
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan

manusia, dimanapun dan kapanpun pendidikan akan selalu diperlukan, sebab

dalam pendidikan tidak ada batas dan kata akhir, selama manusia itu hidup

maka pendidikan diperlukan. Pendidikan juga diartikan sebagai latihan mental,

moral dan fisik yang menghasilkan manusia berbudaya tinggi untuk

melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawab dalam masyarakat selaku

hamba Allah, maka pendidikan berarti menumbuhkan personalitas

(kepribadian) serta menanamkan rasa tanggung jawab.

Faktor penting dalam pendidikan tersebut adalah hasil belajar, dimana

secara umum hasil belajar selalu dipandang sebagai perwujudan nilai yang

diperoleh siswa melalui proses pembelajaran. Dimyati dan Mudjiono

mengemukakan, bahwa hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi

tindak belajar atau tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri

dengan proses penilaian mengajar, dan dari sisi siswa hasil belajar merupakan

berakhirnya penggal dan puncak proses belajar.1

Hasil belajar pada hakekatnya adalah perubahan tingkah laku yang

diingini pada diri siswa-siswa.2 Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam arti

yang luas mencakup bidang kognitif, apektif, dan psikomotor, oleh sebab itu

1Dimyati & Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, Rineka Cipta, Jakarta: 2009. Hal. 10
2Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Remaja Rosdakarya, Bandung:

2006. Hal. 3
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seorang guru yang ingin mengetahui apakah tujuan pembelajaran dapat dicapai

atau tidak, maka ia dapat melakukan penilaian pada akhir dari proses

pembelajaran.

Pelajaran IPS Terpadu memiliki peranan penting dalam kehidupan umat

manusia. IPS Terpadu menjadi pembantu dalam upaya mewujudkan suatu

kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari betapa

pentingnyan peran IPS Terpadu bagi kehidupan umat manusia, maka sangat

penting bagi siswa untuk memahami nilai-nilai pelajaran IPS Terpadu.

Guru dalam pembelajaran IPS Terpadu dituntut untuk dapat

melaksanakan proses pembelajaran IPS Terpadu sebaik mungkin untuk

mencapai tujuan yang diinginkan. Hasil dari tujuan pembelajaran IPS Terpadu

tidak dapat diketahui bila tidak ada proses penilaian. Penilaian merupakan

suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap guru dalam setiap

pembelajaran. Dengan penilaian, guru akan mengetahui perkembangan

pembelajaran, proses pembelajaran, hasil belajar intelejensi, bakat khusus

minat, hubungan sosial, sikap dan kepribadian peserta didik. Namun dalam

melakukannya, guru dituntut memiliki kemampuan dalam penilaian dengan

baik.

Kemampuan guru dalam arti umum adalah perilaku rasional untuk

mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapakan.

Sedangkan dalam konteks keguruan, kemampuan tersebut diterjemahkan



sebagai gambaran hakekat kualitatif dan prilaku guru yang nampak sangat

berarti.3

Kemampuan mutlak yang harus dimiliki oleh seorang guru menurut

Nana Sudjana, antara lain mencakup4:

1. Merencanakan program belajar mengajar.

2. Melaksanakan dan memimpin atau mengelola proses belajar mengajar.

3. Menilai proses belajar mengajar.

4. Mengusai bahan pelajaran dalam pengertian mengusai bidang studi atau

mata pelajaran yang dipegangnya.

Penilaian adalah proses memberikan atau menentukan suatu nilai

kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu.5Untuk dapat

menetukan suatu nilai atau harga suatu objek diperlukan ukuran atau kriteria.

Misal untuk dapat mengatakan yang baik, yang sedang, dan yang kurang.

Ukuran itulah yang dinamakan kriteria. Dari pengertian tersebut dapat

dikatakan bahwa ciri penilaian adalah objek atau program yang dinilai dan

adanya kriteria sebagai dasar untuk membandingkan antara kenyataan atau apa

adanya dengan kriteria atau apa harusnya. Perbandingan bisa bersifat mutlak

bisa juga bersifat relatif.

Bertitik tolak dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa kemampuan

guru dalam penilaian sangat erat hubungannya dengan hasil belajar siswa.

Hasil belajar merupakan faktor penting dalam pendidikan karena dipandang

3Wijaya dan Tabrani Rusyan, Profesionalisme Tenaga kependidikan, Nine Kerya Jaya,
Bandung: 1992. Hal.7

4M ulyasa, Implementasi Kurikulum, Remaja Rosdakarya, Bandung: 2004. Hal. 45
5Nana Sudjana, Op. Cit,. Hal. 3



sebagai perwujudan nilai yang diperoleh siswa melalui proses pembelajaran.

Sebagai suatu usaha yang mempunyai tujuan dan cita-cita tertentu sudah

sewajarnya bila secara implisit mengandung masalah penilaian terhadap hasil

belajar tersebut. Sebab setiap orang harus mengetahui sampai sejauh mana cita-

cita yang ingin dicapai sudah terwujud dengan usaha yang telah dijalankan.

Hal ini tidak mudah dilakukan bila guru tidak memiliki kompetensi atau

kemampuan. Disinilah kompetensi diperlukan dalam mengelola proses belajar

mengejar untuk mencapai tujuan intruksional. Keberhasilan ini akan terlihat

dalam bentuk prestasi belajar siswa (hasil belajar siswa), setelah diadakan

evaluasi (penilaian) baik dalam bentuk test formatif maupun test sumatif.

Berdasarkan studi pendahuluan dan hasil wawancara yang peneliti

lakukan pada guru mata pelajaran IPS Terpadu di SMP Negeri 2 Tapung Hilir,

guru mata pelajaran IPS Terpadu di SMP Negeri 2 Tapung Hilir Kecamatan

Tapung Hilir Kabupaten Kampar,pada umumnya sudah memiliki pengetahuan

dan kemampuan tentang  penilaian dengan baik. Hal ini dapat diliat darisegi

latar belakang pendidikan mereka yang pada umumnya sarjana (S1) di bidang

keguruan dan telah sertifikasi, juga telah terlaksanyanya Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tanggal 11 Juni 2007 Tentang

Standar Penilaian Pendidikan yaitu, penilaian hasil belajar peserta didik pada

jenjangpendidikan dasar dan menengah didasarkan padaprinsip-prinsip sebagai

berikut:

1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan

kemampuan yang diukur.



2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas,

tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.

3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik

karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku,

budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.

4. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen

yang tak terpisahkan dari ke- giatan pembelajaran.

5. Terbuka, berarti prosedur penilaian dan kriteria penilaian diketahui oleh

peserta didik.

6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik

mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik

penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta

didik.

7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap

dengan mengikuti langkah-langkah baku.

8. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian

kompetensi yang ditetapkan.

9. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggung- jawabkan, baik dari segi

teknik, prosedur, maupun hasilnya.6

Namun di SMP Negeri 2 Tapung Hilir diketahui bahwa nilai-nilai siswa

kelas VIII pada mata pelajaran IPS Terpadu masih terlihat gejala-gejala sebagai

berikut:Masih ada hasil belajar siswa yang berada di bawah Kriteria

6 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2012. Hal. 46



Ketuntasan minimum (KKM) yaitu di bawah 75 sebanyak 70 siswa dari 108

seluruh siswa.

Berdasarkan gejala-gejala tersebut penulis tertarik untuk melakukan

suatu penelitian sebagai upaya perbaikan terhadap pembelajaran IPS Terpadu

dengan judul “Hubungan Kemampuan Guru dalam Penilaian Dengan Hasil

Belajar Siswa Kelas VIII pada Mata Pelajaran IPS Terpadu di SMP Negeri 2

Tapung Hilir Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar”.

B. Pengertian Istilah

1. Hubungan adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang

memudahkan proses pengenalan satu dengan yang lain.7

2. Kemampuan Guru menurut M. Ali adalah kemampuan menyelenggarakan

proses pembelajaran merupakan salah satu persyaratan utama seorang guru

dalam mengupayakan hasil yang lebih dari pengajaran yang dilaksanakan.8

3. Penilaian adalah proses memberikan atau menentukan suatu nilai kepada

objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu.9

Adapun yang dimaksud dengan kemampuan guru dalam penilaian pada

penelitian ini adalah kemampuan guru dalam menyelenggarakan penilaian

guna menentukan derajat keberhasilan hasil belajar siswa pada mata pelajaran

IPS Terpadu sehingga kedudukan siswa dapat diketahui, apakah telah

mencapai tujuan intruksional atau tujuan yang diinginkan berdasarkan tujuan

dan kriteria yang telah ditentuan.

7Http://id.search.yahoo.com/pengertian+hubungan.9april2011
8 M Ali, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Sinar Baru, Bandung: 1992. Hal. 8
9Nana Sudjana, Op, Cit. Hal. 3



4. Hasil belajar adalah tingkah laku sebagai hasil belajar dalam arti yang luas

mencakup bidang kognitif, apektif, dan psikomotor, dan hasil belajar siswa

atau kemampuan yang dicapai atau dimiliki murid dapat disimpulkan dalam

bentuk angka atau skor.

C. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan dengan gejala-gejala masalah yang telah dikemukakan

dalam latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa masalah tersebut dapat

didentifikasikan sebagai berikut:

a. Hasil belajar siswa berada di bawah standar Kriteria Ketuntasan

Minimum (KKM).

b. Kemampuan guru dalam penilaian sudah baik, akan tetapi hasil belajar

siswa masih rendah.

2. Batasan masalah

Melihat masalah yang saya temukan dalam penelitian ini, serta

keterbatasan kemampuan penulis, maka penulis membatasi permasalahan

yakni: Hubungan Kemampuan Guru dalam Penilaian dengan Hasil Belajar

Siswa Kelas VIII pada Mata Pelajaran IPS Terpadu di SMP Negeri 2

Tapung Hilir Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka peneliti

dapat merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu: “Adakah hubungan

yang signifikan antara kemampuan guru dalam penilaian dengan hasil



belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran IPS Terpadu di SMP Negeri 2

Tapung Hilir Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan yang

signifikan antara kemampuan guru dalam penilaian dengan hasil belajar

siswa kelas VIII pada mata pelajaran IPS Terpadu di SMP Negeri 2 Tapung

Hilir Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah :

a. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran

IPS Terpadu dan dapat mengetahui perkembangan perubahan perilaku

yang ada pada dirinya.

b. Bagi guru, khususnya guru yang mengajar pelajaran IPS Terpadu hasil

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan

dalam penilaian.

c. Bagi sekolah, sebagai informasi tentang kemampuan guru dalam

penilaian mata pelajaran IPS Terpadu.

d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi/

wawasan keilmuan bagi peneliti dan Sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).




