
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru SD adalah salah satu komponen yang sangat menentukan dalam 

peningkatan mutu pendidikan.  Karena pendidikan di SD adalah tahapan awal 

dari seorang anak memasuki dunia sekolah.  Oleh karena itu seorang guru SD 

harus memiliki berbagai kompetensi dalam melakukan proses pembelajaran, 

salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi dalam 

melakukan penilaian. 

Dalam dunia pendidikan, kita ketahui bahwa setiap jenis dan jenjang 

pendidikan pada waktu-waktu tertentu/periode pendidikan selalu mengadakan 

penilaian, artinya penilaian yang telah dicapai, baik oleh pihak terdidik 

maupun pendidik. Demikian pula setiap kali proses belajar mengajar, guru 

hendaknya menjadi evaluator yang baik. Penilaian dilakukan untuk 

mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau tidak, 

apakah materi yang diajarkan sudah dikuasai atau belum oleh siswa, dan 

apakah metode yang digunakan sudah cukup tepat. Penilaian perlu dilakukan, 

karena melalui penilaian guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian 

tujuan, penguasaan siswa terhadap pelajaran serta ketepatan metode mengajar 

(Dharma, 2008:14).   
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Selain itu, sebagai guru harus mampu melakukan penilaian secara objektif  

dan sesuai dengan standar penilaian yang telah ditetapkan oleh Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2007 (Depdiknas, 2007: 11). 

Namun pada kenyataannya, kemampuan guru dalam melakukan penilaian 

masih kurang objektif dan masih banyak guru yang belum mampu melakukan 

penilaian untuk  mengungkapkan potensi yang dimiliki siswa yang 

sebenarnya. Hal ini mungkin disebabkan alat evaluasi yang digunakan guru 

kurang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan yang dimiliki siswanya. 

Sehingga hasil penilaian yang diperoleh kurang maksimal. Selain itu, 

kemungkinan juga disebabkan masih adanya  guru yang kurang mampu 

dalam memahami isi dari standar penilaian yang harus dipenuhi, sehingga 

budaya katrol nilai terhadap penilaian siswa masih sering diterapkan oleh 

guru (Shadiq, 2007:1). 

Dari hasil observasi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti pada 

salah satu Sekolah Dasar di Kecamatan Raja Basa dan menurut hasil 

wawancara terhadap guru wali kelasnya, menunjukkan masih terdapat guru 

yang belum objektif dalam melakukan penilaian. Misalnya, masih ada guru 

yang tidak menerapkan program remidial untuk siswa yang mendapatkan 

nilai kurang dari standar Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Tetapi ketika 

melihat nilai raport, hasilnya maksimal. Hal ini menunjukkan adanya 

ketidaksinambungan antara nilai raport dengan nilai semester. Mungkin 

disebabkan adanya budaya katrol nilai yang lebih diterapkan dari pada 

program remidial. Selain itu, alat evaluasi yang digunakan oleh guru masih 
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cenderung kebentuk pilihan jamak. Hal ini kemungkinan akan menyebabkan 

siswa kurang terampil dalam menulis dan menjawab soal. Mereka lebih 

megandalkan jawaban pilihan jamak yang telah tertulis dilembar soal, yang 

hanya tinggal disilang saja. Sehingga kemampuan siswa dalam mengerjakan 

soalpun kurang tergali. 

Dalam buku panduan penilaian hasil belajar IPA SD, dijelaskan bahwa ada 

tiga komponen utama yang merupakan satu kesatuan dalam proses penilaian. 

Yaitu tujuan pembelajaran, proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. 

Masing-masing komponen dalam proses pembelajaran tersebut saling 

bergantung. Oleh karena itu ketiga komponen harus senantiasa sesuai satu 

sama lainnya. Maka dari itu guru diharapkan mampu dalam mengembangkan 

perangkat pembelajaran, melakukan penilaian hasil belajar, membuat kisi-kisi 

soal dan mengetahui prinsip-prinsip dalam penilaian (Herliani dan Indrawati 

2009:1). 

 

Menurut Shadiq (2007 : 2) dalam jurnalnya yang berjudul “Penilaian di 

Bidang Pendidikan, Antara Harapan dan Kenyataan”, memaparkan tentang 

lemahnya pelaksanaan prinsip objektif pada penilaian pendidikan, dalam arti 

telah terjadi ketidakcocokan antara peraturan yang ada dengan 

pelaksanaannya di kelas. Salah satu faktor penyebab ketidak objektifan 

penilaian adalah adanya budaya katrol nilai. Jika ada guru yang memberi nilai 

kurang dari 6,00 maka kepala sekolahnya akan meminta guru tersebut untuk 

menguji ulang siswanya. Pada akhirnya guru tersebut merasa malas untuk 
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melakukan pengujian ulang terhadap siswanya, dan memberikan nilai 6,00 

atau lebih terhadap siswa tanpa melakukan pengujian ulang.  

 

Hal ini juga dapat dikarenakan guru yang belum memahami  prinsip-prinsip 

yang ada dalam standar penilaian.  Dan dapat disimpulkan  bahwa untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, mau tidak mau, penilaian harus dilakukan 

mengikuti sembilan prinsip penilaian terbaru yang sesuai dengan standar 

penilaian pendidikan, yaitu: sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, 

menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria dan 

akuntabel.  

 

Ohan (2005 : 1) di dalam jurnalnya  “Uji Kompetensi Guru” menjelaskan 

bahwa  kompetensi merupakan komponen penting yang harus dimiliki guru, 

dan harus ditunjang  dengan  kemampuan guru dalam melakukan penilaian,  

karena hal ini memberikan pengaruh yang signifikan untuk mengetahui 

kemampuan guru  sesungguhnya yang diterapkan dalam proses penilaian,  

baik itu saat proses belajar mengajar masih berlangsung maupun saat proses 

belajar mengajar sudah selesai.  Dengan harapan melalui evaluasi tersebut,  

guru dapat menggunakan metode yang terbaik untuk meningkatkan 

kemampuan belajar siswa agar dapat mencapai hasil yang maksimal dan 

siswa dapat memberikan feedback positif kepada guru karena merekalah yang 

berinteraksi langsung dengan guru dan merasakan pengaruhnya terhadap 

kemampuan belajar mereka.  
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Untuk menjawab lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut yang  

berdasarkan pada kenyataan dan pertimbangan dari uraian jurnal di atas, 

maka diadakan penelitian ini untuk  mengetahui kemampuan guru dalam 

melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa.  Sehingga akan diketahui 

sejauh mana kemampuan guru dalam melakukan penilaian terhadap hasil 

belajar siswa sekolah dasar,  apakah sudah memenuhi  standar penilaian 

nasional pendidikan atau belum. 

Pada penelitian ini akan dilakukan pengamatan kemampuan guru kelas IV SD 

dalam melakukan penilaian terhadap mata pelajaran IPA di Sekolah Dasar  

Negeri se-Kecamatan Raja Basa Bandar Lampung. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah kemampuan guru kelas IV SD dalam melakukan penilaian pada 

mata pelajaran IPA telah sesuai dengan standar penilaian? 

2. Bagaimana kemampuan guru kelas IV SD dalam merencanakan penilaian? 

3. Bagaimana kemampuan guru kelas IV SD dalam mengkontruksi instrumen 

penilaian? 

4. Bagaimana kemampuan guru kelas IV SD dalam menentukan nilai akhir 

siswa? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui: 

1. Kemampuan guru kelas IV SD dalam melakukan penilaian pada mata 

pelajaran IPA di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Raja Basa Bandar 

Lampung. 

2. Kemampuan guru kelas IV SD dalam merencanakan penilaian. 

3. Kemampuan guru kelas IV SD dalam mengkontruksi instrumen penilaian. 

4. Kemampuan guru kelas IV SD dalam menentukan nilai akhir siswa. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat  menjadi acuan untuk 

mengetahui kemampuan guru dalam melakukan penilaian terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA Sekolah Dasar. 

2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman 

dan pembelajaran peneliti sebagai calon guru dalam melakukan penilaian 

terhadap hasil belajar siswa. 

 
 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari anggapan yang berbeda terhadap masalah yang akan 

dibahas maka diberikan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Subjek penelitian ini adalah guru kelas IV SD yang mengajar mata 

pelajaran IPA di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Raja Basa Bandar 

Lampung. 



 

 

7 

2. Kemampuan guru kelas IV SD dalam melakukan penilaian pada pelajaran 

IPA, yang diukur melalui proses dalam menilai, produk atau instrumen 

yang dihasilkan oleh guru dan beracuan pada standar kualifikasi 

kompetensi. 

3. Penelitian ini hanya dilakukan pada hasil belajar siswa dalam satu 

semester, yaitu semester pertama tahun ajaran 2009/2010. 

4. Penilaian  adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

menentukan pencapaian hasil belajar siswa.  

 
 

 

F. Kerangka Pikir 

 

Guru SD ikut berperan dalam menentukan usaha peningkatan mutu 

pendidikan formal. Untuk itu guru SD sebagai agen pembelajaran dituntut 

untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-

baiknya, dalam kerangka pembangunan pendidikan. Guru SD mempunyai 

fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan bidang 

pendidikan, dan oleh karena itu perlu dikembangkan sebagai profesi yang 

bermartabat. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru SD 

wajib untuk memiliki syarat tertentu, salah satu di antaranya adalah 

kompetensi. 

 

Kompetensi sebagai suatu keterampilan/kemahiran yang bersifat aktif. 

Kompetensi dikategorikan mulai dari tingkat sederhana atau dasar hingga 

lebih sulit atau kompleks yang pada gilirannya akan berhubungan dengan 

proses penyusunan bahan atau pengalaman belajar, yang lazimnya terdiri 
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dari: (1) penguasan minimal kompetensi dasar, (2) praktik kompetensi dasar, 

dan (3) penambahan penyempurnaan atau pengembangan terhadap 

kompetensi atau keterampilan. Ketiga proses tersebut dapat terus berlanjut 

selama masih ada kesempatan untuk melakukan penyempurnaan atau 

pengembangan kompetensinya. 

 

 

Guru harus berkompetensi dalam melakukan pembelajaran, salah satunya 

kemampuan dalam memberikan penilaian terhadap siswa. Tuntutan atas 

kompetensi ini mendorong guru untuk memperoleh informasi yang dapat 

memperkaya kemampuan agar tidak mengalami ketinggalan. Dengan 

kompetensi tersebut, dapat diduga berpengaruh pada proses pengelolaan 

pendidikan sehingga mampu melahirkan keluaran pendidikan yang bermutu.  

Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme, yaitu guru yang 

profesional adalah guru yang kompeten (berkemampuan). Karena itu, 

kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan 

kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya dengan 

kemampuan tinggi. 

 

Jadi, untuk menjadi guru yang profesional, seorang guru seharusnya memiliki 

berbagai kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, 

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Untuk menjadi guru yang 

berkompeten, biasanya ditunjang oleh berbagai faktor, seperti jenis 

pendidikan yang dimiliki guru, pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh guru dan 

pengalaman mengajar guru.  
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Selain itu, seorang guru yang profesional, harus mengerti dan memahami isi 

dari standar isi, standar proses dan standar penilaian, sehingga akan tercapai 

tujuan pendidikan nasional yang semestinya harus dicapai oleh guru. 

 

Untuk memperjelas isi dari kerangka pikir, dapat dilihat pada bagan kerangka 

pikir di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan kerangka pikir 
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