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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di Indonesia selalu mengalami pembaharuan seiring waktu, 

seperti halnya kurikulum pendidikan. Paradigma perubahan kurikulum dari  KTSP 

menjadi kurikulum 2013 mengharuskan perubahan pembelajaran pula. 

Pembelajaran dalam kurikulum 2013 mencakup aspek sikap (afektif), 

pengetahuan (kognitif), serta keterampilan (psikomotorik). Hal itulah yang 

menjadi pembeda dengan kurikulum sebelumnya yang hanya menitikberatkan 

pada aspek kognitif saja.  

Pengembangan Kurikulum 2013 dilakukan karena ada berbagai tantangan 

yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia, baik tantangan internal maupun 

tantangan eksternal. Menurut Kunandar (2014:22) tantangan internal antara lain 

terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang 

mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi 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 tantangan eksternal 

antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan 

masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan 

industry kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat 

internasional (Kunandar, 2014:23).   
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Salah satu aspek perubahan dalam kurikulum 2013 adalah aspek penilaian, 

Penilaian hasil belajar merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran. 

Dengan penilaian, seorang guru bisa melihat tolok ukur keberhasilannya sebagai 

guru serta peserta didik. Sejalan dengan Kunandar (2014:11) “penilaian hasil 

belajar secara esensial bertujuan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran yang 

dilakukan guru dan sekaligus mengukur keberhasilan peserta didik dalam 

penguasaan kompetensi yang telah ditentukan”. 

Menurut Arifin (2013:4), penilaian adalah suatu proses atau kegiatan yang 

sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses 

dan hasil belajar siswa dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan 

kriteria dan pertimbangan tertentu. Penilaian bukan hanya sebatas nilai saja, 

namun melalui penilaian guru dapat merayakan pencapaian dan mendukung siswa 

dalam menghadapi tantangan belajar.  

Selama ini dalam melaksanakan penilaian hasil belajar, guru hanya 

menggunakan tes sebagai instrumen penilaian. Padahal tes hanya mengukur hasil 

belajar peserta didik pada aspek kognitif. Hasil belajar sendiri seharusnya 

mencakup tiga aspek, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Salah satu jenis 

penilaian yang digunakan dalam Kurikulum 2013 adalah penilaian autentik. 

Penilaian autentik merupakan  penilaian  yang  dilakukan  secara komprehensif  

untuk  menilai  mulai  dari  masukan  (input), proses, dan keluaran (output) 

pembelajaran (Kemdikbud, 2013:1). 

Gielen, et al. (2003) dalam Gulikers et al. (2004:68): 

 

The two  most important  reasons  for  using authentic competency-based 

assessments are (a) their construct validity and (b) their impact on student  
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learning,  also  called  consequential validity. Construct validity of an assessment 

is  related  to whether an assessment measures what it is supposed to measure. 

With respect to competency assessment this means that (a) tasks must 

appropriately reflect the competency that needs to be assessed,  (b)  the  content 

of  an  assessment involves authentic tasks that represent real-life problems of the  

knowledge domain assessed, and (c) the thinking processes that experts use to 

solve the problem in real life are also required by the assessment task.  

 

Alasan penerapan penilaian autentik adalah untuk mengkontrusi kebenaran 

dan pengaruhnya terhadap pembelajaran peserta didik. Misalnya saja dalam 

pemberian tugas nyata yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini 

tentunya membutuhkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Penilaian dalam kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud Nomor 66 

Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Standar  Nasional  Pendidikan  

terdiri  atas  8  (delapan)  standar,  salah satunya adalah Standar Penilaian yang 

bertujuan untuk menjamin: a) Perencanaan  penilaian  peserta  didik  sesuai  

dengan  kompetensi  yang  akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian; 

b) Pelaksanaan  penilaian  peserta  didik  secara  profesional,  terbuka,  edukatif, 

efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya; dan c) Pelaporan  hasil  

penilaian  peserta  didik  secara  objektif,  akuntabel,  dan informatif. 

Sebagian besar guru mengalami kesulitan saat melakukan penilaian 

kurikulum 2013. Hal ini disebabkan karena penilaian berdasarkan fakta yang 

nyata (autentik). Semua aspek menjadi penilaian pada kurikulum 2013 ini. 

Memang cukup berbeda dengan kurikulum sebelumnya yaitu KTSP yang hanya 

menekankan aspek kognitif saja. Sebenarnya dalam kurikulum KTSP sudah 

memberikan ruang untuk melakukan penilaian autentik, namun pelaksanaannya 

belum optimal. Kurikulum 2013 bersifat holistik yang mencakup tiga aspek 
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penilaian yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan dalam waktu 

yang bersamaan. Sehingga guru memang harus benar-benar memperhatikan 

perkembangan peserta didik. Selain itu, pedoman yang tersedia belum cukup 

memadai untuk memberikan pemahaman kepada guru tentang penerapan 

penilaian autentik.  

Untuk menilai ketiga ranah tersebut, kurikulum 2013 merekomendasikan 

lima karakteristik penilaian, yaitu: Belajar Tuntas, Autentik, Berkesinambungan, 

Berdasarkan acuan kriteria, Menggunakan teknik penilaian yang bervariasi 

(Alimudddin, 2014:23) 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SD di gugus imam bonjol, guru 

mengalami kesulitan dalam hal penilaian autentik kurikulum 2013. Tidak adanya 

buku petunjuk maupun sumber yang memadai menjadi kendala dalam 

pelaksanaan penilaian autentik. Guru memerlukan waktu dan tenaga yang lebih 

banyak saat membuat intrumen penilaian.  

Kesulitan serupa dialami dalam penelitian Ningsih (2017:2) bahwa 

penilaian  dalam  kurikulum  2013  terlalu  rumit sehingga  guru  mengalami  

kesulitan.  Kerumitan  ini  mengenai  banyaknya  aspek penilaian  yang  harus  

dilakukan  oleh  guru. Hal serupa dialami oleh guru di SD Negeri 4 Wates 

Yogyakarta (Putri, 2015:6) bahwa masih banyak guru-guru SD yang belum 

sepenuhnya memahami konsep penilaian autentik. Guru-guru masih kesulitan 

dalam melaksanakan penilaian autentik dengan prosedur yang  benar. 

Selain itu, penelitian oleh Enggarwati (2015:3) guru di SD Negeri Glagah 

mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan penilaian autentik pada 
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kurikulum 2013. Guru merasa penilaian autentik terlalu rumit karena terlalu 

banyak aspek yang harus dinilai. Dalam melakukan penilaian autentik, guru 

memerlukan waktu dan tenaga yang banyak untuk membuat instrumen penilaian. 

Guru juga mengalami kesulitan dalam mengolah nilai menjadi laporan akhir 

(rapor). Meskipun sudah mendapatkan pelatihan, namun guru merasa materi yang 

disampaikan masih abstrak. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, guru juga 

belum mampu melaksanakan penilaian secara tuntas. Hal ini terlihat saat proses 

pembelajaran, guru tidak bisa melaksanakan semua penilaian sesuai dengan 

alokasi waktu pembelajaran.   

Selanjutnya, dalam kurikulum 2013 terdapat kompetensi penilaian sikap 

yang terdiri dari KI 1 (spiritual) dan KI 2 (sosial) yang dimasukkan ke dalam 

pembelajaran. KI 1 (spiritual) ini bertujuan agar peserta didik lebih dekat dengan 

Tuhannya dengan menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya. Maka dari itulah diperlukan sebuah pengembangan dengan berbasis 

ketuhanan (Tauhid dalam Islam) yang dapat mendukung penilaian aspek spiritual 

ini. 

Secara paradigmatik, pendidikan harus ditata pada asas tauhid. Suatu 

pandangan kehidupan, pemahaman, penghayatan serta implentasi dalam  pola 

sikap, ucap dan tindakan (iman), atas realitas kehidupan, serta entitas dari realitas 

tersebut akan adanya penciptaan, ketergantungan, pengaruh, tujuan dan rujukan 

serta keberadaan pencipta. Dalam bahasa sehari-hari  tauhid sering diartikan 

meng-Esa-kan Tuhan. 
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Tauhid terdiri dari tiga kriteria, yaitu pertama, tauhid ar-rububiyah ialah 

mentauhidkan dan mengesakan Allah dengan segala perbuatan-Nya. Kedua, 

tauhid al-uluhiyah maknanya adalah ibadah kepada Allah dengan mencintai-Nya, 

takut terhadap-Nya, menaati perintah-Nya dan meninggalkan larangan- Nya. 

Ketiga, tauhid al-asma’ wa ash-shifat ialah menetapkan apa yang Allah tetapkan 

untuk diri-Nya/apa  yang ditetapkan oleh Rasul-Nya berupa nama-nama dan sifat-

sifat, kemudian menyucikan-Nya dari segala yang Dia sucikan dari-Nya dari 

padanya dan disucikan darinya oleh Rasul-Nya berupa celaan kekurangan 

(Rismawati, 2016:186). 

Majid (2007:13) mengutarakan bahwa konsep pendidikan berbasis 

ketuhanan, mengharuskan setiap orang baik dalam kapasitas sebagai subyek 

maupun obyek pendidikan memasuki satu fase kehidupan yang kaffah (Q.S Al-

Baqarah/2:208). Seseorang mencapai derajat yang sempurna. Kesempurnaan 

seorang mausia memiliki hubungan erat dengan unsur-unsur keutamaan (al-

fadahail) atau berfungsinya semua daya yang dimiliki oleh setiap orang sesuai 

dengan tuntunan kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia. Sebaliknya, daya-

daya jiwa yang tidak berfungsi sesuai dengan tuntunan kesempurnaan, maka ia 

akan melahirkan keburukan atau al-razail. 

Asas tauhid ini merupakan landasan, jiwa dan ortientasi pendidikan. 

Karena pendidikan itu objeknya adalah manusia, maka presepsi manusia juga 

harus berdasarkan tauhid, bukan atas presepsi manusia itu sendiri. Inilah otortas 

Tuhan sebagi bagian nilai dari tauhid.  Atas dasar itu pula kita memahami bahwa 

manusia dikategorisasi dari status dan fungsinya, baik sebagai individu, atau 
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sebagai bagian dari masyarakatnya, lingkunganya dan alamnya serta ditunjau 

berdasarkan instrumentasi yang dimilikinya. 

Dengan adanya perpaduan dalam antara kurikulum 2013 dengan 

ketauhidan, maka diharapkan dapat menjawab permasalahan khususnya dalam hal 

sikap (karakter) yang sesuai dengan nilai-nilai tauhid peserta didik. Sehingga 

tujuan umum dari pendidikan nasional Indonesia dapat tercapai.  Oleh karena itu, 

maka dibuatlah pengembangan penilaian autentik berbasis tauhid  pada kurikulum 

2013 kelas IV Sekolah Dasar. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang 

di atas, yaitu: 

1. Guru mengalami kesulitan dalam hal penilaian autentik kurikulum 2013. 

2. Tidak adanya buku panduan yang memadai tentang penilaian autentik 

kurikulum 2013. 

1.3 Batasan Masalah 

Banyak faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah dasar 

sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian secara menyeluruh. 

Oleh karena itu peneliti membatasi masalah yang akan diteliti. Maka batasan 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Permasalahan dalam penelitian dan pengembangan ini yakni masalah 

penilaian autentik kurikulum 2013 kelas IV Tema 2 fokus mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA). 
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2. Penelitian dan pengembangan ini dilakukan pada kelas IV SDIT Luqman al 

Hakim, SD Muhammadiyah, dan SDIT Umar Bin Khathab. 

3. Penelitian dan pengembangan ini dilaksanakan pada semester I tahun 

pelajaran 2018/2019. 

4. Penelitian dan pengembangan ini dibatasi pada penilaian autentik berbasis 

tauhid pada pembelajaran kurikulum 2013. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan kajian teori dan permasalahan di atas, maka rumasan 

masalahnya yaitu:  

1. Bagaimana penilaian autentik pada kurikulum 2013 Kelas IV Sekolah Dasar 

di kabupaten Kudus? 

2. Bagaimana pembelajaran berbasis tauhid pada kurikulum 2013 Kelas IV 

Sekolah Dasar di kabupaten Kudus? 

3. Bagaimana desain penilaian autentik berbasis tauhid pada pembelajaran 

kurikulum 2013 Kelas IV Sekolah Dasar di kabupaten Kudus? 

4. Bagaimana keefektivan penilaian autentik berbasis tauhid pada pembelajaran 

kurikulum 2013 kelas IV Sekolah Dasar di kabupaten Kudus? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitiannya yaitu: 

1. Mendeskripsikan penilaian autentik kurikulum 2013 Kelas IV Sekolah Dasar 

di kabupaten Kudus. 

2. Mendeskripsikan pembelajaran berbasis tauhid pada kurikulum 2013 Kelas 

IV Sekolah Dasar di kabupaten Kudus. 
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3. Mendeskripsikan desain penilaian autentik berbasis tauhid pada pembelajaran 

kurikulum 2013 Kelas IV Sekolah Dasar di kabupaten Kudus. 

4. Mendeskripsikan keefektivan penilaian autentik berbasis tauhid pada 

pembelajaran kurikulum 2013 kelas IV Sekolah Dasar di kabupaten Kudus. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Segi Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan tentang 

pengembangan penilaian autentik pada kurikulum 2013. 

1.6.2 Segi Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat berarti bagi: 

1. Guru 

Melalui pengembangan penilaian autentik kurikulum 2013, dapat 

mempermudah guru dalam memahami dan melaksanakan penilaian autentik 

kurikulum 2013. Sehingga tercipta penilaian autentik kurikulum 2013 yang 

berkualitas. 

2. Sekolah 

Dengan pengembangan penilaian autentik kurikulum 2013, dapat memberi  

masukan  atau  sumbangan  pikiran  kepada sekolah. Sehingga proses 

pembelajaran dan penilaian autentik bisa terlaksana dengan baik. 

3. Lingkungan 

       Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi lingkungan 

terutama sekolah dasar dalam melaksanakan penilaian autentik kurikulum 2013. 
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1.7 Definisi Operasional 

Definisi operasional yang disajikan untuk mengetahui variabel dalam 

memahami penelitian tindakan kelas ini, maka penelitian ini akan menjelaskan 

mengenai. 

1.7.1 Penilaian Autentik Berbasis Tauhid 

Penilaian autentik merupakan  penilaian  yang  dilakukan  secara 

menyeluruh meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan 

Tauhid adalah konsep dalam aqidah Islam yang menyatakan keesaan Allah, yang  

merupakan sumber ilmu berasal dari Alquran dan hadits. Sehingga penilaian 

autentik berbasis tauhid merupakan gabungan antara penilaian autentik dengan 

nilai-nilai tauhid. Adapun nilai tauhid itu sendiri diambil dari ayat-ayat yang 

terdapat dalam Alquran dan hadits. 

1.7.2 Pembelajaran Kurikulum 2013 Pada Tema 2 

Pembelajaran kurikulum 2013 merupakan pembelajaran yang 

menggunakan sistem keterpaduan antar mata pelajaran, yang mana penilaian 

dilaksanakan secara holistik. Pada penelitian ini dilakukan pada tema 2 muatan 

Ilmu Pengetahuan Alam. 

1.8 Spesifikasi Produk 

Pengembangan produk Penilaian autentik berbasis tauhid pada kurikulum 

2013 kelas IV Sekolah Dasar menghasilkan: 

1) Model Pengembangan penilaian autentik berbasis tauhid pada 

pembelajaran kurikulum 2013 dengan komponen yang terdiri dari:  

a. Perencanaan berbasis tauhid 
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b. Pembelajaran berbasis tauhid 

c. Penilaian autentik (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) berbasis 

tauhid. 

2) Panduan model terdiri dari: 

a. Perencanaan pembelajaran (Silabus dan RPP) berbasis tauhid 

b. Penilaian autentik berbasis tauhid 

c. Penilaian sikap spiritual 

d. Penilaian sikap sosial berbasis tauhid 

e. Penilaian pengetahuan berbasis tauhid 

f. Penilaian keterampilan berbasis tauhid 

g. Indikator keberhasilan  

 


