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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menjelaskan bahwa pendidikan 

merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

UU Nomor 20 Pasal 3 Tahun 2003 menjelaskan bahwa tujuan dari 

pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

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. Keberhasilan pembangunan pendidikan yang 

berkualitas dipengaruhi oleh ketersediaan berbagai komponen pendukungnya. 

Salah satu diantaranya adalah kurikulum yang dikembangkan dan digunakan pada 

tataran satuan pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan dari 

waktu ke waktu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni, serta perkembangan berbagai tantangan dan tuntutan kompetensi yang 

diperlukan dalam pembangunan peradaban manusia Indonesia yang dicita-citakan 

pada masa mendatang. 
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Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

mengembangkan Kurikulum 2013 secara nasional. Kurikulum 2013 diyakini 

mampu memberikan embun penyejuk bagi dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan 

penekanan pada Kurikulum 2013 tidak hanya membekali peserta didik dengan 

ilmu pengetahuan semata melainkan juga menanamkan nilai sikap yang baik dan 

membekali dengan berbagai keterampilan hidup.  

Yunus Abidin (2014: 17) mengemukakan tentang pembelajaran dalam 

konteks Kurikulum 2013 diorientasikan untuk menghasilkan insan Indonesia yang 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui pengguatan sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan yang terintegrasi. Dalam rangka mewujudkan kualitas output 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran menjadi salah satu aspek yang 

memegang peranan penting. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran harus 

dilaksanakan secara tepat, ideal, dan proposional. Dengan demikian guru harus 

mampu mengimplementasikan teori yang berkaitan dengan teori pembelajaran 

kedalam kegiatan pembelajaran sebenarnya. 

Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 telah mengatur tentang mekanisme 

pelaksanaan pembelajaran, meliputi: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, dan (3) 

daya dukung. Pada tahap perencanaan pembelajaran diwujudkan dengan 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Tahap pelaksanaan 

pembelajaran merupakan tahap ketika guru menerapkan rancangan pembelajaran 

yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Pelaksanaan pembelajaran tentunya memerlukan daya dukung berupa 

ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. 
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Ngalim Purwanto (2009: 5) menyatakan bahwa tujuan diadakannya 

evaluasi adalah untuk mendapat data pembuktian yang akan menunjukkan sampai 

dimana tingkat kemampuan dan keberhasilan peserta didik dalam mencapai 

tujuan-tujuan kurikuler. Untuk mengetahui seberapa jauh program pembelajaran 

dapat dilaksanakan, perlu diadakannya evaluasi pelaksanaan pembelajaran dengan 

membandingkan antara proses pembelajaran yang seharusnya dilaksanakan 

dengan proses pembelajaran yang senyatanya berlangsung.  

Evaluasi pelaksanaan pembelajaran sangat bermanfaat terutama bagi guru 

dan kepala sekolah sebagai bahan untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan 

pembelajaran, dengan dilaksanakannya evaluasi pada pelaksanaan pembelajaran 

diharapkan dapat memperbaiki dan mengoptimalkan kegiatan pembelajaran 

sehingga hasil belajar dari peserta didik meningkat. Sukanti (2010:5), menyatakan 

bahwa: 

evaluasi proses pembelajaran kurang mendapatkan perhatian guru 

dibandingkan dengan evaluasi hasil belajar, karena guru pada umumnya 

lebih menitikberatkan evaluasi hasil belajar sebagai kriteria keberhasilan 

kegiatan pembelajarannya. Evaluasi yang hanya menitikberatkan pada 

hasil, cenderung akan menyalahkan peserta didik apabila hasil belajar 

tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  merupakan  salah  satu  jenjang 

pendidikan  menengah  yang  dapat  menghasilkan  output  berkualitas  dan  siap 

bersaing  di  dunia  kerja.  Upaya  meningkatkan  sumber  daya  manusia  

berkualitas dilakukan  di pendidikan  SMK  dengan  membekali  peserta didik  

berbagai  macam keahlian yang disesuaikan dengan kurikulum kejuruan. 
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SMK Negeri 9 Semarang merupakan salah satu sekolah piloting pelaksana 

Kurikulum 2013 hingga sekarang. SMK Negeri 9 Semarang memiliki 4 (empat) 

kompetensi keahlian yaitu: (1) Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran 

(AP), (2) Kompetensi Keahlian Akuntansi (AK), (3) Kompetensi Keahlian 

Pemasaran (PM), dan (4) Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (PL). 

Pada Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran peserta didik diajarkan 

berbagai macam keahlian baik teori maupun praktik, salah satunya adalah 

kearsipan. Mata diklat Kearsipan menjadi salah satu pelajaran dasar kompetensi 

kejuruan dan wajib ditempuh oleh peserta didik di SMK jurusan Administrasi 

Perkantoran, dengan tujuan menciptakan lulusan yang terampil, cakap dalam 

mengelola dokumen-dokumen, dan siap pakai di dunia kerja. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 

sampai 25 Maret 2015, didapatkan pelaksanaan pembelajaran oleh guru dan 

peserta didik pada mata diklat Kearsipan di kelas belum sepenuhnya menerapkan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah dibuat. Ketidakseimbangan 

antara waktu yang tersedia dengan materi yang harus disampaikan membuat guru 

masih belum bisa memenuhi tuntutan pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 

secara mendalam. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti ingin mengkaji lebih 

mendalam tentang evaluasi pelaksanaan pembelajaran kearsipan untuk 

mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembelajaran kearsipan berlangsung. maka 

dari itu, peneliti mengambil judul “Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran 

Kearsipan Berbasis Kurikulum 2013 di SMK Negeri 9 Semarang”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah pelaksanaan pembelajaran kearsipan kelas X jurusan Administrasi 

Perkantoran di SMK Negeri 9 Semarang telah sesuai dengan mekanisme 

pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan pembelajaran 

kearsipan kelas X jurusan Administrasi Perkantoran di SMK Negeri 9 

Semarang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan pembelajaran kearsipan 

kelas X jurusan Administrasi Perkantoran di SMK Negeri 9 Semarang dengan 

mekanisme pelasanaan pembelajaran Kurikulum 2013. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dijumpai selama pelaksanaan 

pembelajaran kearsipan kelas X jurusan Administrasi Perkantoran di SMK 

Negeri 9 Semarang. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Kegunaan Teoritis 

Dalam penelitian ini peneliti mengharapkan hasil yang diperoleh nanti 

dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya 

bidang ilmu Administrasi Perkantoran dan memberikan sumbangan teori untuk 

mengembangkan pembelajaran kearsipan.  

1.4.2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

Diharapkan dengan mengetahui bagaimana hasil dari evaluasi yang telah 

dilaksanakan peneliti, peserta didik mampu membangun motivasi belajar serta 

penyesuaian cara belajar sehingga dapat diperoleh prestasi belajar yang lebih 

baik dan memuaskan. 

b. Bagi Guru 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai umpan balik dan tolak 

ukur keberhasilan pelaksanaan pembelajaran, serta menjadi salah satu  bahan 

masukan dalam pembelajaran kearsipan sehingga membantu guru dalam 

mengetahui dan mengevaluasi baik kekurangan maupun kelebihan dalam 

pelaksanaan pengajaran sehingga dapat mengembangkan dan memperbaiki 

metode pengajaran yang diharapkan mampu menumbuhkan motivasi serta 

ketertarikan peserta didik terhadap pembelajaran kearsipan. 

c. Bagi SMK Negeri 9 Semarang 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. 
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d. Bagi Uiversitas Negeri Semarang 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pendukung referensi bagi 

perpustakaan dan pihak (mahasiswa) yang ingin mengadakan penelitian 

serupa. 

e. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana dalam menambah wawasan, pengetahuan dan sebagai wujud 

penerapan ilmu pengetahuan yang peneliti peroleh dari bangku kuliah dan 

juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. 

 


