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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip merupakan petunjuk arah layaknya kompas. Prinsip diartikan

sebagai asas atau kebenaran yang menjadi dasar berpikir dan bertindak.

Dalam kaitannya dengan evaluasi belajar dibidang pendidikan, prinsip

diperlukan sebagai pemandu dalam kegiatan evaluasi. Dengan demikian,

tidak hanya diutamakan prosedur dan teknik evaluasi, tetapi prosedur dan

teknik itu harus dilakukan dalam paduan prinsip tersebut. Untuk memperoleh

hasil evaluasi yang lebih baik, maka kegiatan evaluasi harus bertitik tolak

pada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. selain itu juga harus mengetahui

jenis-jenis alat yang digunakan untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran.1

Menurut Aunurrahman, agar evaluasi yang dilakukan memberikan manfaat

sebagaimana yang diharapkan, maka evaluasi harus dilakukan berdasarkan

prinsip-prinsip yang tepat.2

Evaluasi dalam pembelajaran adalah untuk mengevaluasi kegiatan

atau mengoreksi hal-hal yang telah terjadi atau dilakukan selama

pembelajaran. Dengan demikian evaluasi dalam proses pembelajaran

memiliki tujuan untuk menentukan efektivitas dan efisiensi sistem

pembelajaran baik pada tujuan, materi, media, sumber belajar, lingkungan

1 Amirono dan Daryanto, Evaluasi dan Penilaian Pembelajaran Kurikulum 2013,
(Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2016), h. 16.

2 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 208.
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dan sistem penilaian itu sendiri.3 Dalam implementasi kurikulum 2013

evaluasi harus disesuaikan dengan penataan yang dilakukan pada standar isi,

standar kompetensi, lulusan, dan standar proses.4

Evaluasi pada kurikulum 2013 harus mencakup aspek pengetahuan,

keterampilan, dan sikap secara utuh dan proporsional, sesuai dengan

kompetensi inti yang telah ditentukan. Aspek pengetahuan, dapat dilakukan

dengan ujian tulisan, lisan, dan daftar isi pertanyaan. Aspek keterampilan

dapat dilakukan dengan ujian praktek, analisis keterampilan, analisis tugas,

serta penilaian sikap dapat dilakukan dengan daftar isian sikap yang

disesuaikan dengan kompetensi inti.5

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun

2016 Tentang Standar Penilaian menyebutkan bahwa Standar penilaian

pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen

hasil belajar siswa. Evaluasi pendidikan sebagai proses pengumpulan dan

pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik

mencakup: penilaian autentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio,

ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester,

ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan

ujian sekolah. Adapun bertujuan evaluasi pada kurikulum 2013 yaitu untuk

menjamin:

3 Amirono dan Daryanto, Op. Cit., h. 4
4 E Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: ROSDA,

2014), h. 135.
5Ibid, h. 137.
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1. Perencanaan evaluasi siswa sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai
dan berdasarkan prinsip-prinsip evaluasi.

2. Pelaksanaan evaluasi siswa secara profesional, terbuka, edukatif, efektif,
efesien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya.

3. Pelaporan hasil belajar siswa secara edukatif, akuntabel, dan informatif.6

Melihat pentingnya tujuan evaluasi pada kurikulum 2013, maka guru

harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan kegiatan

evaluasi dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan,

sehingga tujuan dilakukannya evaluasi dapat terealisasikan. Prinsip-prinsip

evaluasi dalam pembelajaran sangat diperlukan sebagai pedoman dalam

mengembangkan evaluasi, karena jangkauan sumbangan evaluasi dalam usaha

perbaikan pembelajaran sebagian ditentukan oleh prinsip-prinsip evaluasi

tersebut. Gronlund dalam Nur Irwantoro dan Yusuf Suryana mengemukakan

enam prinsip evaluasi hasil belajar pada kurikulum 2013 sebagai berikut:

1. Mengukur hasil-hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai
dengan tujuan pembelajaran.

2. Mengukur sampel yang representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan
yang tercakup dalam pembelajaran.

3. Mencakup jenis-jenis pertanyaan atau soal yang paling sesuai untuk
mengukur hasil belajar yang diinginkan.

4. Direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang akan
digunakan secara khusus.

5. Dibuat dengan reliabilitas yang sebenar-benarnya dan harus ditafsirkan
secara hati-hati.

6. Dipakai untuk memperbaiki hasil belajar.7

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam

menjalankan evaluasi seorang guru harus menggunakan prinsip-prinsip

evaluasi yang telah ditetapkan dalam kurikulum 2013 selama proses

6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  Nomor 23 Tahun
2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pasal 1, h. 2.

7 Nur Irwanto dan Yusuf Suryana, Kompetensi Pedagogik, (Surabaya: Genta Group
Production, 2016), h. 450.
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pembelajaran agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sekolah

Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru adalah salah satu sekolah yang baru

menerapkan kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2016/2017. Sehingga pada

penerapannya dalam proses dan evaluasi pembelajaran masih terdapat kendala

dan persoalan, salah satunya guru belum memahami benar tentang

implementasi kurikulum 2013 yang seharusnya. Meskipun sudah dilakukan

pelatihan-pelatihan terhadap guru, tetapi belum semua guru memahaminya

secara baik.8

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis di Sekolah

Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru terdapat beberapa gejala mengenai enam

prinsip-prinsip evaluasi hasil belajar dalam kurikulum 2013 mata pelajaran

ekonomi yaitu:

1. Guru hanya menekankan agar hasil evaluasi siswa itu telah tuntas

mencapai kriteria ketuntasan minimum.

2. Masih ada guru yang kurang memahami tujuan evaluasi secara tepat dalam

proses pembelajaran.

3. Masih ada guru yang kesulitan dalam menyusun instrumen evaluasi dalam

penilaian sikap maupun evaluasi keterampilan dan pengetahuan siswa.

4. Guru lebih menekan bahwa pelaksanaan evaluasi hanya untuk mengukur

ketercapaian materi pembelajaran saja.

8 Hasil wawancara dengan Ibu Yenahafen ( Wakil Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri
5 Pekanbaru bagian kurikulum), Pada 6 Februari 2017.
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5. Masih terdapat guru yang tidak memperhatikan reliabilitas test intrumen

evaluasi dan menafsirkan hasil evaluasi siswa tidak berpedoman pada

kurikulum 2013.

6. Guru lebih menekankan bahwa pelaksanaan evaluasi hanya kepada siswa

saja.

Berdasarkan gejala-gejala di atas maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian terhadap “Analisis Prinsip-Prinsip Evaluasi Dalam

Kurikulum 2013 Pembelajaran Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas

Negeri 5 Pekanbaru”.
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B. Definisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penulisan judul ini,

maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah, yaitu :

1. Prinsip Evaluasi

Prinsip evaluasi menurut Dirman dan Cicih Juarsih adalah panduan

dalam prosedur pengembangan evaluasi, karena jangkauan sumbangan

evaluasi dalam usaha perbaikan pembelajaran sebagian ditentukan oleh

prinsip-prinsip yang mendasari pengembangan dan pemakaiannya.9

Sedangkan prinsip evaluasi menurut Purwanto yaitu pedoman yang

seharusnya dipegangi guru sebagai evaluator dalam melaksanakan

kegiatan evaluasi pembelajaran.10

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa

prinsip evaluasi merupakan prosedur dan pedoman untuk guru dalam

melakukan kegiatan evaluasi.

2. Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 menurut Wikipedia adalah kurikulum yang

berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan

kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk mengganti kurikulum

2006.

Kurikulum 2013 Sunarti dan Selly Rahmawati adalah upaya

memperbaharui setelah dilakukannya penelitian untuk pengembangan

kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Kurikulum 2013

9 Dirman dan Cicih Juarsih, Penilaian dan Evaluasi dalam Rangka Implementasi Standar
Proses Pendidikan Siswa, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 20.

10 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 6.
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memadukan konsep yang menyeimbangkan sikap, keterampilan, dan

pengetahuan. Melalui konsep itu, keseimbangan antara hardskill dan

softskill dimulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar

proses, dan standar penilaian dapat diwujudkan.11

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa

kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berlaku dalam sistem

pendidikan Indonesia sebagai upaya untuk memperbaharui kebutuhan

generasi muda yang memadukan konsep yang menyeimbangkan sikap,

keterampilan, dan pengetahuan.

11 Sunarti dan Selly Rahmawati, Penilaian Dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: CV
Andi, 2014), h. 1.
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C. Permasalahan

1. Fokus Penelitian

Penelitian memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu

pada analisis prinsip-prinsip evaluasi dalam kurikulum 2013 pembelajaran

ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul penelitian  di atas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimanakah prinsip-

prinsip evaluasi dalam kurikulum 2013 pembelajaran ekonomi di Sekolah

Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip evaluasi

dalam kurikulum 2013 pembelajaran ekonomi di Sekolah Menengah

Atas Negeri 5 Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi keilmuwan bagi ilmu

pendidikan terutama mengenai prinsip-prinsip evaluasi dalam proses

penilaian kurikulum 2013 di lembaga pendidikan sekolah menengah

atas.
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b. Manfaat Praktis

1) Bagi penulis, penelitian dapat meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan penulis dalam praktik penilaian kurikulum 2013

yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip evaluasi.

2) Bagi guru, penelitian ini dapat memberikan saran-saran dan

masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas

pelaksanaan evaluasi dalam proses penilaian kurikulum 2013 hasil

belajar siswa yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip

evaluasi.

3) Bagi sekolah, penelitian ini dapat memberikan saran-saran dan

masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas

pelaksanaan evaluasi dalam proses penilaian kurikulum 2013.


