
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatkan mutu pendidikan adalah tanggungjawab semua pihak

yang terlibat dalam pendidikan terutama bagi guru SD, yang merupakan ujung

tombak dalam pendidikan dasar. Guru SD merupakan salah satu komponen yang

paling berperan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang

dapat bersaing di zaman pesatnya perkembangan teknologi (Syah, 2007: 1).

Proses pendidikan di dalam masyarakat yang semakin maju, demokratis dan

terbuka menuntut suatu interaksi antara pendidik dan peserta didik secara

profesional. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh guru profesional, yaitu guru yang

memiliki karakteristik profesionalisme. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI

Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 dinyatakan

bahwa : Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi

(kompetensi pedagogik, kopetensi kepribadian, kompetensi profesional dan

kompetensi sosial), sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat

pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan

dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.
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Penilaian raport yang tidak signifikan karena kemungkinan guru menilai hasil

belajar siswa tidak sesuai dengan kemampuan siswa misalnya, dengan katrol nilai

serta pertimbangan lain seperti: tingkah laku siswa di kelas, kesopanan serta

kerajinan siswa. Sehingga tidak bisa dijadikan tolak ukur yang menunjukkan

kemampuan siswa yang sesungguhnya.

Penilaian hasil belajar siswa haruslah memenuhi standar penilaian nasional seperti

tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

(Permendiknas) Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian diantaranya

penilaian pendidikan, melakukan penilaian harus menggunakan prinsip-prinsip

penilaian yang Sahih, Objektif, Adil, Terpadu, Terbuka, Menyeluruh dan

berkesinambungan, Sistematis, Beracuan Kriteria dan Akuntabel. Prosedur

penilaian yang tepat, teknik dan instrumen penilaian, serta mekanisme dan

laporan hasil penilaian.

Dari hasil observasi dan wawancara terhadap guru kelas yang mengajar mata

pelajaran IPA pada salah satu Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Raja Basa

menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam melakukan penilaian masih kurang

objektif.  Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain alat

evaluasi yang digunakan kurang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan

siswa, guru kurang memahami standar penilaian yang harus dipenuhi, sehingga

masih ditemukan adanya “budaya katrol” nilai.  Misalnya, adanya guru yang tidak

menerapkan program remidial untuk siswa yang mendapatkan nilai kurang dari

standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka telah diadakan penelitian yang

berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh guru khususnya guru kelas III

SD Negeri se-Kecamatan Raja Basa Bandar Lampung dalam melakukan penilaian

pada mata pelajaran IPA. Sehingga dapat diketahui penilaian yang dilakukan telah

sesuai dengan standar penilaian. Penelitian ini diadakan di Sekolah Dasar (SD),

hal ini dikarenakan bahwa Sekolah Dasar (SD) merupakan tahapan dasar dari

seorang anak memasuki dunia sekolah dan membentuk kepribadian yang lebih

baik. Berdasarkan Permendiknas no 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi

Lulusan (SKL) ”Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP)

dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan, yakni: 1. Pendidikan

Dasar, yang meliputi SD/MI/SDLB/Paket A danSMP/MTs./SMPLB/Paket B

bertujuan: Meletakkan dasar kecerdasan,pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia,

serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.”

Pada penelitian ini hanya dilakukan di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Raja

Basa Bandar Lampung saja, hal ini dikarenakan adanya faktor lingkungan dan

kemampuan guru yang dimiliki. Pada Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Raja

Basa Bandar Lampung, umumnya setiap guru memiliki kemampuan yang hampir

sama dalam proses pembelajaran, khususnya kemampuan dalam melakukan

penilaian hasil belajar siswa. Seperti diadakannya KKG (Kelompok Kerja Guru).

Dalam melakukan penilaian hasil belajar siswa, guru menggunakan teknik atau

instrumen yang sama, sehingga akan didapatkan hasil penelitian yang hampir

sama.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka diperoleh

bahwa :

1. Bagaimanakah kemampuan guru kelas III SD Negeri se-Kecamatan Raja

Basa Bandar Lampung dalam merencanakan penilaian?

2. Bagaimanakah kemampuan guru kelas III SD Negeri se-Kecamatan Raja

Basa Bandar Lampung dalam mengkonstruksikan instrumen penilaian?

3. Bagaimanakah kemampuan guru kelas III SD Negeri se-Kecamatan Raja

Basa Bandar Lampung dalam menentukan nilai akhir siswa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui kemampuan guru kelas III SD Negeri se-Kecamatan Raja

Basa Bandar Lampung dalam merencanakan penilaian.

2. Mengetahui kemampuan guru kelas III SD Negeri se-Kecamatan Raja

Basa Bandar Lampung dalam mengkonstruksikan instrumen penilaian.

3. Mengetahui kemampuan guru kelas III SD Negeri se-Kecamatan Raja

Basa Bandar Lampung dalam menentukan nilai akhir siswa.

Mengetahui kemampuan guru kelas III SD dalam melakukan penilaian pada

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

Lampung.
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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 III  yang mengajar IPA SD

se-Kecamatan Raja Basa Bandar Lampung.

2. Mengukur kemampuan guru kelas III SD Negeri se-Kecamatan Raja Basa

Bandar Lampung dalam melakukan penilaian pada mata pelajaran IPA.

Melakukan penilaian produk atau instrumen yang dihasilkan oleh guru.

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

semester, yaitu semester pertama tahun ajaran 2009/2010.

F. Kerangka Pemikiran

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 berkualitas

dan profesional serta menguasai disiplin ilmu yang beragam dan berwawasan
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luas. Guru SD adalah guru kelas, yang harus menguasai beberapa mata pelajaran

serta metode mengajar yang sesuai dengan masing-masing mata pelajaran

tersebut. Sehingga dalam proses pembelajaran masing-masing mata pelajaran

tersebut diminati dan disenangi oleh anak-anak serta memudahkan anak untuk

lebih menguasai materi yang telah disajikan. Untuk mewujudkan guru kelas di

SD yang berkualitas dan profesional, pembinaan guru SD harus terus menerus

dilaksanakan, untuk lebih meningkatkan kompetensi guru-guru tersebut.

Kompetensi profesionalisme meliputi kompetensi profesional, sosial, pribadi dan

pedagogik.

Jika kita cermati sejumlah karakteristik guru profesional misalnya; tanggung

jawab, memiliki kepribadian yang matang dan berkembang, bermoral, spiritual,

komitmen terhadap kepentingan siswa, mampu berpikir reflektif dan korektif,

serta memiliki kepribadian yang efektif. Karakter guru profesional yang demikian

itu jelas sangat diperlukan ada pada diri guru (SD) sebagai modal utama dalam

menghadapi tantangan kekinian dan masa depan yang makin kompleks: kepesatan

perkembangan iptek, persaingan hidup dan karir yang semakin kompetitif, serta

tuntutan kualitas hidup dan pendidikan di tengah-tengah masyarakat yang makin

tinggi.

Untuk menjadi guru profesional seorang guru harus memiliki kompetensi dalam

menyelenggarakan proses pendidikan. Kompetensi guru dapat diperoleh dari

jenis pendidikan terakhir guru, pengalaman mengajar serta berbagai macam

pelatihan guru yang bertujuan untuk melatih kemampuan guru dalam melakukan

proses pendidikan.  Guru profesional dalam melakukan proses pendidikan harus
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sesuai dengan standar penilaian yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Republik Indonesia (Permendiknas) Nomor 20 Tahun 2007. Bila

seorang guru profesional sudah memiliki kompetensi dalam melakukan proses

pendidikan serta sesuai dengan standar pendidikan nasional, jadi seorang guru

profesional telah mencapai tujuan dari pendidikan nasional.

Adapun desain dari kerangka pikir dalam penelitian ini adalah

Gambar 1. Kerangka Pikir

Kompetensi Guru

Guru Profesional
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