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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan setiap manusia. Melalui 

pendidikan manusia dapat meraih kesuksesan dalam kehidupannya. Menurut 

UU No 20 Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara.
1
 

Lembaga pendidikan merupakan salah satu sistem yang 

memungkinkan berlansungnya pendidikan secara kesinambungan dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan. Adanya kelembagaan dalam masyarakat, 

dalam rangka proses pembudayaan umat, merupakan tugas dan tanggung 

jawab yang kultural dan edukatif terhadap peserta didik dan masyarakatnya 

yang semakin berat.
2
 

Berdasarkan pendapat Rahmayulis di dalam buku Ilmu Pendidikan 

Islam diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa lembaga pendidikan 

merupakan suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan. 

                                                             
1
 Sekretariat jendral MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Jakarta: 2013, hal. 15 
2
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam Edisi Revisi Kelima,Jakarta: Kalam Mulia,2002, hal 

313 
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Tujuan pendidikan Nasional dalam undang-undang RI No. 20 Tahun 

2003 tentang SISDIKNAS Bab 2 pasal 3 yang berbunyi Tujuan pendidikan 

nasional ialah berkembangnya potensi peserta didik adalah agar menjadi 

peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
3
 

Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang menggambarkan kompetensi 

pengetahuan, kompetensi sikap, dan kompetensi keterampilan.yang harus 

dimiliki siswa sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam 

bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan di ukur.
4
 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat di simpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran adalah tujuan yang menggambarkan kompetensi pengetahuan, 

kompetensi sikap, dan kompetensi keterampilan. Berdasarkan tiga kompetensi 

tersebut guru menilai kompetensi keterampilan melalui tiga cara penilaian 

berupa : 1) Unjuk kerja, 2) Proyek, 3) Portofolio. Dalam hal ini penulis akan 

membahas lebih lanjut tentang penilaian unjuk kerja, sesuai dalam hadis yang 

bersumber dari Abdullah  ibnu al-Musawar al-Hasyimiy Nabi SAW bersabda 

yang selanjutnya dikutip oleh Al-Ghazali sebagai berikut : 

 اِ  ذا هممَت باًمٍر فتدبَّْر عاقبتَه فاٍْن كان ُرْثدا فاَمِضْه واِن كان غيًّا فانتَِه عنه

 
Artinya: “Jika engkau telah merencanakan sesuatu pekerjaan atau suatu 

program kerja, maka pikirkanlan akibat atau hasil akhirnya. Jika 

kemungkinan benar maka teruskanlah, tetapi jika salah atau 

merugikan maka hentikanlah”
5
 

                                                             
3
  Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional, Bandung: 

citra umbara, hal 7 
4
  H Daryanto, Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta .2005  hal 58 

5
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Hadis ini jika dikaitkan dengan evaluasi dalam pendidikan, maka 

pelaksanaan evaluasi di atas menemukan relevansinya guna mengetahui 

tingkat keberhasilan seorang pendidik dalam menjalankan tugas mengajarnya, 

murid dalam melakukan tugas belajar. Evaluasi juga berfungsi untuk 

menentukan kelemahan-kelemahan yang dilakukan dalam proses kegiatan 

belajar mengajar.
6
 

Penilaian unjuk kerja adalah penilaian tindakan atau tes praktik yang 

secara efektif dapat digunakan untuk kepentingan pengumpulan berbagai 

informasi tentang bentuk-bentuk perilaku atau keterampilan yang diharapkan 

muncul dalam diri peserta didik.
7
 Beberapa langkah-langkah penilaian unjuk 

kerja menurut Sri Wahyuni dan Syukur Ibrahim adalah : 

1. Identifikasi semua langkah penting. 

2. Tuliskan kemampuan-kemampuan khusus. 

3. Tuliskan kemampuan yang akan dinilai yang dapat teramati dalam suatu 

format penilaian. 

4. Urutkan kemampuan yang akan dinilai. 

5. Sediakan instrument dan rubric penilaian.
8
 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari guru ekonomi di Sekolah 

Menengah Atas Plus Binabangsa Pekanbaru diketahui bahwa SMA Plus 

Binabangsa Pekanbaru sejak diberlakukannya Kurikulum 2013, telah 

menerapkan penilaian unjuk kerja. Berdasarkan langkah-langkah penilaian 

                                                             
6
 Ibid. 

7
 Kunandar. Penilaian Autentik, Jakarta Rajawali Pers, 2013, hal 263 

8
 Sriwahyuni, Abd Syukur Ibrahim. Asesmen pembelajaran bahasa.Bandung. Refika 

aditama, 2012, hal 69 
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pada umum nya sudah dilakukan guru tetapi dilihat dari segi kualitas dari 

penilaian tersebut belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, hal ini 

dapat dilihat bahwa di dalam RPP guru sudah mengidentifikasi tujuan, 

indicator, dan kompetensi dengan jelas, dan di RPP sudah membuat 

instrument dengan jelas tetapi dalam beberapa observasi penilaian unjuk kerja 

belum terlaksana secara maksimal hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala 

sebagai berikut : 

1. Guru kadang-kadang belum melaksanakan sebagian kemampuan yang 

diinginkan  

2. Guru kadang-kadang membuat instrumen tidak sesuai dengan kemampuan 

yang diinginkan 

3. Guru kadang-kadang memeriksa penilaian unjuk kerja yang diberikan, 

kadang-kadang tidak 

Berdasarkan gejala-gejala diatas, penulis tertarik untuk mengadakan 

sebuah penelitian secara mendalam dengan judul “ Study Deskriptif 

Implementasi Penilaian Guru terhadap Unjuk Kerja Siswa dalam 

Pembelajaran Ekonomi di SMA Plus Binabangsa Pekanbaru”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengartikan judul penelitian 

ini, maka penulis akan menegaskan istilah-istilah yang terkandung dalam 

judul tersebut sebagai berikut : 

1. Studi Deskriptif 

Sttudi Deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya 

untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting social atau 
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dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena 

atau kenyataan social.
9
 Penulis mendefinisikan penelitian ini berusaha 

mendeskripsikan implementasi penilaian guru terhadap unjuk kerja siswa 

di Sekolah Menengah Atas Plus Binabangsa Pekanbaru. 

2. Implementasi 

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, 

kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan 

dampak, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap
10

 

Implementasi yang dimaksud penulis adalah implementasi penilaian guru 

terhadap unjuk kerja siswa di Sekolah Menengah Atas Plus Binabangsa 

Pekanbaru. 

3. Penilaian Unjuk kerja  

Penilaian yang dilakukan untuk mengamati kegiatan peserta didik 

dalam melakukan sesuatu, penilaian ini cocok dilakukan untuk menilai 

kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu
11

. 

Penilaian unjuk kerja yang dimaksud penulis adalah penilaian yang 

dilakukan untuk mengamati kegiatan peserta didik. 

  

                                                             
9
  Moh. Nazir, Metodologi Penelitian, Jakarta. Ghalia Indonesia 2005, hal 15 

10
 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Bandung. PT Remaja Rosdakarya 2003, 

hal 93 
11

Fitriyani, riswan jaenudin, siti fatimah. Pengaruh penilaian unjuk kerja terhadap sikap 

peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di SMA srijaya negara palembang. Palembang : 

program studi pendidikan ekonomi FKIP Universitas Sriwijaya , Indonesia. 2013. Vol 3, No 4 hal 

24 
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C. Permasalahan 

1. Fokus Masalah 

Peneliti memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu 

pada : implementasi penilaian guru terhadap unjuk kerja siswa kelas X 

dalam pembelajaran ekonomi materi ilmu ekonomi, inti masalah ekonomi, 

peran pelaku kegiatan ekonomi  di SMA Plus Binabangsa Pekanbaru. 

2. Rumusan Masalah 

Merujuk kepada permasalahan yang diangkat dari judul yang 

diteliti, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : bagaimanakah 

implementasi penilaian guru terhadap unjuk kerja siswa kelas X dalam 

pembelajaran ekonomi materi ilmu ekonomi, inti masalah ekonomi, peran 

pelaku kegiatan ekonomi  di SMA Plus Binabangsa Pekanbaru ? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian: 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui Implementasi Penilaian Guru terhadap Unjuk 

Kerja Siswa dalam Pembelajaran Ekonomi Pada Materi ilmu ekonomi, inti 

masalah ekonomi, peran pelaku kegiatan ekonomi  di SMA Plus 

Binabangsa Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian :  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 
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a. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan 

sumbangan atau referensi ilmiah khususnya mengenai implementasi 

guru terhadap penilaian unjuk kerja siswa melalui pembelajaran 

ekonomi. 

b. Praktis 

1) Bagi sekolah, dapat menjadikan patokan oleh kepala sekolah 

terutama dalam penilaian unjuk kerja siswa dalam pembelajaran 

ekonomi. 

2) Bagi guru, dapat menjadikan masukan untuk meningkatkan 

penilaian unjuk kerja siswa dalam pembelajaran Ekonomi. 

3) Bagi penulis, untuk mengembangkan wawasan penulis dalam 

implementasi penilaian guru terhadap unjuk kerja siswa dalam 

pembelajaran ekonomi, dan sebagai salah satu syarat penyelesaiaan 

studi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau. 

 

 


