan bijaksana mampu memberikan bantuan belajar kepada siswa agar 

kesulitan tersebut dapat teratasi. 

Kompetensi guru yang berkaitan dengan kemampuan untuk 

mengembangkan kurikulum adalah kompetensi pedagogik. Guru mengembangkan 

kurikulum dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Kurikulum mempunyai kedudukan penting dan strategis pada pendidikan. 

Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya 

tujuan pendidikan. Seperti yang dikemukakan oleh Haryati, M. (2013, hlm. 1) 

bahwa “kurikulum adalah seperangkat terencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.” 

Pengembangan kurikulum dalam bentuk Silabus dan RPP akan mempermudah 

pencapaian tujuan pembelajaran sehingga dapat menunjang keberhasilan 

pendidikan itu sendiri. 

Demi tercapainya tujuan pembelajaran, guru sebaiknya menyusun 

perencanaan sebelum melaksanakan pembelajaran. Sebagaimana dikemukakan 

oleh Sagala (2012, hlm. 141) tentang perencanaan, bahwa “perencanaan adalah 

proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang diharapkan 

dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan 

secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan.” Ditegaskan pula pendapat dari 

Gaffar (dalam Sagala, 2012, hlm. 141) tentang perencanaan, yaitu ‘perencanaan 

dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan 

dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang 

ditentukan.’ Dengan menyusun perencanaan pembelajaran yang matang, 

diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan secara lebih terarah.  
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Salah satu perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru adalah 

seperangkat pembelajaran. Perencanaan ini dituangkan dalam bentuk Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Penyusunan perangkat pembelajaran 

mempertimbangkan dari penggunaan model pembelajaran, media pembelajaran, 

Lembar Kerja Siswa (LKS), dan penilaian yang sesuai pada pembelajaran 

tersebut.  

Proses pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penilaian. 

Penilaian merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dan 

menilai sejauh mana tingkat pencapaian kurikulum. Selain itu, penilaian juga 

dapat digunakan untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan proses 

pembelajaran. Depdikbud  (dalam Arifin, 2012, hlm. 4) mengemukakan tentang 

penilaian bahwa ‘penilaian adalah suatu kegiatan untuk memberikan berbagai 

informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil 

yang telah dicapai oleh siswa.’ 

Penilaian pembelajaran dipandang sebagai salah satu faktor penting yang 

menentukan keberhasilan proses dan hasil belajar. Dalam hal ini, penilaian bukan 

hanya sebagai cara yang digunakan untuk menilai hasil belajar. Kegiatan penilaian 

diharapkan dapat memberikan informasi kepada guru untuk meningkatkan 

kompetensi mengajar dan membantu peserta didik mencapai perkembangan 

belajar secara optimal. Mengingat pentingnya penilaian dalam suatu 

pembelajaran, seorang guru hendaknya dapat merencanakan dan melaksanakan 

penilaian tersebut dengan baik . 

Perubahan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013, maka merubah 

paradigma pada pelaksanaan pembelajaran dan penilaiannya. Salah satu aspek 

yang mendapat penekanan dalam kurikulum 2013 adalah aspek penilaian. 

Pelaksanaan penilaian di Kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud Nomor 

66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Standar penilaian menurut 

Permendikbud (dalam Kunandar, 2013, hlm. 35), yaitu ‘kriteria mengenai 

mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.’  
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Kegiatan penilaian pada kurikulum 2013 menggunakan penilaian autentik. 

Kunandar (2013, hlm. 35) mengemukakan  pendapatnya mengenai penilaian 

autentik, yaitu: 

Penilaian autentik adalah kegiatan menilai peserta didik yang menekankan 
pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil dengan berbagai 
instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang 
adadi Standar Kompetensi (SK) atau Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi 
Dasar (KD). 
 
Pada  pelaksanaan penilaian autentik, siswa diminta menerapkan teori atau 

konsep pada situasi yang nyata. Hal ini memungkinkan guru untuk dapat menilai 

kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Selain itu, penilaian 

autentik juga tidak sekedar meminta siswa untuk mengingat dan menghafal 

pengetahuan yang dimilikinya, namun memperlihatkan sejauh mana kompetensi 

yang telah dicapai siswa. Penilaian autentik memiliki kaitan erat terhadap 

pendekatan ilmiah/scientific dalam pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan 

kurikulum 2013. Dengan menggunakan penilaian autentik diharapkan mampu 

menggambarkan peningkatan hasil belajar siswa dalam rangka mengamati, 

menanya, menalar, mencoba, dan membangun jejaring.  

Pada kegiatan menilai siswa, guru memperhatikan hasil belajar siswa 

berdasarkan ketiga aspek, yaitu aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Hal 

ini sejalan dengan pernyataan Benyamin S. Bloom (dalam Arifin, 2012, hlm. 21) 

bahwa ‘hasil belajar dikelompokkan ke dalam tiga ranah, yaitu ranah kognitif, 

ranah afektif dan ranah psikomotor.’ Berdasarkan pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar tidak hanya dilihat berdasarkan satu aspek 

tertentu, melainkan hasil belajar dipandang secara holistik atau menyeluruh. 

Menyeluruh disini berarti penilaian yang dilakukan oleh guru mencakup semua 

aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. 

Penilaian autentik dikembangkan untuk menyeimbangkan pemakaian 

penilaian tradisional seperti tes. Penilaian tradisional yang selama ini sering 

digunakan kurang menggambarkan kemampuan siswa pada konteks dunia nyata. 

Penilaian autentik diharapkan mampu menggambarkan sejauh mana pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan yang sudah ataupun belum dimiliki oleh siswa. Selain itu, 
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penilaian autentik dapat memfasilitasi bagaimana siswa menerapkan 

pengetahuannya dan dalam hal apa siswa mampu menerapkan perolehan belajar.  

Salah satu teknik penilaian yang dapat digunakan pada penerapan penilaian 

autentik adalah asesmen kinerja. Asesmen kinerja tidak hanya menilai secara 

proses tetapi mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar siswa, baik dalam 

rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring dalam 

pembelajaran. Asesmen kinerja relevan dengan pendekatan tematik terpadu dalam 

kurikulum 2013, khususnya jenjang sekolah dasar. Tugas-tugas asesmen kinerja 

menuntut siswa menggunakan berbagai macam keterampilan, konsep dan 

pengetahuan. Asesmen kinerja tidak dimaksudkan untuk menguji ingatan faktual, 

melainkan untuk mengakses penerapan pengetahuan faktual dan konsep-konsep 

ilmiah pada tugas-tugas yang diberikan guru ke peserta didik. Menurut Nur 

(dalam Trianto, 2009, hlm. 259) memberikan pendapatnya mengenai sesmen 

kinerja, yaitu ‘dalam asesmen kinerja, peserta didik merestruktur informasi 

faktual tidak sekadar menyatakan ulang informasi tersebut.’ 

Asesmen kinerja memiliki kelebihan atau kekuatan dibandingkan dengan 

penilaian lainnya. Sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh Wulan (2008, 

hlm. 2) mengenai kekuatan asesmen kinerja pada jurnal mengenai Penilaian 

Kinerja dan Portofolio dijelaskan bahwa:  

Kekuatan dari asesmen kinerja adalah :1) Peserta didik dapat 
mendemonstrasikan suatu proses, 2) Proses yang didemonstrasikan dapat 
diobservasi langsung, 3) menyediakan evaluasi lebih lengkap dan alamiah 
untuk beberapa macam penalaran, kemampuan lisan dan keterampilan-
keterampilan fisik, 4) Adanya kesepakatan antara guru dan peserta didik 
tentang kriteria tentang kriteria penilaian tugas-tugas yang akan dikerjakan, 
5) menilai hasil pembelajaran dan keterampilan-keterampilan yang 
kompleks,7) memberi motivasi yang besar bagi peserta didik, serta 8) 
mendorong aplikasi pembelajaran pada situasi kehidupan yang nyata.  
 
Salah satu permasalahan yang sering terjadi di sekolah adalah dominasi 

pemakaian tes tertulis. Pemakaian tes tulis dalam bentuk tes pilihan ganda, tes 

mencocokkan, atau essay lebih sering digunakan. Padahal telah kita ketahui 

bahwa tes tulis merupakan salah satu alat pengumpul data penilaian. Pembuatan 

dan pemakaian tes tulis yang mudah, menyebabkan guru lebih menyukai 
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menggunakan tes tulis ini daripada menggunakan penilaian autentik yang dalam 

pembuatan dan penggunaannya lebih rumit. Penilaian terhadap proses belajar 

sering diabaikan dan kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan 

penilaian hasil belajar yang sering dilakukan, contohnya dengan menggunakan tes 

tulis.  

Selain itu, berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilaksanakan oleh 

peneliti di SD Negeri 1 Kawali diperoleh informasi bahwa guru kelas IV 

mengalami kesulitan dalam menyusun dan menggunakan penilaian kinerja pada 

implementasi pembelajaran kurikulum 2013. Kesulitan guru terutama pada 

menentukan tugas/tasks dan rubrik pada penilaian kinerja. Adanya kesulitan 

dalam menyusun dan menggunakan penilaian kinerja ini menyebabkan 

pelaksanaan penilaian autentik di kelas IV belum dapat dilaksanakan secara 

optimal. Selain itu, hasil studi pendahuluan di kelas IV-A dengan menggunakan 

instrumen tes objektif sebanyak 30 soal menunjukkan bahwa, siswa mengalami 

kesulitan belajar (learning obstacle) pada tema Peduli terhadap Makhluk Hidup 

subtema Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku pembelajaran ketiga. 

Kesulitan siswa yang relevan dengan penggunaan asesmen kinerja pada 

pembelajaran ketiga, yaitu: 1) kesulitan siswa dalam mengidentifikasi bagian-

bagian tumbuhan, 2) kesulitan dalam menjelaskan bentuk luar tumbuhan serta 

fungsinya yaitu bagian daun, akar, biji, bunga, dan 4) kesulitan dalam 

menafsirkan kosakata yang bertanda khusus dalam kalimat. Dengan mengulang 

pembelajaran tematik tema Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku 

subtema Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku pembelajaran ketiga di 

semester 1 Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk menunjang upaya mengatasi 

kesulitan belajar di tema tersebut. Upaya tersebut dikemas dalam sebuah 

penelitian dengan metode Didactical Design Research (DDR) dengan judul 

“Pengembangan Asesmen Kinerja pada Pembelajaran Tematik Tema Peduli 

terhadap Makhluk Hidup di Sekolah Dasar”. 
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B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Beranjak dari latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti 

mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan, 

diantaranya: 

a. Guru kelas IV mengalami kesulitan dalam menilai kinerja siswa SD Negeri 

1 Kawali kelas IV pada pembelajaran tematik tema Peduli terhadap 

Makhluk Hidup subtema Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku 

pembelajaran ketiga. 

b. Pada pembelajaran tematik di SD Negeri 1 Kawali kelas IV terdapat 

kesulitan belajar (learning obstacle) pada tema Peduli terhadap Makhluk 

Hidup subtema Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku 

pembelajaran ketiga, yaitu siswa masih mengalami kesulitan dalam 

mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan, kesulitan dalam menjelaskan 

bentuk luar tumbuhan serta fungsinya yaitu bagian daun, akar, biji, bunga, 

dan kesulitan dalam menafsirkan kosakata yang bertanda khusus dalam 

kalimat.  

2. Rumusan Masalah  

Supaya lebih terarah pelaksanaan penelitian, maka masalah yang dikaji 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :  

a. Bagaimanakah learning obstacle siswa yang relevan dengan penggunaan 

asesmen kinerja pada pembelajaran tematik tema Peduli terhadap Makhluk 

Hidup di kelas IV Sekolah Dasar?  

b. Bagaimana desain awal asesmen kinerja pada pembelajaran tematik tema 

Peduli terhadap Makhluk Hidup di kelas IV Sekolah Dasar? 

c. Bagaimana pengembangan asesmen kinerja pada pembelajaran tematik 

Tema Peduli terhadap Makhluk Hidup di kelas IV Sekolah Dasar? 

d. Bagaimana desain akhir asesmen kinerja pada pembelajaran tematik Tema 

Peduli terhadap Makhluk Hidup di kelas IV Sekolah Dasar? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan learning obstacle siswa yang relevan dengan penggunaan 

asesmen kinerja pada pembelajaran tematik tema Peduli terhadap Makhluk 

Hidup di kelas IV Sekolah Dasar. 

2. Mendeskripsikan desain awal asesmen kinerja pada pembelajaran tematik 

tema Peduli terhadap Makhluk Hidup di kelas IV Sekolah Dasar. 

3. Mendeskripsikan pengembangan asesmen kinerja pada pembelajaran 

tematik tema Peduli terhadap Makhluk Hidup di kelas IV Sekolah Dasar. 

4. Mendeskripsikan desain akhir asesmen kinerja pada pembelajaran tematik 

tema Peduli terhadap Makhluk Hidup di kelas IV Sekolah Dasar. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

berbagai kalangan,  diantaranya:  

1. Bagi siswa 

Hasil penelitian pengembangan asesmen kinerja ini diharapkan dapat 

membantu siswa agar lebih memahami tentang konsep-konsep pada pembelajaran 

tematik tema Peduli terhadap Makhluk Hidup di Kelas IV Sekolah Dasar, 

khususnya pada subtema Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku 

pembelajaran ketiga.  

2. Bagi peneliti  

Peneliti sebagai calon guru, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan 

tentang pemahaman dan pengembangan asesmen kinerja pada pembelajaran 

tematik tema Peduli terhadap Makhluk Hidup di kelas IV Sekolah Dasar.  

3. Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang pemahaman dan 

pengembangan asesmen kinerja pada pembelajaran tematik tema Peduli terhadap 

Makhluk Hidup di kelas IV  Sekolah Dasar bagi pembaca.  

4. Bagi Para Pendidik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai 

bahan masukan yang positif bagi para pendidik dalam mengembangkan asesmen 
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kinerja pada pembelajaran tematik tema Peduli terhadap Makhluk Hidup di Kelas 

IV Sekolah Dasar, sehingga pendidik dapat mengetahui hasil kinerja siswa selama 

pembelajaran. 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Penulisan skripsi ini disusun dengan struktur organisasi sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan 

Pada bab I, yakni pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang 

penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi skripsi.  

2. Bab II Kajian Pustaka 

Bab II berisi  penjelasan mengenai landasan teori yang berisikan pengertian 

penelitian Desain Didaktis (Didactical Design Research), Metapedadidaktik, HLT 

(Hypotetical Learning Trajectory, Asesmen Kinerja, pembelajaran tematik 

terpadu, tinjauan materi pada pembelajaran tematik tema Peduli terhadap 

Makhluk Hidup di kelas IV, dan penelitian yang relevan mengenai asesmen 

kinerja.  

3. Bab III Metode Penelitian 

Pada bab III ini berisi penjabaran yang lebih rinci mengenai metode 

penelitian, yaitu lokasi dan subjek penelitian, desain penelitian, metode penelitian, 

definisi operasional instrumen penelitian, pengembangan instrumen, teknik 

pengumpulan data, dan analisis data penelitian. 

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini berisi hasil penelitian dari analisis data untuk menghasilkan 

temuan berkaitan tentang masalah penelitian, serta pembahasan atau analisis 

temuan  berkaitan dengan teori yang digunakan dalam landasan teori.  

5. Bab V Simpulan dan Saran 

Bab ini berisi simpulan dan saran yang menyajikan tentang penafsiran dan 

pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. Penulisan simpulan 

dengan cara uraian padat yang menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan 

masalah. Untuk saran, ini ditujukan kepada para pendidik dan para pengguna hasil 

penelitian ini ataupun para peneliti selanjutnya. 


