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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar karena didukung oleh 

sejumlah fakta positif yaitu letak geopolitik yang sangat strategis, kekayaan 

alam dan keanekaragaman hayati, kemajemukan sosial budaya dan jumlah 

populasi penduduk yang besar. Oleh karena itu bangsa Indonesia memiliki 

peluang yang sangat besar untuk menjadi bangsa yang maju, adil dan 

makmur. Namun fakta positif ini belum cukup untuk mewujudkan kemajuan 

bangsa, masih ada faktor mendasar lain yang harus diperhatikan secara 

sungguh-sungguh yaitu mengenai sumber daya manusia. Betapa banyaknya 

fakta positif tadi diyakini belum mampu membawa bangsa Indonesia sejajar 

dengan bangsa-bangsa lain yang sudah terlebih dahulu memiliki nama 

besar. Apalah arti modal yang melimpah jika kita tidak memiliki 

pengetahuan untuk memanfaatkannya, Guna memperbaiki dan 

meningkatakan kualitas sumber daya manusia Indonesia diperlukan 

keseriusan pembangunan segala bidang dalam kehidupan masyarakat 

khususnya bidang pendidikan.  

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 1 ayat 1 pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar  peserta didik 
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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. Pendidikan 

mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia 

yang unggul dan berkompeten. Sehingga kondisi sumber daya manusia suatu 

bangsa dapat dilihat dari kondisi dunia pendidikan bangsa tersebut.  

 Dalam upaya pembangunan pendidikan di Indonesia Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan visi pendidikan 

Indonesia yaitu “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan 

untuk Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Beradab”. Pernyataan ini 

menggambarkan kondisi masa depan bangsa Indonesia yang ingin dicapai dan 

diarahkan secara konsisten, antisipatif, inovatif dan produktif.   

 Visi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan tersebut sejalan dengan 

tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU no. 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang menyebutkan bahwa: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 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.  

 

 Selaras dengan visi dan tujuan pendidikan nasional tersebut Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam hal ini pemerintah mempunyai 

kewajiban konstitusional untuk memberi pelayanan pendidilan yang dapat 

dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan 
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akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat 

yang harus dilaksanakan pemerintah karena juga telah tertuang dalam teks 

Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan 

kesejahteran umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya- upaya dalam 

meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh warga negara telah 

dilaksanakan pemerintah antara lain fasilitas pendidikan dasar gratis dan juga 

program wajib belajar 9 tahun yang kemudian mulai ditingkatkan menjadi wajib 

belajar 12 tahun, serta peningkatan fasilitas sarana prasarana pembelajaran. 

Selain itu Pemerintah juga gencar melakukan inovasi dan perbaikan di 

sektor proses pembelajaran antara lain pengembangan kurikulum,pengembangan 

model pembelajaran, pemanfaatan media pembelajaran dan pengubahan sistem 

penilaian. Sejak tahun 1945 , kurikulum pendidikan nasional telah mengalami 

beberapa kali perubahan yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 

1994, 2004 (KBK), 2006 (KTSP), dan kurikulum 2013. 

(https://asikbelajar.com/2015/09/sejarah-kurikulum-di-

Indonesia.htmi?m=1diakses pada tanggal 2 April 2016). 

Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan 

sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu 

dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi 

di masyarakat. Semua kurikulum dirancang berdasarkan landasan yang sama yaitu 

https://asikbelajar.com/2015/09/sejarah-kurikulum-di-Indonesia.htmi?m=1
https://asikbelajar.com/2015/09/sejarah-kurikulum-di-Indonesia.htmi?m=1
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Pancasila dan UUD 1945, perbedaannya pada penekanan pokok dan tujuan 

pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. 

Dalam Permendibud No. 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan 

Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 pasal 1, satuan pendidikan dasar dan 

menengah yang  baru melaksanakan kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2014/2015 

kembali melaksanakan kurikulum 2006 pada semester 2 tahun ajaran 2014/2015 

sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk melaksanakan kurikulum 2013. 

Dengan dikeluarkannya Permendikbud ini maka sebagian besar satuan pendidikan 

dasar dan menengah kembali melaksanakan kurikulum 2006 (KTSP) sebagai 

panduan dalam melaksanakan proses pembelajaran.  

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebuah kurikulum 

operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing 

satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh UU No. 

20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Menteri 

Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai pada tahun ajaran 2007/2008 dengan 

mengacu pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk 

pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional masing-masing No. 22 Tahun 2006, dan No. 23 

Tahun 2006, serta panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan upaya untuk 

menyempurnakan kurikulum agar lebih familiar dengan guru, karena mereka 
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banyak dilibatkan dan diharapkan memiliki tanggung jawab yang memadai. 

Penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan keharusan agar sistem 

pendidikan nasional selalu relevan dan kompetitif. Hal tersebut juga sejalan 

dengan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 dan 

36 yang menekankan perlunya peningkatan standar nasional pendidikan sebagai 

acuan kurikulum secara berencana dan berkala dalam rangka mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. 

Pembelajaran berbasis KTSP dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

penerapan ide, konsep, dan kebijakan KTSP dalam suatu aktivitas pembelajaran 

sehingga peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu, sebagai hasil 

interaksi dengan lingkungan. Implementasi KTSP juga dapat diartikan sebagai 

aktualisasi kurikulum operasional dalam bentuk pembelajaran. Implementasi 

KTSP juga dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum operasional dalam 

bentuk pembelajaran (Mulyasa 2011: 246),  Proses pembelajaran ini bertujuan 

untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar, sesuai dengan tujuan 

pembelajaran agar terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang 

dilakukan peserta didik.  

Sementara itu, untuk menyediakan informasi mengenai baik atau buruknya 

suatu proses pembelajaran, maka perlu dilaksanakan proses evaluasi. Proses 

evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan sebuah informasi yang dijadikan 

dasar untuk mengetahui taraf kemajuan perkembangan dan pencapaian belajar 

peserta didik, serta keefektifan pengajaran guru sehingga bermanfaat bagi 

kemajuan pendidikan di Indonesia. Hal ini selaras dengan pendapat Zainal Arifin 
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(2012: 6) yang menyatakan bahwa evaluasi pembelajaran merupakan komponen 

penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan 

pembelajaran, dan hasil yang diperoleh dapat dijadikan guru sebagai umpan balik 

dalam menyempurnakan program dan kegiatan pembelajaran. Sementara itu Anas 

Sudijono (2013: 30) berpandangan bahwa evaluasi pembelajaran terhadap hasil 

belajar peserta didik mencakup dua hal yaitu mengenai tingkat penguasaan peserta 

didik terhadap tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai dalam unit-unit program 

pengajaran yang bersifat terbatas serta mengenai tingkat pencapaian peserta didik 

terhadap tujuan-tujuan umum pengajaran. 

Pada umumnya evaluasi pembelajaran dilakukan pada setiap akhir dan 

selalu dikaitkan dengan prestasi peserta didik yang dinyatakan dalam bentuk 

angka. Hasil belajar peserta didik dalam bentuk nilai angka merupakan indikator 

utama yang digunakan untuk menilai kualitas pembelajaran dan kelulusan peserta 

didik dari suatu lembaga pendidikan. Dampak dari pandangan tersebut mendorong 

guru untuk berlomba-lomba mentransfer materi pelajaran sebanyak-banyaknya 

guna mempersiapkan anak didiknya dalam menghadapi proses evaluasi 

pembelajaran. Akibatnya banyak guru mengesampingkan aspek-aspek lain dalam 

proses pembelajaran yang sebenarnya juga sangat penting. Karena menurut  

Purwanto (2013: 48) dalam proses pembelajaran terdapat tiga domain atau aspek 

dalam  hasil belajar yang akan diubah yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik.  

Dalam jurnal penelitian dari Thomas Wibowo No. 13 Tahun Ke-8 

dijelaskan bahwa semakin sekolah menekankan prestasi belajar pada nilai dalam 

bentuk angka, maka semakin besar kemungkinan peserta didik untuk berbuat 
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curang dalam mengikuti proses pembelajaran. Peserta didik yang diarahkan untuk 

berorientasi pada hasil/nilai dalam melakukan sesuatu hal, maka peserta didik 

tidak akan melakukan hal tersebut dengan baik. Sehingga akan terjadi persaingan 

yang tidak sehat di dalam kelas, dan peserta didik kurang dapat saling 

berkomunikasi positif yang berujung pada terhambatnya perkembangan 

kecerdasan sosial peserta didik. Maka di sinilah dibutuhkan peran guru untuk 

menanamkan konsep pada diri peserta didik tentang keseimbangan antara tiga 

domain hasil belajar yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Karena menurut I 

Nengah Sudja dalam jurnal penelitian Vol. 3 No. 2 dijelaskan bahwa salah satu 

dari sekian banyak faktor yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran dan 

berimbas pada kualitas pendidikan adalah faktor guru. 

Studi pendahuluan yang dilaksanakan oleh peneliti di lokasi penelitian yaitu 

di enam Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

berdasarkan rekomendasi dari UPTD setempat menunjukkan bahwa beberapa 

guru masih belum menggunakan kriteria penilaian yang jelas dalam kegiatan 

evaluasi pembelajaran sehingga penilaian yang dilaksanakan tidak dapat 

dilaksanakan seobyektif mungkin. Minimnya alokasi waktu pembelajaran juga 

dikeluhkan oleh guru sehingga tidak dapat melaksanakan proses ealuasi secara 

maksimal, sementara materi yang harus disampaikan cukup banyak terutama pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Melihat fakta yuridis, teoritis, dan empiris yang menyatakan bahwa 

pentingnya kegiatan evaluasi dalam pelaksanaan pembelajaran, di mana hasil dari 

evaluasi pembelajaran akan digunakan untuk menilai keefektifan proses 



8 

 

 

pembelajaran dan digunakan sebagai  batu pijakan untuk kebijakan proses 

pembelajaran selanjutnya, serta peran guru yang yang sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan proses pembelajaran, maka peneliti melakukan penelitian 

terkait pelaksanaan evaluasi pembelajaran berbasis KTSP yang dilaksanakan oleh 

guru beserta teknik dan alat yang digunakan oleh guru dalam pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran berbasis KTSP..  

Peneliti menetapkan fokus penelitian hanya mengenai evaluasi 

pembelajaran pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Hal ini sejalan 

dengan jurnal penelitian dari Enok Muryani dan Helius Syamsudin Vol. 9 No. 1 

yang menyatakan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial yang menjadi fondasi penting 

dalam pengembangan intelektual, emosional, kultural, dan sosial peserta didik, 

yaitu mampu menumbuhkembangkan cara berpikir, bersikap, dan berperilaku 

yang bertanggungjawab selaku individu, warga masyarakat, dan warga dunia. 

Selain itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman dan kemampuan analisis, terhadap kondisi sosial masyarakat dalam 

memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis, serta disusun secara sistematis 

komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan 

keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat karena dengan pendekatan 

tersebutdiharapkan peserta didikakan memperoleh pemahaman yang lebih luas 

dan mendalam. (https://staff.unila.ac.id/darsono/2012/03/05/sk-kd-ips-sd/ diakses 

pada tanggal 2 April 2016). Serta fakta empiris di lapangan terkait masih 

minimnya penggunaan kriteria penilaian yang jelas pada mata pelajaran Ilmu 

https://staff.unila.ac.id/darsono/2012/03/05/sk-kd-ips-sd/
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Pengetahuan Sosial dan minimnya alokasi waktu sementara materi yang harus 

disampaikan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial cukup  banyak. 

Kecamatan Gunungpati merupakan tempat yang peneliti gunakan untuk 

penelitian yang terletak di Kota Semarang. Di Kecamatan Gunungpati tetdapat 33 

SD Negeri dan 5 SD Swasta yang terbagi menjadi 4 gugus. Peneliti mengambil 6 

SD Negeri dengan enam orang guru kelas V sebagai subyek penelitian. Judul 

penelitian ini adalah “PELAKSANAAN EVALUASI PEMBELAJARAN IPS 

BERBASIS KTSP KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI DI KECAMATAN 

GUNUNGPATI KOTA SEMARANG”. 

  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan 

dapat diambil rumusan masalah yang bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran dari permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan evaluasi pembelajaran IPS berbasis KTSP di 

kelas V Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Gunungpati Kota 

Semmarang? 

2. Teknik dan alat apa yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran IPS berbasis KTSP di kelas V Sekolah Dasar Negeri di 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan tujuan dari 

penelitian ini antara lain: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan evaluasi pembelajaran IPS berbasis 

KTSP di kelas V Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang. 

2. Mendeskripsikan teknik dan alat yang digunakan dalam  pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran IPS berbasis KTSP di kelas V Sekolah Dasar 

Negeri di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

baik secara teoritis maupun secara praktis. 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan 

menambah pengalaman sekaligus kemampuan guru serta sebagai 

bahan masukan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya yang berkaitan 

dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk 

mendeskripsikan pelaksanaan evaluasi pembelajaran IPS 

berbasis KTSP di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Gunungpati 
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Kota Semarang. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai 

tambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam 

melaksanakan penelitian. 

b. Bagi Guru 

Memberi masukan kepada guru Sekolah Dasar untuk 

melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran dengan baik. Hal 

ini agar tujuan dari kegiatan evaluasi pembelajaran dapat 

tercapai secara maksimal yang akan berdampak pada 

tercapainya tujuan pendidikan. 

c. Bagi Lembaga 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

sekolah dalam upaya menyelenggarakan pembelajaran yang 

berkualitas dengan mengoptimalkan kegiatan evaluasi 

pembelajaran. 

d. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

penelitian dalam bidang pendidikan serta memberikan inspirasi 

dan referensi bagi penelitian pendidikan yang sejenis. 
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BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA  

 

2.1 Kajian Teori 

 
2.1.1. Evaluasi/Penilaian 

2.1.1.1 Pengertian Evaluasi dan Evaluasi Pendidikan 

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation sedangkan dalam 

bahasa Indonesia berarti penilaian dengan akar kata value yang berarti nilai. 

Dengan demikina secara harfiah evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai 

penilaian (dalam bidang pendidikan atau penilaian yang berkaiatan mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan). 

Menurut Edwind Wandt dan Gerald W Brown (1977), evaluation refer to 

the act or process to determining the value of something. Menurut definisi ini, 

istilah evaluasi menunjuk kepada atau mengandung pengertian suatu tindakan atau 

suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. (Anas Sudijono, 2013: 1) 

  Sementara Ralph Tyler (dalam Arikunto, 2013: 3) menjelaskan bahwa 

evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh 

mana, dalam hal apa, dan sejauh mana tujuan pendidikan sudah tercapai.   

Terdapat beberapa ciri evaluasi menurut Hamdani (2011:297), yaitu: 

a. Sebagai kegiatan yang sistematis, pelaksanaan evaluasi haruslah dilakukan 

secara berkesinambungan. 

b. Dalam pelaksanaan evaluasi dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk 

menunjang keputusan yang akan diambil. 



13 

 

 

c. Kegiatan evaluasi dalam pendidikan tidak terlepas dari tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa evaluasi pendidikan dapat 

diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses secara berkesinambungan untuk 

menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan berdasarkan tujuan 

yang telah ditetapkan guna diketahui mutu atau kualitasnya. 

 

2.1.1.2 Hubungan antara Penilaian (Evaluation)  dengan Pengukuran 

(Measurement) 

Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah measurement dan 

dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu. 

Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas 

dasar aturan tertentu.  

Penilaian berarti menilai sesuatu sedangkan menilai mengandung arti 

mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan membandingkan diri atau 

berpegang pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, dan sebagainya, 

sehingga penilaian bersifat kualitatif. 

Sedangkan evaluasi adalah kegiatan yang mencakup dua hal yang telah 

dijelaskan terdahulu yaitu mencakup pengukuran dan penilaian. Dalam rangka 

mempertegas perbedaan pengukuran dan penilaian Windtt dan Brown 

menjelaskan bahwa measurement is the act or process of oxestaining the extend 

or quantity of something. Pengukuran adalah suatu tindakan atau proses untuk 

menentukan luas atau kuantitas dari sesuatu dan akan menjawab pertanyaan how 
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much? Adapun penilaian atau evaluasi yang menurut Windt dan Brown 

didefinisikan sebagai tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu 

dan akan menjawab pertanyaan how value? (Annas Sudijono, 2013: 3-7) 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukuran adalah suatu tindakan untuk 

menentukan ukuran dari sesuatu yang ditunjukkan dengan angka. Sedangkan 

penilaian adalah suatu tindakan untuk mengambil keputusan dari sesuatu yang 

ditunjukkan secara kualitatif berdasarkan ukuran perbandingan tertentu. 

 

 2.1.1.3. Fungsi Evaluasi Pendidikan 

Mevnurut Anas Sudijono (2013: 7-14) terdapat dua fungsi evaluasi 

pendidikan yaitu fungsi secara umum dan fungsi secar khusus. Secara umum 

evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki tiga macam 

fungsi pokok yaitu: 

a. Mengukur kemajuan 

b. Menunjang penyusunan rencana 

c. Memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. 

 Adapun secara khusus, fungsi evaluasi dalam pendidikan dapat ditinjau dari 

tiga segi yaitu: 

a. Segi psikologis 

Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara psikologis akan 

memberikan pedoman atau pegangan batin kepada mereka untuk mengenal 

kapasitas dan status dirinya masing-masing di tengah-tengah kelompok atau 

kelasnya. 
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Bagi pendidik, evaluasi pendidikan akan memberikan kepastian atau 

ketetapan hati kepada pendidik tersebut telah sejauh mana usaha yang 

dilaksanakan, sehingga memiliki pandangan untuk menentukan langkah-

langkah selanjutnya.   

b. Segi didaktik 

Bagi peserta didik secara didaktik evaluasi pendidikan (khususnya 

evaluasi hasil belajar) dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada 

mereka untuk dapat memperbaiki, meningkatkan, atau mempertahankan 

prestasi belajarnya.  

Bagi pendidik secara didaktik evaluasi pendidikan memiliki lima macam 

fungsi yaitu: 

a. Memberi landasan untuk menilai hasil usaha (prestasi) yang telah dicapai 

oleh peserta didiknya. 

b. Memberikan informasi yang berguna, guna mengetahui posisi masing-masing 

peserta didik di tengah-tengah kelompoknya. 

c. Memberikan bahan yang penting untuk memilih dan kemudian menetapkan 

status peserta didik. 

d. Memberikan pedoman untuk mencari dan menemukan jalan keluar bagi 

peserta didik yang memang memerlukannya. 

e. Memberikan petunjuk tentang sudah sejauh manakah program pengajaran 

yang ditentukan telah dicapai. 
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c. Segi administratif 

Dari segi administratif evaluasi pendidikan mempunyai tiga macam 

fungsi yaitu: 

a. Memberikan laporan 

b. Memberikan bahan-bahan keterangan. 

c. Memberikan gambaran 

Sementara menurut Sudjana (2014: 3-4), fungsi evaluasi antara lain: 

a. Alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. Dengan 

fungsi ini maka penilaian harus mengacu pada rumusan-rumusan 

tujuan instruksional. 

b. Umpan balik bagi perbaikan proses pembelajaran.  

c. Dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar peserta didik kepada 

orang tuanya. 

 

2.1.1.4. Tujuan Evaluasi Pendidikan 

Evaluasi pendidikan mempunyai dua tujuan yaitu tujuan secara umum dan 

tujuan secara khusus. 

1. Tujaun Umum 

Secara umum tujuan evaluasi pendidikan ada dua yaitu: 

a. Untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan 

sebagai bukti mengenai taraf perkembangan yang dialami oleh para 

peserta didik, setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam 

jangka waktu tertentu. 
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b. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran 

yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran dalam jangka 

waktu tertentu. 

2. Tujuan khusus 

Adapun yang menjadi tujuan khusus dalam pelaksanaan evaluasi dalam 

bidang pendidikan adalah sebagai berikut: 

a. Untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam memnempuh program 

pendidikan. 

b. Untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan 

dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program 

pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar dan cara-

cara perbaikannya.  

 

2.1.1.5. Kegunaan Evaluasi Pendidikan 

Di antara kegunaan yang dapat dipetik dari kegiatan evaluasi dalam bidang 

pendidikan adalah: 

a. Terbukanya kemungkinan bagi evaluator guna memperolaeh informasi 

tentang hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan program 

pendidikan. 

b. Terbukanya kemungkinan untuk dilaksanakan relevansi antara program 

pendidikan yang telah dirumuskan dengan tujuan yang hendak dicapai. 

c. Terbukanya kemungkinan untuk dapat dilakukannya usaha perbaikan, 

penyesuaian, dan penyempurnaan program pendidikan yang dipandang lebih 
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berdaya guna, sehingga tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai denagn hasil 

yang memuaskan (Anas Sudijono, 2013: 17) 

 

2.1.1.6.. Prinsip Evaluasi  

Menurut Permendiknas No. 20 Tahun 2007 Tentang Standat Penilaian 

Pendidikan, penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar 

dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Sahih,  berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan 

kemampuan yang diukur. 

b. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan dan kriteria yang 

jelas tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 

c. Adil, berarti penilaian  tidak menguntungkan dan merugikan peserta didik 

karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, 

budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi dan gender. 

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

yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 

e. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan 

keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 

f. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik 

mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik 

penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta 

didik. 

g. Sistematis, Berarti penilaian dilakukan secara berencana dan dan bertahap 

dengan mengikuti langkah-langkah baku. 
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h. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian 

kompetensi yang ditetapkan. 

i. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi 

teknik, prosedur, maupun hasilnya.  

 

2.1.1.7.  Obyek (Sasaran) Evaluasi Pendidikan 

Dalam dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran di sekolah, 

input yang siap diolah adalah pseserta didik. Dilihat dari segi input ini maka 

obyek dari evaluasi pendidikan meliputi tiga aspek yaitu aspek kemampuan, 

kepribadian, dan sikap. 

1. Aspek kemampuan 

Dalam dunia pendidikan perlu diperhatikan adanya tingkat kemampuan 

yang dimiliki oleh peserta didik. Evaluasi berperan unutk mengukur sampai 

sejauh mana kemampuan yang telah dimiliki oleh peserta didik sehingga 

apakah ia telah mampu mengikuti program pendidikan selanjutnya.  

Adapun alat yang biasa digunakan dalam rangka mengevaluasi 

kemampuan peserta didik menggunakan tes kemampuan. 

2. Aspek kepribadian 

Kepribadian merupakan sesuatu yang terdapat pada diri seseorang, dan 

menampakkan bentuknya dalam tingkah laku. Kepribadian peserta didik perlu 

untuk dievaluasi karena baik-buruknya kepribadian seseorang akan 

berdampak pada keberhasilan mereka dalam mengikuti program 

pembelajaran. 
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Alat yang digunakan untuk mengungkap kepribadian seseorang adalah 

menggunakan tes kepribadian. 

3. Aspek sikap 

Sikap pada dasarnya adalah bagian dari tingkah laku manusia, sebagai 

gambaran dari kepribadian yang memancar keluar. Untuk menilai sikap 

tersebut digunakan alat berupa tes sikap atau sering dikenal dengan skala 

sikap sebab tes tersebut berbentuk skala (Anas Sudijono, 2013: 25-27) 

 

2.1.1.8. Subyek (Pelaku) Evaluasi Pendidikan 

Menurut Anas Sudijono (2013: 28-29) subyek atau pelaku evaluasi 

pendidikan ialah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi dalam bidang 

pendidikan. Sehingga jika dalam proses pembelajaran di kelas maka subyek 

evaluasi adalah guru yang mengevaluasi efektivitas pembelajaran di kelas. 

Sementara menurut Arikunto (2013: 29), subyek evaluasi adalah orang yang 

melakukan pekerjaan evaluasi dengan siapa yang dapat disebut subyek evaluasi 

untuk setiap tes, ditentukan oleh suatu aturan pembagian tugas dan ketentuan yang 

berlaku sebagai berikut: 

a. Untuk melaksanakan evaluasi tentang prestasi belajar atau pencapaian hasil 

belajar maka sebagai subyek evaluasi adalah guru. 

b. Untuk melaksanakan evaluasi terhadap sikap yang menggunakan sebuah 

skala, maka sebagai subyeknya dapat meminta petugas yang ditunjuk dengan 

didahukui oleh suatu latihan melaksanakan evaluasi tersebut. 
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c. Untuk melaksanakan evaluasi terhadap kepribadian di mana menggunakan 

alat ukur yang sudah distandarisasikan maka subyeknya adalah ahli-ahli 

psikologi.   

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa subyek evaluasi adalah 

orang yang melakukan pekerjaan evaluasi tergantung dari sudut pandang mana 

tujuan pelaksanaan evaluasi tersebut. 

 

2.1.1.9. Ruang Lingkup Evaluasi Pendidikan 

Menurut Anas Sudijono (2013: 29-30) secara umum ruang lingkup evaluasi 

dalam bidang pendidikan meliputi::   

1. Evaluasi Program Pengajaran 

Evaluasi atau penilaian terhadap program pengajaran akan mencakup tiga 

hal yaitu: 

a. Evaluasi terhadap program pengajaran. 

b. Evaluais terhadap isi program pengajaran. 

c. Evaluasi terhadap strategi pembelajaran. 

2. Evaluasi Proses Pelaksanaan Pengajaran 

Evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengajaran akan mencakup 

beberapa hal yaitu: 

a. Kesesuaian antara proses belajar mengajar yang berlangsung, dengan 

garis-garis besar program pengajaran yang telah ditentukan. 

b. Kesiapan guru dalam melaksanakan program pengajaran. 

c. Kesiapan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. 

d. Minat dan perhatian peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. 
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e. Keefektifan dan partisipasi peserta didik selama proses pembelajaran 

berlangsung.  

f. Peranan bimbingan dan penyuluhan terhadap peserta didik yang 

memerlukannya. 

g. Komunikasi dua arah antara guru dan peserta didik selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

h. Pemberian dorongan dan motivasi terhadap peserta didik. 

i. Pemberian tugas-tugas kepada peserta didik dalam rangka penerapan 

teori-teori yang diperoleh di dalam kelas. 

j. Upaya menghilangkan dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. 

3. Evaluasi hasil Belajar 

Evaluasi terhadap hasil belajar mencakup beberapa hal antara lain: 

a. Evaluasi mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan-

tujuan khusus yang ingin dicapai dalam unit-unit program pengajaran 

yang bersifat terbatas. 

b. Evaluasi mengenai tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan-

tujuan umum pengajaran. 
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2.1.1.10. Jenis-Jenis Evaluasi  

Pelaksanaan proses pembelajaran senantiasa diakhiri dengan proses 

evaluasi, hal ini dilaksanakan guna mengukur seberapa efektif proses 

pembelajaran berlangsung. Terdapat beberapa jenis evaluasi dalam proses 

pembelajaran Dalam Hamdani (2011: 306) beberapa jenis evaluasi pembelajaran 

tersebut antara lain: 

a.  Evaluasi formatif 

Evaluasi formatif adalah evaluasi yang ditujukan untuk memperbaiki 

proses pembelajaran yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu 

pokok bahasan atau topik, dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana 

suatu proses pembelajaran telah berjalan sebagaimana yang telah 

direncanakan.  Dengan demikian evaluasi formatif dilaksanakan ketika 

program sedang dilaksanakan dari awal sampai akhir program. 

b. Evaluasi Sumatif 

Evaluasi  sumatif adalah evaluasi yang ditujukan untuk keperluan 

penentuan angka kemajuan atau hasil belajar peserta didik. Evaluasi ini 

dilaksanakan setelah guru menyelesaikan pengajaran yang diprogramkan 

untuk satu semester. Kawasan bahannya sama dengan kawasan bahan yang 

terkandung di dalam satuan program semester. Evaluasi sumatif pada setiap 

akhir satu satuan waktu yang di dalamnya tercakup lebih dari satu pokok 

bahasan, dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dapat 

berpindah dari suatu unit ke unit berikutnya.
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c. Evaluasi Penempatan 

Evaluasi  penempatan adalah evaluasi yang ditujukan utnuk 

menempatkan peserta didik dalam situasi belajar arau program pendidikan 

yang sesuai dengan kemampuannya. 

d. Evaluasi Diagnostik 

Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk membantu 

memecahkan kesulitan beljar yang dialami oleh peserta didik tertentu. 

Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan yang 

terdapat pada peserta didik sehingga dapat diberika perlakuan yang tepat. 

Sementara itu menurut Depdiknas (2007: 25) Evaluasi/penilaian pendidikan 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: 

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik 

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan 

untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar dalam bentuk 

ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan 

ulangan kenaikan kelas. Penilaian ini digunakan untuk: 

a. Menilai pencapaian kompetensi peserta didik 

b. Bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar  

c. Memperbaiki proses pembela
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2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan 

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai 

ketercapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajran dan 

penilaian akhir mempertimbangkan hasil penilaian hasil belajar oleh 

pendidik. 

3. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah 

Penilaian ini bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan 

secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran 

ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional . 

 

2.1.1.11. Jenis-Jenis Instrumen Penilaian 

Proses evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru membutuhkan 

sebuah instrumen sebagai panduan dalam pelaksanaan evaluasi/penilaian terhadap 

proses pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya.. Menurut Suryanto dan 

Asep Jihad (2013: 104), instrumen penilaian terdiri atas beberap jenis antara lain: 

1. Tes 

 Tes merupakan sejumlah pertanyaan yang mempunyai jawaban benar 

atau salah. Tes diartikan juga sebagai sejumlah pertanyaan yang 

membutuhkan jawaban, atau sejumlah pernyataan yang harus diberikan 

tanggapan utnuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mrngungkap 

aspek tertentu dari orang yang diberikan tes. Alat penilaian teknik tes terdiri 

atas: 
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a. Tes tertulis, yaitu tes atau soal yang harus diselesaikan oleh peserta didik 

secara tertulis. Misalnya esai dan tes objektif (pilihan ganda). 

b. Tes lisan, yaitu sekumpulan tes, soal, atau tugas pertanyaan yang 

diberikan pada peserta didik dan dilaksanakan secara tanya jawab. 

c. Tes perbuatan, yaitu tes berupa tugas umumnya berupa kegiatan praktik 

atau kegiatan yang mengukur keterampilan. Misalnya bermain drama, 

dan keterampilan berpidato. 

 

Kemudian secara lebih rinci teknik penilaian peserta didik dapat dilakukan 

dengan: 

a. Ulangan Harian 

Umumnya diberikan setelah selesai satu materi pembelajaran tertentu. 

Soal yang diberikan sebaiknya berbentuk tes objektif atau menguku 

pvengetahuan, pemahaman, dan kemampuan berpikir aplikatif. 

b. Tugvas Kelompok 

Merupakan latihan bagi peserta didik dalam mengembangkan 

kompetensi kerja kelompok. Tugas kelompok biasanya berbentuk soal 

uraian dengan tingkat berpikir aplikatif. 

c. Kuis 

Merupakan tes dengan waktu singkat (10-15 menit). Pertanyaan 

menyangkut hal yang prinsip saja dan bentuk jawaban berupa isian 

singkat. Kuis biasanya dilakukan sebelum pelajaran dimulai untuk 
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mengetahui penguaaan pelajaran yang lalu atau setelah penyampaian 

materi. 

d. Ulangan Blok 

Merupakan tes pada akhir beberapa materi pelajaran dengan bahan 

semua materi pokok yang telah diberikan. Materi yang diujikan 

disusunv berdasarkan kisi-kisi soal. Bentuk soal dapat berupa uraian 

atau campuran pilihan ganda dan esai. Soal tes ini menuntut tingkat 

berpikir yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, pemahaman, dan 

penerapan. 

e. Pertanyaan Lis 

Pertanyaan yang diberikan berupa pengetahuan atau pemahaman 

tentang konsep. Teknik bertanya diberikan dengan memberikan 

pertanyaan kepada seluruh kelas. Peserta didik diberikan kesempatan 

untuk memikirkan jawaban dan secara acak menunjuk salah satu 

peserta didik untuk menjawab. Jawaban dari salah satu peserta didik 

dilemparkanv kepada peserta didik lain untuk memberikan pendapatnya 

tentang jawabvvan peserta didik pertama. Pada akhir kegiatan tes ini 

guru memberikan kesvvvimpulan akan jawaban yang benar. 

f. Tugas Individuvv 

Tugas ini divmaksudkan sebagai latihan bagi peserta didik untuk 

mengembangkan wawasan dan kompetensi berpikir untuk aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

2. Nontes 
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Penilaian nontes merupakan prosedur yang dilalui untuk memperoleh 

gambaran mengenai karakteristik minat, sifat, dan kepribadian. Hal ini 

dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pengamatan, yaitu alat penilaian yang pengisiannya dilakukan oleh guru 

atas dasar pengamatan terhadap perilaku peserta didik selama proses 

pembelajaran berlangsung baik secara perorangan maupun kelompok di 

kelas maupun di luar kelas. 

b. Skala sikap, yaitu alat penilaian yang digunakan untuk mengungkap 

sikap peserta didik melalui pengerjaan tugas tertulis dengan soal-soal 

yang lebih mengukur daya nalar atau pendapat peserta didik. Skala sikap 

berisi pernyataan tertutup yang diisi oleh peserta didik sesuai dengan 

intensitasnya, misalnya mulai dari sangat setuju hingga sangat tidak 

setuju dari pernyataan yang disampaikan. 

c. Angket, yaitu alat penilaian berupa pertanyaan yang harus dijawab bisa 

dalam bentuk angket terbuka, yaitu peserta didik mengisi angket sesuai 

dengan apa yang ingin mereka tulis sesuai konteks yang dibahas. Bisa 

juga dalam bentuk angket tertutup yang diberikan kepada peserta didik 

dengan sifat terbatas, yaitu peserta didik hanya memilih apa yang ada 

pada angket tersebut. 

d. Catatan harian, yaitu suatu catatan mengenai perilaku peserta didik yang 

dipandang mempunyvai kaitan dengan perkembangan pribadinya. 
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e. Daftar cek, yaitu suatu daftar yang dipergunakan untuk mengecek 

perilaku peserta didik apakah telah sesuai dengan yang diharapkan atau 

belum. 

 

                     Bagan 2.1 Alat Evaluasi/Penilaian 

                                 (Nana Sudjana, 2014: 6)  

 

2.1.1.12. Prosedur Penilaian 

Menurut PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan 

Permendiknas No. 20 Tahun 2007 Tentang Standar penilaian Pendidikan 

menyatakan bahwa penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri 

atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. 

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik 
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Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara 

berkesinambungan bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar 

peserta didik serta untuk meningkatkan efektifitas kegiatan pembelajaran. 

Penilaian ini dilaksanakan dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan 

tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. 

Berbagai macam ulangan dilaksanakan dengan menggunakan teknik dan 

instrumen yang sesuai dengan kebutuhan. 

Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk (a) Menilai 

pencapaian kompetensi peserta didik, (b) bahan penyusunan hasil belajar, dan 

(c) memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan dengan 

menggunakan berbagai instrumen baik tes, nontes, atau penugasan yang 

dikembangkan sesuai dengan karakteristik kelompok mata pelajaran. 

Penilaian yang dilaksanakan oleh pendidik harus terencana, terpadu, 

menyeluruh, dan berkesinambungan. Dengan penilaian ini diharapkan 

pendidik dapat (a) mengetahui kompetensi yang telah dicapai peserta didik, 

(b) meningkatkan motivasi belajar peserta didik, (c) Mengantarkan peserta 

didik mencapai kompetensi yang telah ditentukan, (d) memperbaiki strategi 

pembelajaran, dan (e) meningkatkan akuntabilitas sekolah. 

2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan 

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilaksanakan untuk 

menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran, 

meliputi: 
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a. Penilaian akhir untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata 

pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran 

kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan 

kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesegatan, Penilaian 

akhir digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk menentukan 

kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan harus 

mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik. 

b. Ujian sekolah untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu 

pengetahuan dan teknologi (yang tidak dinilai melalui Ujian Nasional) 

dan aspek kognitif, psikomtorik, untuk mata pelajaran agama dan akhlak 

mulia, serta kelompok mata pelajran kewarganegaraan dan kepribadian. 

Ujian sekolah juga merupakan salah satu persyaratan untuk menentukan 

kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. 

3. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah 

Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk untuk menilai 

pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu 

dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

dilakukan dalam bentuk Uian Nasional. Pemerintah menugaskan Badab 

Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk menyelenggarakan Ujian 

Nasional dan bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta satuan pendidikan.
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2.1.1.13. Mekanisme Penilaian 

Sistem penilaian meliputi kegiatan perancangan dan pelaksanaan penilaian, 

analisis dan tindak lanjut hasil penilaian, serta pelaporan penilaian. Mekanisme 

evaluasi hasil belajar peserta didik digambarkan pada bagan berikut: (Depdiknas, 

2008: 19) 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Mekanisme Evaluasi Pembelajaran 

                          (Depdiknas, 2008: 19) 

 

 

a. Perencanaa Evaluasi 

Perencanaan mencakup kisi-kisi yang memuat indikator dan strategi 

evaluasi. Strategi evaluasi meliputi pemilihan metode dan  teknik evaluasi, 

serta pemilihan bentuk instrumen. 

b. Pelaksanaan Evaluasi 

Pelaksanaan evaluasi  adalah penyajian evaluasi kepada peserta didik. 

Evaluasi dilaksanakan dalam suasana kondusif, tenang, dan nyaman dengan 

menerapkan prinsip valid, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh 

menggunakan acuan kriteria, dan akuntabel. Kegiatan yang dilakukan oleh 

pendidik pada tahap ini meliputi: 

Perencanaan 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Evaluasi 

Analisis Hasil 

Evaluasi 

Tindak Lanjut 

Evaluasi 

Pelaporan Hasil 

Evaluasi 
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1. Melaksanakan evaluasi/penilaian menggunakan instrumen yang telah 

dikembangkan (disusun). 

2. Memeriksa hasil pekerjaan peserta didik mengacu pada pedoman 

penskroran untuk mengetahui hasil belajar dan kesulitan belajar peserta 

didik. 

c. Analisis Hasil Evaluasi 

Kegiatan yang dilakukan oleh pendidik pada tahap analisis adalah 

menganalisis hasil evaluasi menggunakan acuan kriteria yaitu 

membandingkan hasil penilaian masing-masing peserta didik dengan standat 

yang telah ditetapkan. Untuk evaluasi yang dilakukan oleh pendidik, hasil 

evaluasi masing-masing peaerta didik dibandingkan dengan KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal). Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui kemajuan 

hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik, serta untuk memperbaiki 

pembelajaran. 

d. Tindak Lanjut Hasil Analisis 

Analisis hasil evaluasi/penilaian yang telah dilakukan perlu 

ditindaklanjuti. Kegiatan yang dilakukan oleh pendidik sebagai tindak lanjut 

hasil evaluasi meliputi: 

1. Pelaksanaan program remedial bagi peserta didik yang belum tuntas 

(belum mencapai KKM) untuk hasil ulangan harian dan memberikan 

kegiatan pengayaan bagi peserta didik yang telah tuntas. 

2. Pengadministrasian semua hasil penilaian yang telah dilaksanakan.  

e. Pelaporan Hasil evaluasi 
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Pelaporan hasil disajikan dalam bentuk profil hasil belajar peserta 

didik. Dalam tahap ini pendidik melakukan kegiatan antara lain menghitung 

atau menetapkan nilai mata pelajaran dari berbagai macam evaluasi (hasil 

ulangan harian, tugas-tugas, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir 

semester atau ulangan kenaikan kelas). 

 

2.1.1.14.  Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran sebagai Bagian dari Kompetensi 

Pedagogik Guru 

Seorang guru harus memiliki 4 Kompetensi Inti yaitu kompetensi 

pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi  

sosial. Hal ini selaras dengan amanat yang tercantum dalam Permendiknas RI No. 

16 Tahun 2007, di mana dalam kompetensi pedagogik terdapat sub kompetensi 

menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dari hasil belajar, serta 

memanfaatkan penilaian dan hasil evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. 

 

            Tabel 2.1 Kompetensi Inti Guru 

               (Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007) 

 

Kompetensi Inti Guru 

(Kompetensi Pedagogik) 

Kompetensi Guru Kelas SD/MI 

8. Menyelenggarakan penilaian dan  

evaluasi prosesdan hasil 

belajar. 

 

8.1    Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai dengan 

karakteristik lima mata pelajran 

SD/MI. 

8.2    Menentukan aspek-aspek proses 

dan hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi 

sesuai dengan karakteristik lima 
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Kompetensi Inti Guru 

(Kompetensi Pedagogik) 

Kompetensi Guru Kelas SD/MI 

mata pelajaran SD/MI. 

8.3    Menentukan prosedur penilaian 

dan evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

8.4    Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

8.5    Mengadministrasikan penilaian 

proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen. 

8.6    Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan. 

8.7    Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

 

9. Memanfaatkan hasil penilaian 

dan evaluasi untuk 

kepentingan pembelajaran 

9.1 Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan belajar. 

9.2 Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan. 

9.3 Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan. 

9.4 Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

 

                            

Selain tertuang dalam Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007, Suyud (dalam 

Sugiyono, 2015: 156) mngembangkan instrumen Kinerja Profesional Guru 

dengan salah satu subvariabel Penguasaan Evaluasi Pembelajaran. Suyud 
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menjabarkan subvariabel Penguasaan Evaluasi Pembelajaran dengan indikator 

sebagai berikut: 

1. Melaksanakan evaluasi hasil belajar secara berkesinambungan. 

2. Melakukan evaluasi belajar secara komprehensif meliputi konteks input, 

proses dan produk. 

3. Melakukan penilaian terhadap berbagai aspek, seperti tugas terstruktur, 

aktivitas peserta didik di kelas, portofolio yang menggambarkan kualitas 

peserta didik. 

4. Memahami dan terampil menerapkan berbagai teknik evaluasi. 

5. Memilih jenis test sesuai materi pembelajaran. 

6. Mengoreksi hasil pekerjaan peserta didik secara cermat dan obyektif. 

7. Menentukan nilai akhir secara obyektif dan adil. 

8. Mengembalikan hasil pekerjaan peserta didik. 

9. Membahas hasil pekerjaan peserta didik atau hasil test kepada peserta didik di 

depan kelas. 

10. Melakukan analisis belajar peserta didik. 

11. Membuat data kemajuan tiap peserta didik. 

12. Merencanakan dan melaksanakan program pengayaan atau perbaikan. 

13. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran lebih lanjut. 

14. Menyususn kisi-kisi butir soal. 

15. Membuat dan memiliki bank soal
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2.1.2.. Belajar 

2.1.2.1. Pengertian Belajar 

Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi 

dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif dan psikomotorik 

(Djamarah, 2011:13). 

Menurut Slameto (2010: 2) belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang utnuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.  

Dalam Muhibbin Syah (2009: 66) Reber dalam kamusnya Dictionary of 

Psychology membatasi belajar dalam dua definisi. Pertama, belajar adalah The 

process of acquiring knowledge (proses memperoleh pengetahuan). Pengertian ini 

biasanya lebih sering dipakai dalam pembahasan psikologi kognitif yang oleh 

sebagian ahli dipandang kurang representatif karena tidak mengikutsertakan 

perolehan keterampilan kognitif. Kedua, belajar adalah A relatively permanent 

change in respons potentiality wich occurs is a result of reinforced practice (suatu 

perubahan kemampuan bereaksi yang relatif langgeng sebagai hasil latihan yang 

diperkuat). Dalam definisi ini terdapat empat macam isitilah yang esensial dan 

perlu disoroti untuk memahami proses belajar,yaitu: 

a. Relatively permanent (yang secara umum menetap) 

b. Response potentiality (kemampuan bereaksi) 

c. Reinforced (yang diperkuat) 

d. Practice (praktik atau latihan)    
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Skinner berpandangan bahwa belajar adalah suatu perilaku. Pada saat 

orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak 

belajar maka responnya menurun. Dalam belajar ditemukan adanya hal berikut: 

a. Kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respon pebelajar. 

b. Respon si pebelajar 

c. Konsekuensi yang yang bersifat menguatkan respon tersebut. 

(Dimyati, 2009: 9) 

Beberapa ciri belajar menurut Darsono (dalam Hamdani, 2011: 22) adalah 

sebagai berikut: 

a. Belajar dilakukan dengan sadar mempunyai tujuan. Tujuan ini digunakan 

sebagai arah kegiatan, sekaligus tolok ukur keberhasilan belajar. 

b. Belajar merupakan pengalaman sendiri tidak dapat diwakilkan kepada orang 

lain. Jadi, belajar bersifat individual. 

c. Belajar merupakan proses interaksi individu dan lingkungan. Hal ini berarti 

individu harus aktif apabila dihadapkan pada lingkungan tertentu. Keaktifan 

ini dapat terwujud karena individu memiliki berbagai potensi untuk belajar. 

d. Belajar mengakibatkan perubahan pada orang yang belajar. Perubahan 

tersebut bersifat integral, berarti perubahan dalam aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor yang terpisahkan satu dengan yang lainnya. 

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses 

perubahan tingkah individu yang dilakukan secara sadar menuju arah yang lebih 

baik menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui interaksi 
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dengan lingkungan dan perubahan kemampuan  bereaksi yang relatif langgeng 

serta berpedoman pada tujuan yang jelas. 

 

2.1.2.2. Teori Belajar 

2.1.2.2.1. Teori Behavioristik 

Menurut teori behavioristik atau aliran tingkah laku, belajar diartikan 

sebagai proses perubahan tingkah laku asebagai akibat dari interaksi antara 

stimulus dan respons. Belajar menurut psikologi behavioristik adalah suatu 

kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Belajar tidaknya seseorang 

tergantung pada faktor-faktor kondisional yang diberikan oleh lingkungan. 

Beberapa ilmuwan yang termasuk pendiri sekaligus penganut behavioristik antara 

lain adalah Thomdike, Watson, Hull, Guthrie, dan Skinner. (Siregar dan Nara, 

2010: 25) 

 

2.1.2.2.2. Teori Kognitivistik 

Teori ini lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajar. Bagi 

penganut aliran kognitivistik belajar tidak hanya melibatkan hubungan antara 

stimulus dan respons. Lebih dari itu belajar adalah menekankan proses berpikir 

yang sangat kompleks. Menurut teori kognitivistik, ilmu pengetahuan dibangun 

dari diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan 

lingkungan. Proses ini tidak berjalan terpatah-patah, terpisah-pisah, tapi melalui 

proses yang mengalir, bersambung-sambung menyeluruh. Menurut psikologi 

kognitif, belajar dipandang sebagai suatu usaha untuk mengerti sesuatu. Usaha itu 

dilakukan secara aktif oleh peserta didik. Keaktifan itu dapat berupa mencari 
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pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, 

mempraktikkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Para psikolog kognitif 

berkeyakinan bahwa pengetahuan yang dimiliki sebelumnya sangat menentukan 

keberhasilan mempelajari informasi pengetahuan yang baru. Beberapa ahli 

penganut aliran kognitivistik anatara lain Robert M. Gagne, Jean Piaget, Ausubel, 

dan Bruner. (Siregar dan Nara, 2010: 30-31) 

a. Teori Kognitivistik Menurut Jean Piaget 

Jean Piaget merupakan psikolog asal Swiss yang hidup pada tahun 

1896-1980. Teorinya banyak memberikan konsep utama dalam lapangan 

psikologi perkembangan dan berpengaruh pada perkembangan konsep 

kecerdasan. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya skema 

bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya. Berikut adalah tabel 

perkembangan kognitif anak menurut Jean Piaget: 

 

Tabel 2.2 Perkembangan Kognitif Anak Menurut Jean Piaget 

 (Trianto, 2011:15) 

 

TAHAP PERKIRAAN USIA KEMAMPUAN-KEMAMPUAN 

UTAMA 

Sensorimotor Lahir sampai 2 tahun Terbentuknya konsep kemajuan 

gradual dari perilaku refleksif ke 

perilaku yang mengarah kepada 

tujuan. 

Pra 

Operasional 

2-7 tahun Perkembangan keterampilan 

menggunakan simbol-simbol 

yang menyatakan obyek-obyek 

dunia, pemikiran masih 

egosentris sentrasi. 

 

Operasional 7 – 10 tahun Perbaikan dalam kemampuan 
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TAHAP PERKIRAAN USIA KEMAMPUAN-KEMAMPUAN 

UTAMA 

Konkret untuk berpikir secara logis. 

Kemampuan-kemampuan baru 

termasuk penggunaan operasi-

operasi yang dapat balik. 

Pemikiran tidak lagi sentrasi tapi 

desentrasi, dan pemecahan 

masalah tidak begitu dibatasi oleh 

keegosentrisan. 

Operasional 

Formal 

11 tahun sampai 

dewasa 

Pemikiran abstrak dan murni 

simbolis mungkin dilakukan. 

Masalah-masalah dapat 

dipecahkan melalui 

eksperimentasi sistematis. 

 

Menurut Piaget keempat tahapan perkembangan anak yang ia 

sampaikan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Tidak ada tahapan yang terlewati dan tidak ada tahapan yang 

berlangsung mundur, walau terjadi dalam usia yang bervariasi tergantung 

tingkat perkembangan anak. 

b. Universal (tidak terkait budaya). 

c. Bisa digeneralisasi, representasi, dan logika dari operasi yang ada pada 

anak dan berlaku juga pada semua konsep dan isi pengetahuan. 

d. Tahapan-tahapan tersebut berupa keseluruhan yang terorganisasi secara 

logis. 

e. Urutan tahapan bersifat hierarkis (setiap tahapan mencakup elemen-

elemen dari tahapan sebelumnya tapi lebih terdiferensiasi dan 

terintegrasi). 

f. Tahapan merepresentasikan perbedaan secara kualitatif dalam berpikir 

bukan hanya perbedaan kuantitatif. 
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(https://id.m.wikipedia.org/wiki/teori_perkembangan_kognitif diakses pada 

tanggal 3 April 2016 pukul 18.53 WIB) 

b. Teori Kognitivistik Menurut James S. Bruner 

Jerome S. Bruner seorang ahli psikologi (1915) dari Uniersitas Harard 

Amerika Serikat telah mempelopori aliran psikologi kognitif yang memberikan 

dorongan agar pendidikan memberikan perhatian pada pentingnya pengembangan 

berpikir. Pendirian yang terkenal yang disampaikan oleh Bruner adalah bahwa 

setiap mata pelajaran dapat diajarkan secara efektif dalam bentuk yang jujur 

secara intelektual kepada setiap anak dalam setiap perkembangaannya.  

Menurut Bruner, dalam proses belajar peserta didik menempuh tiga tahap 

yaitu: 

a. Tahap Informasi(Tahap Penerimaan Materi) 

Dalam tahap ini, peserta didik yang sedang belajar memperoleh sejumlah 

keterangan mengenai materi yang sedang dipelajari. 

b. Tahap Transformasi (Tahap Pengubahan Materi) 

Dalam tahap ini informasi yang telah diperleh kemudian  dianalisis, diubah 

atau ditransformasikan, menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual. 

c. Tahap Evaluasi 

Dalam tahap evaluasi, seorang peserta didik menilai sendiri sampai sejauh 

mana informasi yang telah ditransformasikan untuk memahami gejala atau 

masalah yang dihadapi. 

(https://8tunas8.wordpress.com/teori-belajar-mengajar-menurut-jerome-s-

bruner// diakses pada tanggal 17 Agustus 2016 pukul 13.09 WIB) 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/teori_perkembangan_kognitif
https://8tunas8.wordpress.com/teori-belajar-mengajar-menurut-jerome-s-bruner/
https://8tunas8.wordpress.com/teori-belajar-mengajar-menurut-jerome-s-bruner/
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c. Teori Kognitiistik Menurut David Ausubel  

David Ausubel merupakan seorang ahli psikologi pendidikan yang 

berpendapat bahwa subyek yang dipelajari oleh peserta didik pastilah 

bermakna (meaningfull). Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses 

mengartikan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam 

struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif ialah fakta-fakta, konsep-

konsep, dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh 

peserta didik.  

Inti dari pembelajaran bermakna menurut Ausubel adalah proses belajar 

akan mendatangkan hasil atau menjadi bermakna jika guru dalam menyajikan 

materi pelajaran yang baru dapat menghubungkannya dengan konsep yang 

relevan yang sudah ada dalam struktur kognitif peserta didik. Langkah-

langkah yang biasa dilaksanakan guru dalam pembelajaran bermakna antara 

lain advance organizer, progressive differensial, intifying reconciliation, dan 

consolidation. Belajar menurut Ausubel ada empat yaitu: 

a. Belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu mengartikan 

pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi pelajaran yang 

dipelajari itu, atau sebaliknya peserta didik terlebih dahulu 

menemukan pengetahuannya dari apa yang ia pelajari kemudian 

pengetahuan tersebut ia kaitkan dengan pengetahuan yang sudah 

ada. 

b. Belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, yaitu pelajaran 

yang dipelajari ditemukan sendiri oleh peserta didik tanpa 
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mengkaitkan pengetahuan yang sudah dimilikinya kemudian ia 

hafakan.  

c. Belajar menerima (ekpositori) yang bermakna, yaitu materi 

pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada 

peserta didik sampai bentuk akhir, kemudian pengetahuan yang 

baru ia peroleh tersebut dikaitkan dengan pengetahuan lain yang 

telah dimiliki. 

d. Belajar menerima (ekpositori) yang tidak bermakna, yaitu materi 

pelajaran yang telah tersususn secara logis disampaikan kepada 

peserta didik sampai bentuk akhir, kemudian pengetahuan yang 

baru ia peroleh tersebut dihafakan tanpa mengkaitkannya dengan 

pengetahuan lain yang telah ia miliki. 

(https://asbarsalim009.blogspot.co.id/2015/01/teori-belajar-david-

ausubel.html?m=1 diakses pada tanggal 17 Agustus pukul 16.26 

WIB) 

 

2.1.2.2.3. Teori Humanistik 

Bagi penganut teori humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara 

pada manusia. Teori ini paling bersifat absrak dan lebih mendekati dunia filsafat 

dibandingkan dunia pendidikan, walaupun pada kenyataanya teori ini lebih 

berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling 

ideal. Karena itu teori ini bersifat eklektik sehingga teori apapun dapat 

dimanfaatkan asalkan tujuannya untuk “memanusiakan manusia” (mencapai 

https://asbarsalim009.blogspot.co.id/2015/01/teori-belajar-david-ausubel.html?m=1
https://asbarsalim009.blogspot.co.id/2015/01/teori-belajar-david-ausubel.html?m=1
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aktualisasi diri) dapat tercapai. Beberapa pakar teori humanistik antara lain 

Bloom, Krathwohl, Kolb, Honey, Mumford, Hubermas, dan Carl Rogers. (Siregar 

dan Nana, 2010: 34-35) 

2.1.2.2.4. Teori Kontruktivistik 

Teori belajar kontruktivisme merupakan teori belajar yang menyatakan 

bahwa peserta didik harus menemukan sendiri pengetahuan yang dipelajari. 

Peserta didik membangun dan mengkontruksi sendiri pengetahuan dan informasi 

yang telah didapatkannya menjadi pengetahuan baru. Kontruktivisme merupakan 

teori yang menggambarkan bagaimana belajar terjadi pada individu, berkenaan 

dengan apakah peserta didik mengunakan pengalamannya untuk memahami 

pelajaran atau mengikuti pembelajaran dalam membuat suatu model (Rifa’i dan 

Arni, 2011: 226). . 

2.1.2.3. Prinsip Belajar 

Menurut Slameto (2010: 27) prinsip-prinsip belajar dapat disusun 

berdasarkan beberapa kriteria antara lain: 

1. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar 

a. Dalam belajar setiap peserta didik harus diusahakan partisipasi aktif 

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan 

instruksional. 

b. Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat 

pada peserta didik untuk mencapai tujuan instruksional. 
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c. Belajar perlu lingkungan yang menantang di mana peserta didik dapat 

mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar dengan 

efektif. 

d. Belajar perlu ada interaksi peserta didik dengan lingkungannya. 

2. Sesuai hakikat belajar 

a. Belajar merupakan proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap 

menurut perkembangannya. 

b. Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, dan discovery. 

c. Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian yang satu 

dengan pengertian yang lain) sehingga mendapatkan pengertian yang 

diharapkan. Stimulus yang diberikan menghasilkan respons yang 

diharapkan. 

3. Sesuai materi/bahan yang harus dipelajari 

a. Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur 

penyajian yang sederhana, sehingga peserta didik mudah menangkap 

pengertiannya. 

b. Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai 

dengan tujuan instruksional yang harus dicapainya. 

4. Syarat keberhasilan belajar 

a. Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga peserta didik dapat 

belajar dengan tenang. 

b. Adanya repetisi, dalam proses belajar perlu adanya ulangan berkali-kali 

agar pengertian/keterampilan/sikap itu mendalam pada peserta didik.  
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2.1.2.4. Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Dalam Muhibbin Syah (2009: 145) secara global, faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar peserta didik dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu: 

1. Faktor Internal (faktor dari dalam peserta didik) yaitu keadaan atau kondisi 

jasmani dan rohani peserta didik. Faktor yang berasal dari dalam peserta 

didik dapat dibedakan menjadi dua aspek yakni: 

a. Aspek fisiologis (bersifat jasmaniah) 

Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang menandai 

tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya dapat 

mempengaruhi semangat dan intensitas peserta didik dalam mengikuti 

pelajaran. Kondisi organ tubuh yang lemah, apalagi disertai pusing 

kepala berat misalnya, dapat menurunkan ranah cipta (kognitif) 

sehingga materi yang dipelajarinya pun kurang atau tidak berbekas.  

b. Aspek psikologis (bersifat rohaniah) 

Di antara faktor rohaniah peserta didik yang pada umumnya dipandang 

lebih esensial adalah sebagai berikut : 

1).     Inteligensi peserta didik 

Inteligensi pada umumnya dapat diartikan sebagai 

kemampuan psiko-fisik untuk mereaksi rangasangan atau 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. 

Jadi Inteligensi sebenarnya bukan persoalan kualitas otak saja, 

melainkan juga kualitas organ-organ tubuh lainnya. Akan tetapi 

peran otak dalam hubungannya dengan inteligensi lebih menonjol 
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dibandingkan dengan organ-organ tubuh lain. Tingkat Inteligensi 

seorang peserta didik sangat menentukan tingkat keberhasilan 

belajarnya.  

2).      Sikap peserta didik 

Sikap adalah Gejala internal yang berdimensi afektif berupa 

kecenderungan untuk mereaksi atau merespons dengan cara yang 

relatif tetap terhadap objek orang, barang, atau sebagainya baik 

secara positif maupun negatif. Sikap peserta didik yang baik 

terhadap guru dan mata pelajaran yang diajarkan akan menjadi 

penanda awal yang baik terhadap proses belajar peserta didik 

tersebut. 

3).     Bakat peserta didik 

Secara umum bakat adalah kemampuan potensial yang 

dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang 

akan datang. Dengan demikian, sebenarnya setiap orang pasti 

memiliki bakat dalam arti berpotensi untuk mencapai prestasi 

pada tingkat tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing.  

4).      Minat peserta didik 

Secara sederhana minat diartikan sebagai kecenderungan 

dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap 

sesuatu. Minat yang dimiliki seorang peserta didik untuk belajar 

hal-hal tertentu akan mendorongnya untuk bersungguh-sungguh 
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dan memusatkan perhatiannya pada hal-hal yang dipelajarinya 

tersebut. 

5).      Motivasi peserta didik 

Pengertian dasar motivasi adalah keadaaan internal 

organisme baik manusia maupun hewan yang mendorongnya 

untuk berbuat sesuatu. Motivasi peserta didik dapat dibedakan 

menjadi dua macam yaitu, motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang 

berasal dari peserta didik sendiri yang dapat mendorongnya 

melakukan tindakan belajar. Contoh motivasi intrinsik peserta 

didik yaitu perasaan menyenangi materi dan kebutuhannya 

terhadap materi tersebut. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah 

hal dan keadaan yang berasal dari luar peserta didik yang juga 

mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Pujian dan 

hadiah, peraturan atau tata tertib sekolah, suri tauladan orang 

tua, guru dan sebagainya merupakan contoh konkret motivasi 

eksternal yang dapat mendorong peserta didik untuk belajar. 

2. Faktor eksternal (faktor dari luar peserta didik) yaitu kondisi lingkungan di 

sekitar peserta didik. 

a. Lingkungan sosial 

Lingkungan keluarga seperti orang tua dan saudara, lingkungan 

sekolah seperti guru, dan teman sekelas, serta lingkungan masyarakat 

seperti tetangga dan teman bermain sangat berpengaruh terhadap 
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proses belajar seorang peserta didik.Orang tua yang selalu memberi 

nasehat, seorang guru yang selalu menunjukkan sikap simpatik kepada 

peserta didik serta teman-teman bermain yang mampu menjadi sarana 

bertukar pikiran secara positif akan sangat menentukan tingkat 

keberhasilan seorang peserta didik dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

b. Faktor Pendekatan Belajar 

Faktor pendekatan belajar (approach to learning) yaitu jenis 

cara belajar peserta didik yang meliputi strategi dan metode yang 

digunakan peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran 

materi-materi pelajaran. 

 

2.1.2.5. Prestasi Belajar 

Prestasi merupakan hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, 

diciptakan, baik secara individual maupun kelompok. Prestasi tidak akan pernah 

dihasilkan selama seseorang tidak melakukan kegiatan (Hamdani, 2013:137) 

sementara Harahap (dalam Hamdani, 2011:138) memberikan batasan bahwa 

prestasi belajar adalah penilaian pendidikan tentang perkembangan dan kemajuan 

peserta didik yang berkenaan dengan penguasaan bahan pelajaran yang disajikan 

kepada mereka serta nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum. 

Menurut Winkel (dalam Hamdani, 2011: 138), prestasi belajar merupakan 

bukti keberhasilan yang telah dicapai olehseseorang. Dengan demikan prestasi 

belajar merupakan hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang setelah 
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melaksanakan usaha-usaha belajar. Sedangkan Djamarah (dalam Hamdani, 2011: 

138) berpandangan bahwa prestasi belajar di bidang pendidikan adalah hasil dari 

pengukuran terhadap peserta didik yang meliputi faktor kognitif, afektif, dan 

psikomotorik setelah mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan 

menggunakan instrumen tes atau instrumen yang relevan.   

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

merupakan hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan 

perubahan pada diri seorang individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar 

yang disimbolkan dengan angka, huruf maupun kalimat setelah melalui proses 

penilaian menggunakan instrumen yang relevan. 

 

2.1.3. Pembelajaran 

2.1.3.1. Pengertian Pembelajaran 

Dalam (Siregar dan Nana, 2010:12) Winkel berpandangan bahwa 

pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang utnuk mendukung 

proses belajar peserta didik dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrim 

yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian intern yang berlangsung 

dalam peserta didik.  Sedangkan menurut pandangan Gagne (dalam Sugandi, 

2007: 9) pembelajaran didefinisikan sebagai suatu kumpulan proses yang bersifat 

individual yang merubah stimuli dari lingkungan seseorang ke dalam sejumlah 

informasi yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk 

ingatan jamgka panjang. 
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Menurut Siregar dan Nana (2010: 13) terdapat beberapa ciri pembelajaran 

antara lain: 

a. Merupakan upaya sadar dan disengaja. 

b. Pembelajaran harus membuat peserta didik belajar. 

c. Tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. 

d. Pelaksanaannya terkendali, baik isinya, waktu, proses, maupun hasilnya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan 

seperangkat tindakan secara sadar dan disengaja yang mendorong peserta didik 

untuk belajar guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan adanya 

pengendalian terhadap proses pelaksanaannya.   

 

2.1.3.2. Prinsip Pembelajaran 

Terdapat sembilan prinsip yang dapat dilakukan guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran, antara lain: 

a. Menarik perhatian (gaining attention), hal yang menimbulkan minat peserta 

didik dengan mengemukakan sesuatu yang baru, aneh, kontradiksi, atau 

kompleks. 

b. Menyampaikan tujuan pebelajaran (informing learner of the objectives), 

memberikan kemampuan yang harus dikuasai peserta didik setelah selesai 

mengikuti proses pembelajaran. 

c. Mengingatkan konsep/prinsip yang telah dipelajari (stimulating recall or 

prior learning), merangsang ingatan tentang pengetahuan yang telah 

dipelajari yang menjadi prasyarat untuk mempelajari materi yang baru. 
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d. Menyampaikan materi pelajaran (presenting the stimulus), menyampaikan 

materi-materi pelajaran yang telah direncanakan. 

e. Memberkan bimbingan belajar (providing learner guidance), memberikan 

prtanyaan-pertanyaan yang membimbing proses/alur berpikir peserta didik 

agar memiliki pemahaman yang lebih baik. 

f. Memperoleh kinerja penampilan peserta didik (eliciting performance), 

peserta didik diminta menunjukkan apa yang telah dipelajari atau 

penguasaannya terhadap materi. 

g. Memberikan balikan (providing feedback),, memberitahu seberapa jauh 

ketepatan performance peserta didik. 

h. Menilai hasil belajar (assessing performance), memberikan tes atau tugas 

untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik menguasai tujuan 

pembelajaran. 

i. Memperkuat retensi dan transfer belajar (enhancing retetion and transfer), 

merangsang kemampuan mengingat-ingat dan mentransfer dengan 

memberikan rangkuman, mengadakan review atau mempraktikkan apa yang 

telah dipelajari. (Gagne dalam Siregar dan Nana, 2010: 16-17) 

 

2.1.3.3. Tujuan Pembelajaran 

Proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah tentunya mempunyai 

tujuan. Tujuan dalam pembelajaran tersebut mempunyai tingkatan, mulai dari 

tujuan ideal dan khusus yang konkret dan dapat diukur. Tujuan pembelajaran ini 

telah diatur pula dalam UU No. 20 Tahun 2003.   
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Dari segi guru tujuan pembelajaran merupakan pedoman tindak mengajar 

dengan cara yang berbeda. Tujuan Instruksional (umum dan khusus), dijabarkan 

dari kurikulum yang berlaku secara legal di sekolah. Tujuan kurikulum sekolah 

tersebut dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional yang terumus di dalam 

Undang- Undang Pendidikan yang berlaku.  

Dari segi peserta didik, sasaran belajar tersebut merupakan panduan belajar. 

Sasaran tersebut diketahui oleh peserta didik sebagai akibat adanya informasi dari 

guru. Panduan belajar tersebut harus diikuti, sebab mengisyaratkan kriteria 

keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar peserta didik merupakan tercapainya 

tujuan pembelajaran, dengan demikian merupakan tercapainya tujuan 

instruksional dan sekaligus tujuan belajar bagi peserta didik. (Dimyati dan 

Mudjiono, 2009: 22)   

Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 mencetuskan  sebuah pemikiran 

mengenai tujuan pembelajaran yang dikenal dengan nama Taksonomi Bloom.  . 

Dalam hal ini tujuan pembelajaran dibagi ke dalam beberapa domain, dan setiap 

domain tersebut dibagi ke dalam pembagian yang lebih rinci. Tujuan 

pembelajaran dibagi menjadi tiga domain, yaitu: 

a. Domain kognitif, yaitu berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek 

intelektual, sistem pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. 

Bloom membagi domain kognitif ke dalam 6 tingkatan, antara lain: 

1.) Pengetahuan (knowledge) 
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Berisi kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, 

definisi, fakta-fakta, sasaran, pola, urutan, metodologi, prinsip 

dasar dsb.  

 

 

2.) Pemahaman (comprehension) 

Berisikan kemampuan mendemonstrasikan fakta dan gagasan 

mengelompokkan dengan mengorganisir, membandingkan, 

menerjemahkan, memaknai, memberi deskripsi, dan menyatakan 

gagasan utama. 

3.) Aplikasi (application) 

Di tingkat ini seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan 

gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, dsb. Di dalam kondisi 

kerja. 

4.) Analisis (analysis) 

Di tingkat analisis, seseorang akan mampu menganalisis informasi 

yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke 

dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau 

hubungannya, dan mampu mengenali serta membedakan faktor 

sebab dan akibat dari sebuah skenario yang rumit. 

5.) Sintesis (synthesis) 

Seseorang di tingkat sintesis akan mmpu menjelaskan struktur atau 

pola dari sebuah skenario yang sebelumnya tidak terlihat, dan 
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mampu mengenali data dan informasi yang harus didapat untuk 

menghasilkan solusi yang dibutuhkan. 

6.) Evaluasi (evaluation) 

Seseorang memliki kemampuan untuk memberikan penilaian 

terhadap gagasan, solusi, metodologi dsb. Dengan menggunakan 

kriteria dan standar yang ada untuk memastikan keefektifan atau 

manfaatnya. 

 

Tabel 2.3 Kaitan Kegiatan Pembelajaran dengan                

Domain Tingkatan Aspek Kognitif 

 

No

. 

Tingkatan Deskripsi 

1. Pemahaman Pengetahuan terhadap fakta, konsep, definisi, 

nama, peristiwa, tahun, daftar, teori, prosedur, 

dll. 

Contoh kegiatan belajar: 

1. Mengemukakan arti 

2. Menentukan lokasi 

3. Mendeskripsikan sesuatu 

4. Menceritakan apa yang terjadi 

5. Menguraikan apa yang terjadi. 

 

k

k

2

2

2

. 

Pemahaman Pengertian terhadap hubungan antar faktor, antar 

konsep, dan antar data hubungan sebab akibat, 

penarikan kesimpulan. 

Contoh kegiatan belajar: 

1. Mengungkapkan gagasan dan pendapat 

dengan kata-kata sendiri. 

2. Membedakan atau membandingkan. 

3. Menginterpretasi data. 

4. Mendeskripsikan dengan kata-kata sendiri. 

 

3. Aplikasi Menggunakan pengetahuan untuk memecahkan 

masalah, atau menerapkan pengetahuan dengan 

kehidupan sehari-hari 

Contoh kegiatan belajar: 

1. Menghitung kebutuhan 
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No

. 

Tingkatan Deskripsi 

2. Melakukan percobaan 

3. Membuat peta 

4. Membuat model 

5. Merancang strategi. 

 

4. Analisis Menentukan bagian-bagian dari suatu masalah, 

penyelesaian atau gagasan, dan menunjukkan 

bagian antar hubungan tersebut. 

Conth kegiatan belajar: 

1. Mengidentifikasi faktor penyebab 

2. Merumuskan masalah 

3. Mengajukan pertanyaan untuk mencari 

ibformasi. 

4. Membuat grafik 

5. Mengkaji ulang 

 

5. Sintesis Menggabungkan berbagai informasi menjadi satu 

kesimpulan, merangkai berbagai gagasan 

menjadi suatu hal yang baru. 

Contoh kegiatan belajar: 

1. Membuat desain 

2. Menentukan solusi maslah 

3. Menciptakan produksi baru 

 

6. Evaluasi Mempertimbangkan dan meniali benar atau 

salah, baik atau buruk, bermanfat atau tidak 

bermanfaat. 

Contoh kegiatan belajar. 

1. Mempertahankan pendapat 

2. Membahas suatu kasus 

3. Memilih solusi yang lebih baik 

4. Menulis laporan 

 

 

b. Domain afektif, yaitu berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek 

perasaan, dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian 

diri. Bloom membagi domain afektif menjadi beberapa sub domain, 

antara lain: 

1.) Penerimaan (receiving) 
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Kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di 

lingkungannya. Dalam pengajaran bentuknya berupa mendapatkan 

perhatian, mempertahankannya, dan mengarahkannya. Conth hasil 

belajar afektif jenjang receiving misalnya peserta didik menegakkan 

sikap disiplin dan rajin serta membuang jauh sikap malas dan tidak 

disiplin. 

2.) Tanggapan (responding) 

Memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya. 

Meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam memberikan 

tanggapan serangkaian nilai tertentu yang diekspresikan ke dalam 

tingkah laku. Contoh hasil belajar afektif pada jenjang responding 

yaitu peserta didik tumbuh hasratnya untuk mempelajari lebih jauh 

atau menggali lebih dalam tentang suatu materi. 

3.) Penghargaan (Valuing) 

Berkaitan dengan harga atau nilai yang diterapkan pada suatu obyek, 

fenomena, atau tingkah laku. Penilaian berdasar pada internalisasi. 

Contoh hasil belajar afektif pada jenjang valuing  yaitu tumbuhnya 

kemampuan yang kuat untuk berlaku disiplin baik di sekolah, di 

rumah, maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 

4.) Pengorganisasian (organization) 

Memadukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik di 

antaranya, dan membentuk suatu sistem nilai yang konsistem.Contoh 

hasil belajar afektif apa jenjang  organization yaitu peserta 
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mendukung penegakan disiplin nasional yang telah dicanangkan oleh 

presiden Soeharto pada peringatan hari kemerdekaan RI tahun 1995. 

 

 

 

Tabel 2.4 Kaitan Kegiatan Pembelajaran dengan                    

Domain Tingkatan Aspek Afektif 

 

 

No

. 

Tingkatan Deskripsi 

1. Penerimaan 

(Receiving) 

Kepekaan (keinginan menerima atau 

memperhatikan terhadap fenomena yang 

menunjukkan perhatian terkontrol dan 

terseleksi). 

Contoh kegiatan belajar: 

1. Sering mendengarkan musik. 

2. Senang membaca puisi. 

3. Senang mengerjakan soal matematika. 

4. Ingin menonton sesuatu. 

5. Senang menyanyikan lagu. 

 

k

k

2

2

2

. 

Tanggapan 

(Responding) 

Menunjukkan perhatian aktif melakukan 

sesuatu dengan atau tentang fenomena 

ingin, setuju, puas atu memberikan 

tanggapan.. 

Contoh kegiatan belajar: 

1. Menaati peraturan. 

2. Mengerjakan tugas. 

3. Mengungkapkan perasaan. 

4. Menanggapi pendapat. 

5. Meminta maaf atas kesalahan. 

6. Mendamaikan orang yang bertengkar. 

7. Menunjukkan empati. 

8. Menulis puisi. 

9. Melakukan renungan. 

10. Melakukan introspeksi. 

 

3. Penghargaan 

(Valuing) 

Menunjukkan konsistensi perilaku yang 

mengandung nilai., termotivasi berperilaku 

sesuai dengan nilai-nilai yang pasti. 

Contoh kegiatan belajar: 

1. Mengapresiasi seni. 
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No

. 

Tingkatan Deskripsi 

2. Menghargai peran. 

3. Menunjukkan perhatian. 

4. Mengleksi kaset, lagu, nvel atau 

barang antik. 

5. Menunjukkan simpati terhadap korban 

pelanggaran HAM. 

6. Menjelaskan alasan senang membaca 

novel. 

4. Pengorganisasian 

(Organization) 

Mengorganisasi nilai-nilai yang relevan ke 

dalam suatu sistem, mementukan hubungan 

antar nilai, memantapkan suatu nilai yang 

dominan, dan diterima di mana-mana,  

Conth kegiatan belajar: 

1. Rajin, tepat waktu 

2. Berdisiplin diri, mandiri dalam 

bekerja secara independen. 

3. Objektif dalam memecahkan masalah. 

4. Mendiskusikan saran-saran 

menyelesaikan konflik antar teman.. 

 

 

 

5. Domain psikomotorik, yaitu berisi perilaku-perilaku yang menekankan 

aspek perasaan dan emosi, seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, 

dan mengoperasikan mesin. Rincian dalam domain ini tidak dibuat 

Bloom, akan tetapi oleh ahli lain berdasarkan domain yang dibuat 

Bloom, antara lain: 

1.) Persepsi (perseption) 

Penggunaan alat indera untuk menjadi pegangan dalam membantu 

gerakan. 

2.) Kesiapan (set) 

Kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk melakukan gerakan. 

3.) Respon Terpimpin (guided guided response) 
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Tahap awal dalam mempelajari keterampilan yang kompleks 

termasuk di dalamnya imitasi dan gerakan coba-coba. 

4.) Mekanisme (mechanism) 

Membiasakan gerakan-gerakan yang telah dipelajari sehingga tampil 

dengan meyakinkan dan cakap. 

5.) Respon Tampak yang Komplek (complex overt response) 

Gerakan motoris yang terampil yang di dalamnya terdiri dari pola-

pola gerakan yang kompleks. 

6.) Penyesuaian(adaptation) 

Keterampilan yang sudah berkembang sehingga dapat disesuaikan 

dalam berbagai situasi. 

7.) Penciptaan (origination) 

Membuat pola gerakan baru yang disesuaikan dengan situasi, 

kondisi, atau permasalahan tertentu. 

(https://id.m.wikipedia.org/wild/Taksonomi_Bloom diakses pada 

tanggal 3 April 2016 pukul 20.31 WIB) 

 

2.1.4. Ilmu Pengetahuan Sosial 

2.1.4.1  Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan mulai dari SD?MI/SDLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, 

konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI 

mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Ekonomi, dan Sosiologi. 

https://id.m.wikipedia.org/wild/Taksonomi_Bloom
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Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan utnuk menjadi warga negara 

Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta 

damai (Permendiknas No. 22 Tahun 2006).   

Menurut Susanto (2015:138) hakikat IPS adalah untuk mengembangkan 

konsep pemikiran yang berdasarkan realita kondisi sosial yang ada di lingkungan 

peserta didik, sehingga dengan memberikan pendidikan IPS diharapkan dapat 

melahirkan warga negara yang baik dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan 

negaranya. 

Taneo dkk. (2010: 1-15) berpandangan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial 

merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia 

baik tingkah laku perorangan maupun tingkah laku kelompok. Adapun aspek 

tingkah laku manusia dalam masyarakat antara lainaspek budaya, sikap, mental, 

ekonomi, dan  hubungan sosial. 

Menurut Somantri (dalam Sapriya, 2015: 15) Pendidikan IPS adalah 

penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta 

kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan 

pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan.  

Dari beberapa uraian pendapat para ahli, maka peneliti menyimpulkan 

bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan cabang Ilmu Pengetahuan yang 

mengkaji aspek tingkah laku manusia beserta lingkungannya. 

 

2.1.4.2 Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial 
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Pendidikan IPS bukan hanya memberikan bekal pengetahuan saja, akan 

tetapi juga memberikan bekal nilai dan sikap serta keterampilan dala kehidupan 

peserta didik di masyarakat. Lebih jauh lagi dalam pendidikan IPS dikembangkan 

tiga ranah pembelajaran yaitu kognitif, afektif, dan psokomotorik. Tujuan utama 

pembelajaran IPS yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka 

terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental 

positif terhadap segala perbaikan segala ketimpangan yang terjadi sehari-hari baik 

yang menimpa diri maupun yang menimpa masyarakat (Susanto, 2015: 145)  

Sejalan dengan tujuan pembelajaran IPS menurut Susanto, Permendiknas 

No. 22 Tahun 2006 menjelaskan bahwa pembelajaran IPS bertujuan agar peserta 

didik mempunyai kemampuan: 

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya. 

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. 

Sementara menurut Sardjiyo (2011: 1.28) tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial  di 

Sekolah Dasar antara lain: 

a. Membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam 

kehidupannya kelak di masyarakat. 
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b. Membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasikan, 

menganalisis, dan menyususn alternatif pemecahan masalah sosial yang 

terjadi di masyarakat. 

c. Membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama 

warga masyarakat, dan berbagai bidang keilmuan dan berbagai bidang 

keahlian. 

d. Membekali anak didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif dan 

keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian 

dari kehidupan tersebut. 

e. Membekali anak didik kemampuan mengembangkan pengetahuan dan 

keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu 

pengetahuan, dan teknologi. 

 

2.1.4.3   Pembelajaran IPS dalam Struktur Kurikulum  

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada jenjang pendidikan dasar 

bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak 

mulia, serta keterampilan untuk hidup sendiri serta mengikuti pendidikan lebih 

lanjut. SKL pada pendidikan sekolah dasar untuk mata pelajaran IPS sesuai 

petunjuk dari Permendiknas No. 23 Tahun 2006 adalah sebagai berikut: 

a. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya. 

b. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial 

ekonomi di lingkunagn sekitarnya. 
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c. Menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan 

kreatif. 

d. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif dengan 

bimbingan guru. 

e. Menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan 

sehari-hari. 

f. Menunjukkan gejala alam dan sosial di lingkungan sekitarnya. 

g. Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan. 

h. Menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan Tanah 

Air Indonesia. 

 

2.1.4.4 Ruang Lingkup dan Tema Pembelajaran IPS di  Sekolah Dasar 

Runag Lingkup materi pelajaran IPS di sekolah dasar yang tercantum dalam 

Kurikulum Tngkat Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut: 

a. Manusia, tempat, dan lingkungan 

b. Waktu, keberlanjutan, dan perubahan 

c. Sistem sosial dan budaya 

d. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan 

Menurut Susanto (2015: 159) secara garis besar tema-tema pendidikan IPS 

di sekolah dasar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian besar yang masing-

masing memiliki tujuan yang berbeda, yaitu: 

1. Pendidikan IPS sebagai pendidikan nilai (value education) yakni: 
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a. Mendidikkan nilai-nilai yang baik, yang merupakan norma-norma 

keluarga dan masyarakat. 

b. Memberikan klarifikasi nilai-nilai yang sudah dimiliki peserta didik. 

c. Nilai-nilai inti atau nilai utama (core values), seperti menghormati hak-

hak perorangan, kesetaraan, dan martabat manusia (the dignity of man 

and work) sebagai upaya membangun kelas yang demokratis. 

2. Pendidikan IPS sebagai pendidikan multikultural (multicultural education) 

yakni: 

a. Mendidik peserta didik bahwa perbedaan itu wajar. 

b. Menghormati perbedaan etnik, budaya, agama, yang menjadi kekayaan 

budaya bangsa. 

c. Persamaan dan keadilan dalam perlakuan terhadap kelompok etnik atau 

minoritas. 

3. Pendidikan IPS sebagai pendidikan global (global education), yakni: 

a. Mendidik peserta didik akan kebhinekaan bangsa, budaya, dan 

perbedaan di dunia. 

b. Menanamkan kesadaran ketergantungan antarbangsa. 

c. Menanamkan kesadaran semakin terbukanya komunikasi dan 

transportasi antarbangsa di dunia. 

d. Mengurangi kemiskinan, kebodohan, dan perusakan lingkungan.
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2.1.4.5. Evaluasi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

2.1.4.5.1. Fungsi Evaluasi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Evaluasi dalam rangka pembelajaran IPS menurut Sumaatmadja (1980: 120) 

antara lain berfungsi sebagai berikut: 

a. Untuk mengungkapkan penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah 

diperolehnya pada pembelajaran IPS, termasuk kemampuan dan 

ketidakmampuan serta kekuatan dan kelemahannya dalam menguasai materi 

IPS yang bersangkutan. 

b. Untuk menemukan kelemahan-kelemahan materi, media pembelajaran, dan 

tujuan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya data ini digunakan sebagai dasar 

untuk memperbaiki dan menyempurnakan tugas berikutnya. 

c. Untuk mengungkapkan terpenuhi t daknya tugas guru dalam pembelajaran 

IPS yang telah dilaksanakan. Jika terdapat kelemahan-kelemahan atau tugas 

yang tidak terpenuhi, maka pada tugas pembelajaran berikutnya harus 

diperbaiki dan disempurnakan. 

d. Untuk mengungkapkan tingkat perkembangan peserta didik secara individual 

yang selanjutnya digunakan untuk membimbing perkembangan potensinya 

lebih lanjut.
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2.1.4.5.2. Tujuan Evaluasi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Tujuan-tujuan yang harus terpenuhi dalam rangka evaluasi pembelajaran 

IPS menurut Sumaatmadja (1980: 124) adalah sebagai berikut: 

a. Untuk membuat laporan prestasi peserta didik berkenaan dengan 

pembelajaran yang harus diketahui oleh para orang tua masing-masing. 

b. Untuk mendapatkan umpan balik hasil evaluasi pembelajaran IPS 

terhadap keberhasilan dan ketidakberhasilan kerja guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran. 

c. Untuk menentukan faktor-faktor pendorong dan penghambat 

keberhasilan hasil pembelajaran, baik oleh guru maupun siswa. 

d. Untuk dapat menyususn program bimbigan individual kepada para siswa 

dalam rangka mempelajari IPS. 

e. Untuk meningkatkan rangsangan kegiatan belajar kepada para siswa. 

 

2.1.4.5.3. Prinsip Evaluasi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam melaksanakan evaluasi 

pembelajaran IPS menurut Sumaatmadja (1980: 124) yaitu: 

a. Prinsip Komprehensif atau prinsip keseluruhan 

Prinsip komprehensif yang harus dipenuhi dalam evaluasi ini harus 

meliputi keseluruhan aspek pribadi peserta didik yang meliputi pengetahuan 

dan penguasaan materi, kecakapannya, keterampilannya, kesadarannya, dan 

sikap mentalnya.  
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b. Prinsip Kesinambungan atau Kontinuitas 

Prinsip kesinambungan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan 

evaluasi hasil pembelajaran IPS yaitu bahwa evaluasi ini harus dilaksanakan 

secara berkesinambungan, karena proses pendidikan dan pembelajaran itu 

juga berlangsung secara berkesinambungan. 

c. Prinsip Obyektifitas 

Pelaksaaan evaluasi pembelajaran IPS harus didasarkan atas prinsip 

obyektifitas artinya meng evaluasi apa adanya. Kecenderungan subyektifitas 

guru terhadap peserta didik yang di evaluasi harus disingkirkan sama sekali. 

Faktor emosi terhadap peserta didik yang dievaluasi harus ditiadakan. 

 

2.1.4.5.4. Sasaran Evaluasi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Sasaran dalam evaluasi pembelajaran IPS menurut Sumaatmadja (1980: 

125) yaitu peserta didik secara individual dan peserta didik seagai anggota 

kelompok. Peserta didik sebagai anggota kelompok ini meliputi peserta didik 

sebagai bagian dari kelasnya. dan juga dapat kelompok yang lebih luas sebagai 

bagian dari angkatannya. 

a. Evaluasi terhadap peserta didik secara individual harus memenuhi 

prinsip komprehensif, artinya segala aspek peserta didik tersebut yang 

meliputi pengetahuannya, kecakapannya, kesadaran dan sikap mentalnya 

harus dievaluasi. 
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b. Evaluasi terhadap peserta didik dalam hubungan kelompoknya harus 

meliputi penguasaannya terhadap masalah sosial, dan spontanitasnya 

sebagai anggota kelompok.  

 

2.1.4.6. . Evaluasi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Berasis KTSP 

Evaluasi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Berasis KTSP dilaksanakan 

dengan menggunakan prinsip beracuan kriteria yaitu acuan penilaian di mana 

hasil penilaian peserta didik menunjukkan pssinya sendiri terhadapa kriteria 

tertentu tanpa membandingkan hasil penilaian lain (Sukardi, 2008: 23). Pada 

acuan kriteria skor atau nilai yang didapat oleh peserta didik dibandingkan dengan 

standar tertentu yang ditentukan sebelumya, biasanya digunakan dalam 

pembelajaran kognitif dan individualistik. Nilai yang didapat oleh peserta didik 

dihubungkan dengan tingkat penguasaan peserta didik terhadap mata pelajaran 

yang bersangkutan. Penilaian dengan acuan kriteria digunakan untuk: 

a. Menentukan sampai sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi 

yang telah ditetapkan dalam kurikulum. 

b. Memberikan remidial dan pengayaan kepada peserta didik tertentu. 

c. Menentukan mutu suatu sekolah berdasarkan standar mutu nasional yang 

tergambar dalam pencapaian daftar kompetensi oleh peserta didik yang 

tercantum dalam kurikulum.
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Tabel 2.5 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS Kelas V Semester 

1 (Permendiknas Ri No. 22 Tahun 2006) 

 

 

Tabel 2.6 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS Kelas V Semester 

2 (Permendiknas Ri No. 22 Tahun 2006) 

 

Standar Kmpetensi Kompetensi Dasar 

2. Menghargai peranan tokoh 

pejuang, dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia. 

2.1 Mendeskripsikan perjuangan 

para tokoh pejuang pada masa 

penjajahan Belanda dan Jepang. 

2.2 Menghargai jasa dan peranan 

tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkn kemerdekaan 

Indonesia. 

2.3 Menghargai Jasa dan peranan 

tokoh dalam memprokamasikan 

kemerdekaan. 

2.4 Menghargai perjuangan para 

tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan. 

 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Menghargai berbagai 

peninggalan dan tokoh 

sejarah yang berskaa 

nasional pada masa Hindu-. 

Budha dan Islam, 

keragaman kenampakan 

alam, dan suku bangsaserta 

kegiatan ekonomi di 

Indonesia. 

1.1 Mengenal makna peninggalan sejarah 

yang berskala nasional dari masa 

Hindu-Budha dan Islam di Indonesia. 

1.2 Menceritakan tokoh-tokoh sejarah 

pada masa Hindu-Budha dan Islam di 

Indonesia. 

1.3 Mengenal keragaman kenampakan 

alam dan buatan, serta pembagian 

wilayah waktudi Indonesia dengan 

menggunakan peta/atlas.globe dan 

media lainnya. 

1.4 Menghargai keragaman suku bangsa 

dan budaya di Indonesia. 

1.5 Mengenal jenis-jenis usaha dan 

kegiatan ekonomi di Indonesia. 
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2.1.5. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

2.1.5.1. Pengertian Kurikulum 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat dua dimensi 

kurikulum yaitu dimensi rencana mengenai pengaturan  tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta dimensi berupa cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.  

 

2.1.5.2. Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan kurikulum yang 

dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah, 

karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya masyarakat setempat, karakteristik 

peserta didik. Sekolah, dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan, dan silabus berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar 

kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang 

bertanggungjawab dalam bidang pendidikan pada jenjang SD, SMP, SMA, dan 

SMK, serta departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama 

untuk MI, MTs. MA, dan MAK. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan upaya menyempurnakan 

kurikulum agar lebih familiar dengan guru, karena mereka banyak dilibatkan dan 

diharapkan memiliki tanggungjawab yang memadai (Mulyasa, 2011: 8-9). 
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2.1.5.3. Konsep Dasar Kurikulum TingkatSatuan Pendidikan (KTSP) 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dikembangkan berdasarkan 

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat 1 dan 

ayat 2 dengan bunyi sebagai berikut: 

1. Pengembangan kurikulum mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk 

mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional.  

2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan 

prinsip diversifikasi, sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan 

peserta didik. 

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebagai berikut: 

a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dikembangkan sesuai dengan 

kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta sosial 

budaya masyarakat setempat dan peserta didik. 

b. Sekolah dan komite sekolah mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum 

dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas pendidikan 

kabupaten.kota, dan departemen agama yang bertanggungjawab di bidang 

pendidikan. 

c. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk setiap program studi di 

perguruna tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing 

perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan 

(Mulyasa, 2011: 20) 



74 

 

 

 

2.1.5.4. Tujuan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) 

Terdapat dua tujuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menurut 

Mulyasa (2013: 22) yaitu berupa tujuan umun dan tujuan khusus. Secara umum 

tujuan diterapkannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (kTSP) adalah untuk 

memandirikan, dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian 

kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk 

melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan 

kurikulum. 

Sedangkan secara khusus dikembangkannya Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekoalah 

dalam mengembangkan kurikulum, mengelola, dan memberdayakan sumber 

daya yang tersedia. 

b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam 

pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. 

c. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas 

pendidikan yang akan dicapai. Landasan Pengembangan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dilandasi oleh Undang-Undang dan 

Peraturan Pemerintah sebagai berikut: 

a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 



75 

 

 

b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2006 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan 

c. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi 

d. Permendiknas No. 23 Tentang Standar Kompetensi Lulusan 

e. Permendiknas No. 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 

dan 23 (Mulyasa, 2011: 24) 

 

2.1.5.5. Karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Menurut Mulyasa (2013: 29-31) karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) dapat diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dan satuan 

pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, pengelolaan, 

sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, serta sistem penilaian. 

Beberapa karakteristik Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) antara lain: 

a. Pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan 

b. Partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. 

c. Kepemimpinan yang demokratis dan profesional. 

d. Tim kerja yang kompak dan transparan. 
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2.2. Kajian Empiris 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya mengenai evaluasi pembelajaran, antara lain penelitian dari Laily 

Yuniarti dengan judul “Kompetensi Guru Dalam Pelaksanaan Evaluasi 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Islam Ngadirejo Tahun 

2009/2010”. Penelitian ini mengkaji tentang kompetensi guru dalam hal 

melaksanakan evaluasi pembelajaran pendidikan Agama Islam serta untuk 

mengetahui pelaksanaan evaluasi pembelajaran pendidikan Agama Islam di SD 

Islam Ngadirejo. Dalam mengevaluasi pembelajaran, seorang guru dikatakan 

berkompetensi apabila memahami teknik dan prosedur evaluasi, serta mampu 

melaksanakan evaluasi sehingga mendapat hasil evaluasi yang dapat digunakan 

untuk memperbaiki proses pembelajaran. Pelaksanaan evaluasi tersebut dimulai 

dari tahap perencanaan, pembuatan soal tes, mengolah dan menganalisis hasil tes, 

hingga menginterpretasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi. 

Selanjutnya penelitian dari Mudarwan dengan judul “Menimbang Ulang 

Proses Penilaian di Sekolah” Dalam penelitian ini Mudarwan menjelaskan bahwa 

tes atu ujian dan bentuk penilaian lainnya dapat digunakan utnuk memperbaiki 

mutu pendidikan di sekolah. Namun pelaksanaan tes atau ulangan di sekolah 

tidaklah sesederhana yang dibayangkan, penggunaan hasil tes yang salah akan 

berdampak pada pengambilan keputusan yang salah pula dalam upaya 

memperbaiki kualitas pembelajaran. Dalam penelitian ini dijelaskan pula bahwa 

penilaian bukanlah semata-mata agar peserta didik memperoleh angka yang 

nantinya termuat di dalam rapor, namun melalui proses menilai guru menfasilitasi 
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peserta didik untuk memiliki berbagai kompetensi pengetahuan sikap dan 

keterampilan.  

Sementara Hj. Heriyati, Arfin Ahmad, dan Patahuddin melalui penelitian 

dengan judul Pengaruh Tes Formatif Tekoreksi Terhadap Motivasi dan Hasil 

Belajar IPS Peserta Didik di SD Negeri Se-Wilayah Kecamatan Lilirilau 

Kabupaten Soppeng”, menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini  untuk 

mendeskripsikan perbedaan motivasi dan hasil belajar peserta didik yang diberi 

tes formatif terkoreksi dengan peserta didik yang diberi tes formatif tak terkoreksi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan motivasi belajar dan 

hasil belajar IPS antara peserta didik  yang diberi tes formatif terkoreksi dan tes 

formatif tak terkoreksi. 

Kemudian penelitian dari Naniek Sulistya Wardani dengan judul 

“Pengembangan Model Evaluasi Pembelajaran IPS Berbasis Karakter Peserta 

didik Kelas V SD”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya hubngan 

antara model evaluasi pembelajaran IPS dan pengembangan karakter serta 

menguji keefektifan penggunaan model evaluasi pembelajaran IPS yang berbasis 

karakter. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dasar IPS berbasis 

karakter peserta didik (mandiri, tanggung jawab, santun, dan toleransi) adalah 

menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan, 

memproklamasikan, dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Model 

asesmen yang dikembangkan antara lain: Selected Response Assessment (tes 

obyektif), Essay Assessment (paparan dalam diskusi kelompok), Performance 

Asessment (unjuk kerja), Personal Communication Assessment (diskusi).  Dari 4 
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indikator karakter dalam pembelajaran IPS terbukti karakter mandiri merupakan 

indikator yang paling baik dalam pembelajaran IPS. Sementara itu tes obyektif 

dan diskusi merupakan asesmen yang paling reliabel.  

Penelitian sari Akram Sahraee dengan judul “A Comparative Study of the 

Impact of Qualitative-Descriptive Evaluation and Quantitative Evaluation 

Methods on Academic Progress And Academic Motivation among Sixth Grade 

Students”. Penelitian ini menyatakan bahwa the results indicated that student’s 

academic progress in quantitative evaluation group has been lower than in 

qualitative evaluation group. Besides, the result revealed that academic 

motivatiion of (all) students in quantitative evaluation group has been lower than 

in qualitative evaluation group, it is suggested to consider the positive role of 

qualitative-descriptive evaluation method on academic progress and academic 

motivation of the elementary students. Penelitian ini menyarankan untuk 

mempertimbangkan peran metode evaluasi deskriptif kualitatif tentang kemajuan 

akademik dan motivasi akademik pada peserta didik Sekolah Dasar. 

Kemudian penelitian dari Mostafa Sharief, Mahin Naderi, Maryam Shoja 

Hiedari, Omolbanin Rooddbari, dan Mohammad Reza Jalilvand dengan judul “A 

Study of Strengths and Weaknesses of Descriptive Assessment from Principals, 

Teachers and Experts Points of View in Chaharmahaland Bakhteyari Primary 

Schools”. Penelitian ini mengkaji tentang studi kekuatan dan kelemahan dari 

penilaian deskriptif. Dan yang terakhir penelitian dari Edna Esther Kerketta dan 

Simmi dengan judul “Formative Assessment as a Tool of Evaluation in Learning 

“. Penelitian ini menyatakan bahwa formative assessment is a systematic, 
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continuous process used during instructional process by the teacher. It evaluates 

learning while it is developing, is indivisible with instruction and integrated with 

teaching and learning and actively involves both teacher and student and 

provides a feedback loop to adjust ongoing instructins and close gaps in 

learning.Yang mengandung arti bahwa penilaian formatif merupakan proses yang 

berkesinambungan dan sistematis selama proses pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru. Penilaian formatif ini terbagi dengan instruksi dan terintegrasi dengan 

proses pembelajaran dan secara aktif melibatkan guru dan peserta didik. 

 

2.3. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan kerangka konseptual yang memaparkan 

dimensi-dimensi utama dalam penelitian, faktor-faktor kunci, variabel-variabel 

yang berhubungan yang disusun dalam bentuk narasi dan grafik sebagai pedoman 

kerja baik dalam menyususn metode pelaksanaan di lapangan maupun 

pembahasan hasil penelitian. 

Setelah proses pembelajaran, evaluasi atau penilaian pencapaian kompetensi 

dilaksanakan oleh guru. Evaluasi ini bertujuan untuk memantau proses kemajuan, 

dan perkembangan pencapaian kompetensi peserta didik sesuai dengan potensi 

yang dimiliki serta kemampuan yang diharapkan secara berkesinambungan. 

Evaluasi juga dapat memberikan umpan balik kepada guru agar dapat 

menyempurnakan perencanaan dan proses pembelajaran.  

Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka konseptua pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran IPS di Sekolah Dasar berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan 
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Pendidikan (KTSP) adalah bagaimana seorang guru melaksanakan evaluasi 

pembelajaran IPS berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di 

Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang beserta teknik 

evaluasi dan juga alat evaluasi yang digunakan. 



81 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.3 Skema Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

EVALUASI PEMBELAJARAN 

1. Memahami prinsi-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar 

sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/Mi. 

2. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran 

SD/MI. 

3. Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

4. Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

5. Mengadministrasikan penilaian penilaian proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen. 

6. Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai 

tujuan. 

7. Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. 

(Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007) 

 

KURIKULUM TINGKAT 

SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) 

GURU 
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BAB III 

     METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis dan Desain Penelitian 

 Menurut Anggoro (2008: 3.25), desain penelitian membantu peneliti unutk 

memilih : 

a. Variabel penelitian yang relevan 

b. Informasi yang diperlukan 

c. Bagaimana mengumpulkannya 

d. Siapa yang menjadi sumber informasi 

e. Bagaimana cara mengolah dan menafsirkannya 

 Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Sukmadinata (2013: 54) menjelaskan bahwa 

penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yamg berlangsung pada saat ini 

atau saat yang lampau serta tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada 

variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. 

Nyoman Dantes (2012: 51) juga menjelaskan bahwa penelitian deskriptif pada 

umumnya tidak diarahkan untuk pengujian hipotesis. Sementara itu Bogdan 

Taylor (dalam Moleong, 2013: 4) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis maupun lisan dari individu-individu atau perilaku yang diamatinya. 
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Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif karena peneliti melihat kenyataan yang ada di lapangan, dengan melihat 

perilaku-perilaku yang diamati. Penelitian ini berusaha untuk menelusuri, 

memahami, mendeskripsikan, dan menjelaskan tentang pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran pada mata pelajaran IPS dengan berbasis Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang. 

 

3.2 Prosedur Penelitian 

 Dalam penelitian ini langkah-langkah yang peneliti tempuh dalam 

melaksanakan penelitian antara lain: 

a. Mengidentifikasi permasalahan di lapangan yang berkaitan dengan program 

studi peneliti berdasarkan landasan yuridis, landasan empiris, dan landasan 

teoritis. 

b. Membatasi permasalahan yang diteliti dan menentukan rumusan masalah 

penelitian. 

c. Menentukan jenis informasi/data yang diperlukan untuk menjawab rumusan 

masalah penelitian. 

d. Menentukan prosedur dan teknik pengumpulan data. 

e. Menentukan prosedur dan teknik pengolahan data. 

f. Menarik kesimpulan dengan menjawab rumusan masalah penelitian. 
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3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.3.1 Tempat Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di beberapa Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan 

Gunungpati kota Semarang. Sekolah Dasar Negeri yang menjadi tempat penelitian 

anatar lain : 

a. SDN Plalangan 01 

b. SDN Plalangan 02 

c. SDN Gunungpati 02 

d. SDN Gunungpati 03 

e. SDN Jatirejo 

f. SDN Pongangan 

 

3.3.2 Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada semester II Tahun Ajaran 2015/2016 

antara bulan Maret-Juni 2016 dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Tahap persiapan 

Tahap persiapan meliputi pengajuan identifikasi masalah, penyusunan 

proposal penelitian, penyusunan kisi-kisi instrumen, penyusunan instrumen, 

serta konsultasi dan izin tempat pelaksanaan penelitian. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, serta 

pengambilan data dengan menggunakan instrumen penelitian. 
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c. Tahap penyelesaian 

Tahap penyelesaian meliputi tahap analisis data dan penyusunan laporan 

penelitian.  

 

3.4 Fokus Penelitian 

Penerapan fokus penelitian dilakukan agar peneliti dapat membuat 

keputusan yang tepat tentang data yang diperoleh. Penentuan fokus penelitian 

memiliki dua tujuan. Pertama penetapan fokus penelitian dalam membatasi studi, 

dalam hal ini  membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus penelitian 

berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusif-eksklusif atau masuk-keluar suatu 

informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2010: 94) 

Berdasarkan konsep tersebut maka yang menjadi fokus penelitian dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran IPS berbasis KTSP di Sekolah Dasar 

Negeri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

b. Teknik dan alat yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran 

IPS  

c. berbasis KTSP di Sekolah  Dasar Negeri Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang. 
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3.5 Populasi dan Sampel Penelitian   

3.5.1 Populasi Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh 

Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga 

elemen, yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang 

berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai obyek 

penelitian yang ingin dipahami secara lebih mendalam. Dalam penelitian kualitatif 

tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus 

tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak diberlakukan 

ke populasi, tetapi ditansferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang mempunyai 

kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.Obyek dalam penelitian 

ini adalah pelaksanaan evaluasi pembelajaran IPS berbasis KTSP di Sekolah Dasar 

Negeri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Obyek tersebut telah mencakup 

tiga elemen sesuai dengan pendapat Sugiyono yaitu 6 Sekolah Dasar Negeri di 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai komponen tempat, guru kelas V 

sebagai komponen pelaku, serta evaluasi pembelajaran IPS berbasis KTSP sebagai 

komponen aktivitas 

 

3.5.2 Sampel Penelitian.  

Penentuan sampel pada penelitian kualitatif tidak untuk digeneralisasikan, 

tetapi untuk menggali informasi yang diperlukan (Arikunto, 2013: 23). Dalam 

penelitian kualitatif sampel bukan sebagai responden, tetapi sebagai narasumber 
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atau informan (Sugiyono, 2013: 298). Informan merupakan subjek yang paling 

tahu tentang variabel yang diteliti (Arikunto, 2013: 23). 

Adapun teknik sampling yang digunakan dalam pennnelitian ini adalah 

teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya sampel yang 

dijadikan subyek penelitian adalah orang yang dianggap paling tahu tentang apa 

yang peneliti harapkan (Sugiyono, 2015: 300). 

Subyek yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, 

serta guru dan peserta didik kelas V di enam Sekolah Dasar Negeri Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang. 

 

3.6 Sumber Data 

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh wwancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh 

dari dokumen-dokumen yang telah tersedia. 

1. Sumber data primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh langsung di 

lapangan oleh orang yang  melakukan penelitian atau yang bersangkutan. 

Data primer dapat disebut juga data utama. Pencatatan sumber data utama 

melalui wawancara dan observasi berperan serta merupakan hasil usaha 

gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya (Moloeng, 2010: 

157). 
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Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh 

(Arikunto, 2013: 172), sumber data dalam penelitian ini adalah guru kelas V 

di 6 Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Guru-

guru tersebut juga sebagai informan yaitu orang yang diwawancarai, dan 

diminta informasi oleh peneliti. Jika memungkinkan diambil informan lain 

untuk memperkaya data yang disajikan. 

2. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

grafis (tabel, catatan, notulen rapat), foto-foto, film, rekaman video, 

kurikulum, dan lainnya yang dapat memperkaya data primer (Arikunto 2013: 

22). Data sekunder adalah data pelengkap dalam penelitian ini. Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini didapat dari dokumen soal evaluasi 

pembelajaran, laporan hasil evaluasi pembelajaran, serta dokumen-dokumen 

lain yang menunjang penelitian. 

 

3.7. Variabel Penelitian 

Kerlinger (dalam Sugiyono, 2015: 61) menyatakan bahwa variabel 

adalah konstrak atau sifat yang akan dipelajari. Selanjutnya Kidder (dalam Sugiyono, 

2015: 61) berpendapat bahwa variabel merupakan suatu kualitas di mana peneliti 

mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Dari pendapat ahli tersebut dapat 

ditarik kesimpuan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut, atau sifat, atau nilai 

dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian 
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dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan evaluasi  pembelajaran IPS berbasis KTSP di 

kelas V. 

3.8.  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara 

yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti memperoleh data yang lengkap 

baik secara lisan maupun tertulis. Sesuai dengan jenis penelitian yang 

dilaksanakan yaitu deskriptif kualitatif maka digunakan metode pengumpulan data 

sebagai berikut: 

3.8.1. Observasi 

Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2015: 203) menjelaskan bahwa 

observasi merupakan suatu proses yang kompleks,suatu proses yang tersusun 

dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Sedangkan menurut 

Sukmadinata (2013: 220), observasi adalah suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung, Observasi memungkinkan pengamat melihat dunia 

sebagaimana dilihat dilihat oleh subyek penelitian, hidup pada saat itu. 

Observasi memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan 

dihayati oleh subyek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber 

data (Moleong, 2010: 175). Observasi dapat dilakukan secara partisipatif dan 

non partisipatif. Dalam observasi partisipatif pengamat ikut serta dalam 

kegiatan yang sedang berlangsung, sedangkan observasi non partisipatif 

pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan.  
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Teknik observasi  yang digunakan peneliti adalah observasi non 

partisipatif yang berarti peneliti tidak terlibat langsung dalam pelaksanaaan 

evaluasi pembelajaran IPS berbasis KTSP tetapi hanya melakukan 

pengamatan saja pada kegiatan tersebut. 

3.8.2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif 

kuantitatif (Sukmadinata, 2009: 216). Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.  Menurut Linclon dan Guba (1985) tujuan dari melakukan 

wawancara adalah memperluas infromasi (Moleong, 2010: 186). 

Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2015: 319) terdapat 

beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, 

dan tidak terstruktur.  Wawancara terstruktur digunakan bila peneliti telah 

mengetahui dengan pasti informasi apa yang diperoleh dan dalam 

melakukannya peneliti sudah menyiapkan instrumen berupa pertanyaan dan 

alternatif jawaban. Wawancara semi terstruktur dalam pelaksanaannya lebih 

bebas dari wawancara terstruktur dan bertujuan untuk menemukan informasi 

secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara dapat diminta 

pendapat dan ide. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, 

peneliti menggunakan pedoman wawancara yang hanya berupa garis-garis 

besar permasalan yang ditanyakan. 
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Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang 

sudah tersusun namun sederhana dengan tujuan untuk memperoleh informasi 

yang lebih mendalam berdasarkan pendapat dan ide dari pihak yang 

diwawancara. 

3.8.3. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan catatan mengenai segala hal yang ada 

dan terjadi pada saat penelitian berlangsung berlangsung. Dalam penelitian 

ini, catatan lapangan digunakan untuk mencatat segala hal yang muncul 

dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Catatan lapangan ini bertujuan 

untuk mendukung dan memperkuat data (Moleong, 2010:208). 

 

3.8.4. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data 

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen 

tertulis, gambar, maupun elektronik. (Sukmadinata, 2013: 221).  Dokumentasi 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya instrumental dari seseorang. Dokumen yang 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, 

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya 

foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya 

misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. 



92 

 

 

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 

dan wawancara dalam penelitian (Sugiyono, 2015: 329). 

Peneliti menggunakan dokumen-dokumen atau arsip yang berkaitan 

dengan pelaksanaan evaluasi pembelajaran IPS berbasis KTSP seperti soal 

evaluasi dan laporan evaluasi hasil belajar peserta didik. Selain itu peneliti 

juga menggunakan studi dokumentasi untuk memperkuat dan menjadi bukti 

penelitian yang telah dilaksanakan. 

 

3.9.  Uji Validitas dan Reliabilitas  

Menurut Sugiyono (2015: 366) uji validitas dan reliabilitas penelitian 

kualitatif terdiri dari: 

1. Uji Kredibilitas data 

a. Peningkatan ketekunan 

Perpanjangan pengamatan bertujuan untuk membin hubungan antara 

peneliti dengan narasumber sehingga menjadi semakin akrab, semakin 

terbuka, saling mempercayai, sehingga tidak ada informasi yang 

disembunyikan lagi. 

b. Peningkatan ketekunan 

Meningkatkan pengamatan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Denagn cara tersebut maka kepastian 

data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis. 

c. Triangulasi 
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Triangulasi dalam pengujian kredibilitas data diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu. 

d. Diskusi dengan teman 

Proses pengecekan keabsahan data dapat pula dilakukan dengan cara 

berdiskusi dengan teman atau sesama peneliti. 

e. Analisis kasus negatif 

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai dan berbeda dengan 

hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif 

berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan 

dengan data yang telah ditemukan. Bila sudah tidak ada data yang berbeda 

dan bertentangan berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. 

f. Menggunakan daftar referensi 

Daftar referensi di sini berarti adanya pendukung untuk 

membuktikan datayang telah ditemukan oleh peneliti. Penyusunan laporan 

yang baik hendaknya dilengkapi dengan dokumen-dokumen agar data 

penelitian dapat dipercaya. 

g. Member check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data. Tujuan memner check adalah untuk 

mengukur seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang 

diberikan oleh pemberi data. 

2. Uji Transferability 
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Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. 

Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya 

hasil penelitian ke dalam situasi lain. 

3. Uji Depenability 

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan cara 

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. 

4. Uji Confirmability 

Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability dilakukan dengan 

menguji hasil penelitian. Bila hasil penelitian merupakan suatu fungsi dari 

proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi 

standar confirmability. 

. Penelitian ini mengguakan teknik triangulasi untuk lebih menvalidkan 

data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar sumber itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding data itu (Moleong, 2010: 178) 

Teknik triangulasi meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan 

triangulasi waktu. Triangulasi sumber yaitu mengumpulkan data sejenis dari 

beberapa sumber yang berbeda. Triangulasi teknik yaitu mengumpulkan data 

yang sejenis dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. 

Sedangkan triangulasi waktu yaitu mengumpulkan data yang sejenis pada 

waktu yang berbeda (Sugiyono, 2015: 372) 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teknik yaitu teknik 

pemeriksaan dengan memanfaatkan data yang sama dari sumber yang yang 
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sam dengan menggunakan beberapa teknik pengunpulan data . Cara kerja 

dari teknik ini adalah dengan membandingkan data dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi berdasarkan beberapa teknik 

pengumpulan data yang digunakan.  

Selain itu peneliti juga menggunakan member checki yaitu proses 

pengecekan data yang diperoleh peneliti dari pemberi data.Tujuan memner 

check adalah untuk mengukur seberapa jauh data yang diperoleh sesuai 

dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. 

 

3.10 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini yang digunakan selama di lapangan  

menggunakan model Miles and Huberman meliputi tahap reduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display) dan verifikasi/ conclusion drawing 

(Sugiyono, 2015: 337). 

a. Reduksi data (data reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak sehingga 

harus dicatat dan dirinci secara teliti. Reduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dicari tema dan 

polanya serta membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 

Dalam mereduksi data peneliti mendasarkan pada tujuan yang akan dicapai.  

b. Penyajian data (data display) 
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Setelah data direduksi langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. 

Dalam menyajikan data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan tindak lanjut berdasarkan apa 

yang dipahami tersebut. Selain dengan teks naratif, penyajian data juga dapat 

ditampilkan dalam bentuk grafik, matrik, network (jejaring kerja), dan chart. 

Kemungkinan dalam praktiknya di lapangan ditemui fenomena sosial yang 

bersifat kompleks, dan dinamis sehingga apa yang ditemui saat memasuki 

lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami 

perkembangan data. Untuk itu peneliti menguji apa yang telah ditemukan 

pada saat memasuki lapangan, yang masih bersifat hipotetik itu berkembang 

atau tidak. Bila telah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang 

dirumuskan selalu didukung oleh data pada saat dikumpulkan di lapangan 

maka hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori 

grounded. Teori grounded merupakan teori yang ditemukan di lapangan 

kemudian diuji dengan cara pengumpulan data yang terus-menerus. 

c. Verivikasi/ Conclution 

Setelah penyajian data langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 

dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka 
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kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Jadi 

kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal, tapi mungkin juga tidak karena 

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Sesuai dengan yang tertulis pada BAB I, tujian penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan pelaksanaan evaluasi pembelajaran IPS berbasis KTSP, serta 

mendeskripsikan teknik dan alat evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran IPS berbasis KTSP di kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Untuk mencapai tujuan tersebut, pada 

BAB IV ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilaksanakan untuk memperoleh data awal tentang 

identitas lokasi penelitian, gambaran umum dan karakteristik lokasi penelitian, 

serta identitas subyek penelitian. Studi pendahuluan ini dilaksanakan di enam SD 

Negeri di wilayah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yaitu SD Negeri 

Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD Negeri 

Gunungpayi 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD Negeri Pongangan. Penelitian ini 

menggunakan tiga objek untuk memperolah informasi tentang data yang akan 

dikumpulkan. Ketiga objek tersebut ada yang berupa tulisan-tulisan dalam kertas 

(paper), manusia (person), atau tempat (place). 

Data yang diperoleh dari masing-masing Kepala Sekolah di SD Negeri yang 

menjadi lokasi penelitian menyebutkan bahwa keenam SD Negeri tersebut 

menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai pedoman 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kurikulum Tingkat Satuan 
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Pendidikan merupakan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan satuan 

pendidikan, potensi sekolah/daerah, karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya 

masyarakat setempat, karakteristik peserta didik. Sekolah, dan komite sekolah 

mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan silabus berdasarkan 

kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi 

dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan pada 

jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, serta departemen yang menangani urusan 

pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs. MA, dan MAK. Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan merupakan upaya menyempurnakan kurikulum agar 

lebih familiar dengan guru, karena mereka banyak dilibatkan dan diharapkan 

memiliki tanggungjawab yang memadai (Mulyasa, 2011: 8-9). 

Selain melalui wawancara dengan masing-masing kepala sekolah di enam 

SD Negeri yang menjadi lokasi penelitian tersebut, peneliti juga mendapatkan 

informasi terkait dokumen-dokumen yang menunjang kegiatan pembelajaran 

berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di enam SD Negeri yang menjadi 

lokasi penelitian yaitu silabus dan rencana pelaksanaan pembelajran (rpp). Silabus 

adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema 

tertentu, yang mencakup standat kompetensi, kompetensi dasar, materi 

pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang 

dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP), silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan 

kompetensi dasar ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan 

indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian hasil belajar (Mulyasa, 2011: 
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190) Dalam silabus tersebut nampak bahwa dalam pembelajaran IPS di kelas V di 

SD Negeri Plalangan 01, SD negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD 

Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo dan SD Negeri Pongangan 

menggunakan standar penilaian proses dan hasil belajar dengan diskusi kelompok 

selain menggunakan ceramah. 

Dokumen selanjutnya yaitu berupa rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan 

prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih 

kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam silabus 

(Mulyasa, 2011: 212). Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dapat diketahui 

bahwa masing-masing guru kelas V di enam SD Negeri melaksanakan penilaian 

proses dan hasil belajar untuk setiap kompetensi dasar pada mata pelajaran IPS 

yang hendak dicapai peserta didik. Penilaian yang akan dilakukan oleh masing-

masing guru tersebut mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Penelitian ini dilaksanakan di enam SD Negeri yaitu SD Negeri Plalangan 

01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD Negeri Gunungpati 

03, SD Negeri Jatirejo, SD Negeri Pongangan.Semua SD Negeri tersebu tsudah 

memiliki bangunan sekolah seperti ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, ruang 

kepala sekolah dan halaman sekolah untuk menunjang kegiatan pembelajaran. 

Salah satu sekolah yang menjadi lokasi penelitian terletak di wilayah perkotaan 

yaitu di tepi jalan raya Gunungpati-Ungaran yaitu SD Negeri Plalangan 01, 

Karena letaknya yang berada di tepi jalan raya sehingga terkadang banyaknya 

kendaraan yang melintas menimbulkan kebisingan sehingga berdampak pada 
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terganggunya kegiatan pembelajaran di kelas. Berbeda dengan SD Negeri 

Plalangan 01, lima sd Negeri lain yaitu SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri 

Gunungpati 02, SD Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo dan SD Negeri 

Pongangan terletak di lingkungan pedesaan dengan lokasi yang agak jauh dari 

jalan raya. 

a. SD Negeri Plalangan 01 

1) Nama Sekolah : SD  Negeri Plalangan 01 

                 2). NSS                  : 1,0103E+11 

2) NPSN               : 20328747 

3) Status           : Negeri 

4) Alamat           : Jl. Mr, Wuryanto RT I/III Gunungpati Semarang 

b. SD Negeri Plalangan 02 

                 1). Nama Sekolah : SD  Negeri Plalangan 02 

                 2). NSS                  : 1,01036E+11 

                 3). NPSN               : 20328746 

                 4). Status             : Negeri 

                 5). Alamat             : Terwidi RT II/IV Gunungpati Semarang 

c. SD Negeri Gunungpati 02 

                 1). Nama Sekolah : SD  Negeri Gunungpati 02 

                 2). NSS                  : 1,01036E+11 

                3). NPSN               : 20329256 

                 4). Status             : Negeri 

                 5). Alamat             : Jl. Morokono RT III/V Gunungpati Semarang 
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d. SD Negeri Gunungpati 03 

                1). Nama Sekolah : SD  Negeri Gunungpati 03 

                2). NSS                  : 1,01036E+11 

                3). NPSN               : 20329254 

                4). Status             : Negeri 

                5). Alamat             : Jl. Sikrangkeng RT III/II Gunungpati Semarang 

e. SD Negeri Jatirejo 

                  1). Nama Sekolah : SD  Negeri Jatirejo 

                  2). NSS                  : 1,01036E+11 

                  3). NPSN               : 20329215 

                  4). Status             : Negeri 

                  5). Alamat             : JL. Potrowongso RT III/! Gunungpati Semarang 

f. SD Negeri Pongangan 

                  1). Nama Sekolah : SD  Negeri Pongangan 

                  2). NSS                  : 1,01036E+11 

                  3). NPSN               : 20328709 

                  4). Status             : Negeri 

                  5). Alamat             : Pongangan RT III/II Gunungpati Semarang 



103 
 

 

 

4.1.2 Reduksi Data 

Data hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti  

menunjukkan bahwa terdapat beberapa fakta di lapangan yang dapat diangkat 

menjadi fokus penelitian seperti pelaksanaan kuriikulum, kegiatan pembelajaran, 

dan fasilitas sekolah yang menunjang kegiatan pembelajaran.  Dari beberapa fakta 

tersebut peneliti menetapkan kegiatan pembelajaran khususnya pada pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran mata pelajaran IPS di kelas V sebagai fokus penelitian. 

Permendinas RI No. 16 Tahun 2007 mengamanatkan setiap guru untuk memiliki 

empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, 

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Dalam kompetensi pedagogik 

terdapat subkompetensi menyelenggarakan penilaian dan evaluasi prses dan hasil 

belajar dengan indikator sebagai berikut: 

1. Memahami prinsi-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar 

sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/Mi. 

2. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/Mi. 

3. Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

4. Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

5. Mengadministrasikan penilaian penilaian proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen. 

6. Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan. 

7. Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. 
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4.1.3 Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan untuk menyajikan data yang diperoleh selama 

proses penelitian meliputi hasil observasi/pengamatan, hasil wawancara dan hasil 

dokumentasi mengenai pelaksanaan evaluasi pembelajaran IPS berbasis KTSP 

kelas V di SD Negeri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Peneliti 

menyajikan data dalam bentuk uraian singkat untuk menggambarkan pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran yang menjadi fokus penelitian tersebut. Berikut adalah 

identitas enam guru kelas V di SD Negeri yang menjadi lokasi penelitian: 

a. Nama                       : MW,S.Pd. 

                   NIP                          : 197604212008012016 

                   Jenis Kelamin          :Perempuan 

                   Alamat                     : Magersari RT 03 RW 01 Gunungpati Semarang 

                    Usia                         : 40 tahun 

                    Jenjang Pendidikan : s! 

                    Unit Kerja               : SD Negeri Plalangan 01 

                    Gollongan/Pangkat : III A 

                    Masa Kerja              : 15 tahun 

b.  Nama                       : S,S.Pd. 

NIP                           : 196602281990032005 

Jenis Kelamin          : Perempuan 

Alamat                     : Plalangan RT 04 RW 04 Gunungpati Semarang 

Usia                         : 50 tahun 

                   Jenjang Pendidikan : s! 
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Unit Kerja               : SD Negeri Plalangan 02 

Gollongan/Pangkat : IV A 

Masa Kerja              : 25 tahun 

c. Nama                       : H,S.Pd. 

NIP                           : 196503151991022004 

Jenis Kelamin          : Perempuan 

Alamat                     : Kandri RT 03 RW 01 Gunungpati Semarang 

Usia                         : 51 tahun 

Jenjang Pendidikan : S1 

Unit Kerja               : SD Negrei Gunungpati 02 

Gollongan/Pangkat : IV A 

Masa Kerja              : 27 tahun 

d. Nama                       :Y U,S.Pd. 

NIP                          : 197704162008012015 

Jenis Kelamin          : Perempuan 

Alamat                     : Cepoko RT 02 RW 01 Gunungpati Semarang 

Usia                         : 39 tahun 

Jenjang Pendidikan : S1 

Unit Kerja               : SD Negeri Gunungpati 03 

Gollongan/Pangkat : II A 

Masa Kerja              :15 tahun  
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e. Nama                       : A M,S.Ps. 

NIP                           : 19581102197911108 

Jenis Kelamin          : Laki-laki 

Alamat                     : Nongkosawit RT 01 RW 02 Gunungpati 

 Semarang 

Usia                         : 57 tahun 

Jenjang Pendidikan : S1 

Unit Kerja               : SD Negeri Jatirejo 

Gollongan/Pangkat : IV A 

Masa Kerja              : 37 tahun 

f. Nama                       : S R, S.Pd. 

NIP                          : 196201291982012010      

Jenis Kelamin          : Perempuan 

Alamat                     : Plalangan RT 01 RW 05 Gunungpati Semarang 

Usia                         : 54 tahun 

Jenjang Pendidikan : S1 

Unit Kerja               : SD Negeri Pongangan 

Gollongan/Pangkat : IV A 

Masa Kerja              : 34 tahun 



107 
 

 

 

Setelah mendapatkan informasi mengenai identitas subyek penelitian yaitu 

guru kelas V di SD Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri 

Gunungpati 02, SD Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD Negeri 

Pongangan, maka peneliti dapat mengkategorikan guru berdasarkan jenjang 

pendidikan, golongan/pangkat, usia, dan masa jabatan. 

Gambar 4.1 

Grafik Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan 
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Gambar 4.2 

Grafik Guru Berdasarkan Golongan Pangkat 

 

 

 

Gambar 4.3 

Grafik Guru Berdasarkan Usia 
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Gambar 4.4 

Grafik Guru Berdasarkan Masa Kerja 
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a. Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang 

diukur. 

Gambar 4.5 

Grafik Pelaksanaan Deskriptor 1 
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b. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. 

Gambar 4.6 

Grafik Pelaksanaan Deskriptor 2 

 

 

Semua guru kelas V di enam SD yang menjadi lokasi penelitian yaitu SD 

Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD 

Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD Negeri Pongangan  telah 

melakasanakan. penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. 

Akan tetapi, prosedur dan kriteria yang jelas ini hanya nampak dari penilaian 

terhadap aspek kognitif saja, sementara untuk penilaian terhadap aspek afektif dan 

psikomotorik belum memiliki prosedur dan kriteria yang jelas. 

c. Penilaian tidak menguntungkan dan merugikan peserta didik karena 

berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang, agama, suku, 

budaya, adat istiadat, sosial ekonomi, dan gender. 

Gambar 4.7 

Grafik Pelaksanaan Deskriptor 3 
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Semua guru kelas V di enam SD yang menjadi lokasi penelitian yaitu SD 

Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD 

Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD Negeri Pongangan telah 

melakasanakan.penilaian secara adil yaitu penilaian tidak menguntungkan dan 

merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar 

belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, sosial ekonomi, dan gender. Hal ini 

dapat terlihat dari keseragaman instrumen penilaian yang diberikan oleh guru 

kepada peserta didik, serta pemberian alokasi waktu yang sama dalam 

pelaksanaan ulangan harian tanpa mengistimewakan peserta didik tertentu. 

d. Penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak 

terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 

Gambar 4.8 

Grafik Pelaksanaan Deskriptor 4 
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terutama pada KD 2.4 yang diakhiri dengan proses penilaian yang dilakukan oleh 

guru. 

e. Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan 

dapat diketahui oleh pihak yang berkepentinagan. 

Gambar 4.9 

Grafik Pelaksanaan Deskriptor 5 
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setiap semester hasil belajar peserta didik dalam bentuk buku rapor disampaiakn 

kepada orang tua peserta didik tersebut. 
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f. Semua penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi 

dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk 

memantau perkembangan kemampuan peserta didik. 

Gambar 4.10 

Grafik Pelaksanaan Deskriptor 6 

 

 

Semua guru kelas V di enam SD yang menjadi lokasi penelitian yaitu SD 
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Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD Negeri Pongangan telah 

melakasanakan penilaian dengan semua penilaian oleh pendidik mencakup semua 

aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai 

untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Hal ini dapat terlihat 

dari penggunaan teknik tes dan nontes dalam penilian yang dilakukan oleh guru 

serta adanya rekap nilai peserta didik untuk setiap kompetensi yang diukur untuk 

memantau perkembangan belajar masing-masing peserta didik. 
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g. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti 

langkah-langkah baku. 

Gambar 4.11 

Grafik Pelaksanaan Deskriptor 7 

 

 

Semua guru kelas V di enam SD yang menjadi lokasi penelitian yaitu SD 

Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD 

Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD Negeri Pongangan telah 

melakasanakan penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan 

mengikuti langkah-langkah baku. Hal ini dapat terlihat dari uraian pelaksanaan 

penilaian yang tercantum dalam RPP. 

h. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang 

ditetapkan. 

 

Gambar 4.12 

Grafik Pelaksanaan Deskriptor 8 
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Semua guru kelas V di enam SD yang menjadi lokasi penelitian yaitu SD 

Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD 

Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD Negeri Pongangan telah 

melakasanakan  penilaian yang didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi 

yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari penetapan tujuan pembelajaran pada KD 2.4 

dan penentuan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mengukur ketuntasan 

belajar peserta didik. 

i. Penilaian dapat dipertanggunwabkan baik dari segi teknik, prosedur, 

maupun hasilnya. 

 

Gambar 4.13 

Grafik Pelaksanaan Deskriptor 9 
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Semua guru kelas V di enam SD yang menjadi lokasi penelitian yaitu SD 

Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD 

Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD Negeri Pongangan  telah 

melaksanakan penilaian yang dapat dipertanggunwabkan baik dari segi teknik, 

prosedur, maupun hasilnya. Hal ini dapat terlihat dari setiap berkas yang berkaitan 

dengan proses penilaian yang diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

baik Kepala sekolah maupun orang tua peserta didik. 

2. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI. 

a. Melaksanakan evaluasi terhadap aspek kognitif sesuai dengan 

karekteristik mata pelajaran IPS. 

Gambar 4.14 

Grafik Pelaksanaan Deskriptor 10 
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pelajaran IPS. Hal ini terlihat dari pelaksanaan ulangan harian maupun pekerjaan 

rumah yang diberikan oleh guru. 

 

 

 

b. Melaksanakan evaluasi terhadap aspek afektif sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran IPS 

Gambar 4.15 

Grafik Pelaksanaan Deskriptor 11 

 

 

Di kelas V SD yang menjadi lokasi penelitian yaitu SD Negeri Plalangan 

01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD Negeri Gunungpati 

03, SD Negeri Jatirejo, dan SD Negeri Pongangan semua guru telah melaksanakan 

evaluasi terhadap aspek afektif sesuai dengan karakteristik mapel IPS dan sisanya 

belum melaksanakan evaluasi terhadap aspek afektif pada mapel IPS. Hal ini 

terlihat dari pengamatan yang dilakukan oleh guru selama kegiatan pembelajaran 

terhadap aktifitas belajar peserta didik, akan tetapi penilaian untuk aspek afektif 

belum menggunakan kriteria yang jelas. 
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c. Melaksanakan evaluasi terhadap aspek psokomotorik sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran IPS. 

Gambar 4.16 

Grafik Pelaksanaan Deskriptor 12 

 

 

Di kelas V  SD yang menjadi lokasi penelitian yaitu SD Negeri Plalangan 

01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD Negeri Gunungpati 

03, SD Negeri Jatirejo, dan SD Negeri Pongangan semua guru yang telah 

melaksanakan evaluasi terhadap aspek psikomotorik sesuai dengan karekteristik 

mata pelajaran IPS. Hal ini terlihat dari pengamatan yang dilakukan oleh guru 

selama kegiatan pembelajaran, akan tetapi penilaian terhadap aspek psikomotorik 

ini belum menggunakan kriteria penilaian yang jelas. 
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3. Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

a. Melaksanakan evaluasi pembelajaran sesuai dengan mekanisme evaluais 

pembelajaran, meliputi tahap perencanaan evaluasi, tahap pelaksanaan 

evaluasi, tahap analisis hasil evaluasi, tahap tindak lanjut hasil evaluasi, 

dan tahap pelaporan hasil evaluasi. 

Gambar 4.17 

Grafik Pelaksanaan Deskriptor 13 

 

 

Semua guru kelas V di enam SD yang menjadi lokasi penelitian yaitu SD 

Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD 

Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD Negeri Pongangan  telah 

melaksanakan evaluasi pembelajaran sesuai dengan mekanisme evaluais 

pembelajaran, meliputi tahap perencanaan evaluasi, tahap pelaksanaan evaluasi, 

tahap analisis hasil evaluasi, tahap tindak lanjut hasil evaluasi, dan tahap 

pelaporan hasil evaluasi. 

4. Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

a. Menyusun dan mengembangkan instrumen evaluasi berdasarkan kisi-kisi 

yang telah dibuat sebelumnya. 
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Gambar 4.18 

Grafik Pelaksanaan Deskriptor 14 

 

 

Semua guru kelas V di enam SD yang menjadi lokasi penelitian yaitu SD 

Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD 

Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD Negeri Pongangan telah 

menyusun dan mengembangkan instrumen evaluasi berdasarkan kisi-kisi yang 

telah dibuat sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari kisi-kisi penilaian yang 

tercantum di dalam silabus dan kemudian dikembangkan oleh guru menjadi 

instrumen penilaian. 

b. Kesesuaian instrumen evaluasi dengan pokok bahasan pembelajaran. 

Gambar 4.19 

Grafik Pelaksanaan Deskriptor 15 
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Semua guru kelas V di enam SD yang menjadi lokasi penelitian yaitu SD 

Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD 

Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD Negeri Pongangan telah 

.menyesuaikan instrumen evaluasi dengan pokok bahasan pembelajaran. Hal ini 

dapat terlihat dari soal-soal ulangan harian maupun pekerjaan rumah yang telah 

sesuai dengan pokok bahasan materi yaitu seputar perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan. 

5. Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen. 

a. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar dengan menggunakan 

berbagai instrumen. 

 

Gambar 4.20 

Grafik Pelaksanaan Deskriptor 16 

 

 

Di kelas V SD yang menjadi lokasi penelitian yaitu SD Negeri Plalangan 

01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD Negeri Gunungpati 

03, SD Negeri Jatirejo, dan SD Negeri Pongangan semua guru telah 

.melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar dengan menggunakan berbagai 

instrumen. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan teknik tes dan nontes dalam 
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melaksanakan penilaian dan beberapa guru juga melaksanakan penilaian melalui 

tes secara lisan. 

b. Menyusun rekap nilai evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik. 

 

Gambar 4.21 

Grafik Pelaksanaan Deskriptor 17 
 

 

 

Semua guru kelas V di enam SD yang menjadi lokasi penelitian yaitu SD 

Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD 

Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD Negeri Pongangan telah 

menyusun rekap nilai evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik. Hal ini dapat 

diketahui dari dokumen berupa daftar nilai peserta didik pada masing-masing 

sekolah. 
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6. Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan. 

a. Menentukan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) untuk menentukan 

acuan kriteria ketuntasan hasil belajar peserta didik 

 

Gambar 4.22 

Grafik Pelaksanaan Deskriptor 18 

 

 

Semua guru kelas V di enam SD yang menjadi lokasi penelitian yaitu SD 

Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD 

Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD Negeri Pongangan telah 

menentukan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) untuk menentukan  acuan 

kriteria ketuntasan hasil belajar peserta didik. 

b. Menganalisis hasil belajar peserta didik dengan membandingkan hasil 

belajar peserta didik dengan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). 

Gambar 4.23 

Grafik Pelaksanaan Deskriptor 19 
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Semua guru kelas V di enam SD yang menjadi lokasi penelitian yaitu SD 

Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD 

Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD Negeri Pongangan telah 

menganalisis hasil belajar peserta didik dengan membandingkan hasil belajar 

peserta didik dengan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). 

c. Mengadakan program remidial bagi peserta didik yang belum mencapai 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 

 

Gambar 4.24 

Grafik Pelaksanaan Deskriptor 20 

 

 

Semua guru kelas V di enam SD yang menjadi lokasi penelitian yaitu SD 

Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD 

Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD Negeri Pongangan telah 

mengadakan program remidial bagi peserta didik yang belum mencapai KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal) 

d. Mengadakan program pengayaan bagi peserta didik yang telah mencapai 

KKM (kriteria Ketuntasan Minimal).  
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Gambar 4.25 

Grafik Pelaksanaan Deskriptor 21 

 

 

 

Semua guru kelas V di enam SD yang menjadi lokasi penelitian yaitu SD 

Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD 

Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD Negeri Pongangan telah 

mengadakan program pengayaan bagi peserta didik yang sudah mencapai KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal), hanya saja dalam pelaksanaan program pengayaan 

belum dibuat sebuah perencanaan dan prosedur untuk melaksanakannya. 

 

7. Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. 

a. Melaksanakan evaluasi dalam situasi kondusif, tenang, dan nyaman. 

 

Gambar 4.26 

Grafik Pelaksanaan Deskriptor 22 
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Semua guru kelas V di enam SD yang menjadi lokasi penelitian yaitu SD 

Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD 

Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD Negeri Pongangan telah 

melaksanakan evaluasi dalam situasi kondusif, tenang, dan nyaman. Hal ini dapat 

terlihat dari suasana kelas ketika pelaksanaan ulangan harian. 

b. Mengoreksi hasil pekerjaan peserta didik berdasarkan pedoman 

penskoran yang telah ditetapkan untuk mengetahui hasil belajar peserta 

didik dan kesulitan belajar peserta didik 

Gambar 4.27 

Grafik Pelaksanaan Deskriptor 23 

 

 

 

Semua guru kelas V di enam SD yang menjadi lokasi penelitian yaitu SD 

Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD 

Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD Negeri Pongangan telah 

mengoreksi hasilpekerjaan peserta didik berdasarkan pedoman penskoran yang 

telah ditetapkan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dan kesulitan belajar 

peserta didik 
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c. Mengembalikan hasil pekerjaan peserta didik setelah dikoreksi. 

 

 

 

 

Gambar 4.28 

Grafik Pelaksanaan Deskriptor 24 

 

 

Semua guru kelas V di enam SD yang menjadi lokasi penelitian yaitu SD 

Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD 

Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD Negeri Pongangan telah 

mengembalikan hasil pekerjaan peserta didik setelah dikoreksi. 

d. Membahas hasil pekerjaan peserta didik secara bersama-sama di dalam 

kelas. 

 

Gambar 4.29 

Grafik Pelaksanaan Deskriptor 25 
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Semua guru kelas V di enam SD yang menjadi lokasi penelitian yaitu SD 

Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD 

Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD Negeri Pongangan telah 

membahas hasil pekerjaan peserta didik secara bersama-sama di dalam kelas. Hal 

ini dapat diketahui dari adanya pengkoreksian bersama oleh guru dan peserta 

didik untuk jenis tes obyektif sekaligus melakukan pembahasan.  

 

4.1.3.2. Penyajian Data Lembar Pengamatan/Observasi Pada Masing-Masing  

Sekolah 

Dalam melaksanakan pengamatan/observasi di enam SD Negeri di 

Kecamatan Gunungpati yaitu SD Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, 

SD Negeri Gunungpati 02, SD Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo,  dan 

SD Negeri Pongangan pada pembelajaran IPS kelas V KD 2.4 ((Menghargai 

perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan) , peneliti 

menggunakan lembar pengamatan/observasi sebagai pedoman dalam 

melaksanakan pengamatan di lokasi penelitian tersebut. Berikut uraian hasil 

pengamatan/observasi pada masing-masing sekolah: 
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a. SD Negeri Plalangan 01 

 

Tabel 4.1 Lembar Observasi Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran IPS 

Berbasis KTSP di Kelas V SD Negeri Plalangan 01 

 

Indikator Deskriptor Check 

List 

1. Memahami 

prinsip-prinsip 

penilaian dan 

evaluasi proses 

dan hasil belajar 

sesuai dengan 

karakteristik lima 

mata pelajaran 

SD/MI. 

 

a. Penilaian didasarkan pada data 

yang mencerminkan 

kemampuan yang diukue. 

b. Penilaian didasarkan pada 

prosedur dan kriteria yang 

jelas. 

c. Penilaian tidak 

menguntungkan dan merugika 

peserta didik karena 

berkebutuhan khusus, serta 

perbedaan latar belakang, 

agama, suku, budaya, adat 

istiadat, sosial ekonomi, dan 

gender. 

d. Penilaian oleh pendidik 

merupakan salah satu 

komponen yang tidak 

terpisahkan dari kegiatan 

pembelajaran. 

e. Prosedur penilaian, kriteria 

penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat 

diketahui oleh pihak yang 

berkepentinagn. 

f. Semua penilaian oleh pendidik 

mencakup semua aspek 

kompetensi dengan 

menggunakan berbagai teknik 

penilaian yang sesuai untuk 

memantau perkembangan 

kemampuan peserta didik. 

g. Penilaian dilakukan secara 

berencana dan bertahap 

dengan mengikuti langkah-

langkah baku. 

h. Penilaian didasarkan pada 

ukuran pencapaian kompetensi 

yang ditetapkan. 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 
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Indikator Deskriptor Check 

List 

i. Penilaian dapat 

dipertanggungjawabkan baik 

dari segi teknik, prosedur, 

maupun hasilnya. 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

2. Menentukan 

aspek-aspek 

proses dan hasil 

belajar yang 

penting untuk 

dinilai dan 

dievaluasi sesuai 

dengan 

karakteristik lima 

mata pelajaran 

SD/MI. 

 

a. Melaksanakan evaluasi 

terhadap aspek kognitif sesuai 

dengan karekteristik mata 

pelajaran IPS. 

b. Melaksanakan evaluasi 

terhadap aspek afektif sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran IPS. 

c. Melaksanakan evaluasi 

terhadap aspek psokomotorik 

sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran IPS. 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

3. Menentukan 

prosedur 

penilaian dan 

evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

 

a. Melaksanakan evaluasi 

pembelajaran sesuai dengan 

mekanisme evaluais 

pembelajaran. 

 

√ 

 

4. Mengembangkan 

instrumen 

penilaian dan 

evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

 

a. Menyusun dan 

mengembangkan instrumen 

evaluasi berdasarkan kisi-kisi 

yang telah dibuat sebelumnya. 

b. Kesesuaian instrumen evaluasi 

dengan pokok bahasan 

pembelajaran. 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

5. Mengadministras

ikan penilaian 

proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambunga

a. Melaksanakan evaluasi proses 

dan hasil belajar dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen. 

b. Menyusun rekap nilai evaluasi 

√ 
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Indikator Deskriptor Check 

List 

n dengan 

menggunakan 

berbagai 

instrumen. 

 

proses dan hasil belajar peserta 

didik. 
 

 

√ 

 

6. Menganalisis 

hasil penilaian 

proses dan hasil 

belajar untuk 

berbagai tujuan. 

 

a. Menentukan KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) untuk 

menentukan acuan kriteria 

ketuntasan hasil belajar peserta 

didik. 

b. Menganalisis hasil belajar 

peserta didik dengan 

membandingkan hasil belajar 

peserta didik dengan KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal). 

c. Mengadakan program remidial 

bagi peserta didik yang belum 

mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) 

d. Mengadakan program 

pengayaan bagi peserta didik 

yang telah mencapai KKM 

(kriteria Ketuntasan Minimal). 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

7. Melakukan 

evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

 

a. Melaksanakan evaluasi dalam 

situasi kondusif, tenang, dan 

nyaman. 

b. Mengoreksi hasilpekerjaan 

peserta didik berdasarkan 

pedoman penskoran yang telah 

ditetapkan untuk mengetahui 

hasil belajar peserta didik dan 

kesulitan belajar peserta didik. 

c. Mengembalikan hasil 

pekerjaan peserta didik setelah 

dikoreksi. 

d. Membahas hasil pekerjaan 

peserta didik secara bersama-

sama di dalam kelas. 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 
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Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 pukul 07.00 WIB Ibu M W mengajar 

mata pelajaran IPS di kelas V SD Negeri Palalngan 01. Kegiatan awal dari guru 

adalah memberi salam, berdo’a bersama, melakukan presensi kehadiran peserta 

didik, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan memberikan penjelasan mengenai 

materi pembelajaran pada hari tersebut. Pada hari Kamis tersebut pembelajaran 

yang disampaikan Ibu M W adalah seputar perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan Republik Indonesia melalui jalan pertempuran.  

Kegiatan inti pada hari tersebut adalah guru meminta peserta didik secara 

berkelompok untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan terkait materi yang baru 

diajarkan. Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, guru mengamati 

keaktifan peserta didik pada setiap kelompok. Guru meminta masing-masing 

perwakilan kelompok untuk menyampiakan hasil diskusi kelompoknya di depan 

kelas. 

Pada akhir pembelajaran guru mengingatkan kepada peserta didik untuk 

mempelajari kembali materi pembelajaran pada hari tersebut, mengingatkan agar 

senantiasa aktif dalam pembelajaran serta memberikan pekerjaan rumah untuk 

mempelajarai materi yang akan disampaiakn minggu depan. 

Pada pertemuan selanjutnya yaitu hari Kamis tanggal 26 Mei 2016pukul 

07.00 WIB, Ibu M W melanjutkan penyampaian materi pembelajaran mengenai 

perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui jalan diplomasi. Kegiatan awal 

dari guru adalah memberi salam, berdo’a bersama, melakukan presensi kehadiran 

peserta didik menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan memberikan 

penjelasan mengenai materi pembelajaran pada hari tersebut 
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Kegiatan inti pada hari tersebut sama dengan  pertemuan sebelumnya yaitu 

guru meminta peserta didik secara berkelompok untuk mendiskusiakn beberapa 

pertanyaan terkait materi yang baru diajarkan. Selama kegiatan diskusi kelompok 

berlangsung, guru mengamati keaktifan peserta didik pada setiap kelompok. Guru 

meminta masing-masing perwakilan kelompok untuk menyampiakan hasil diskusi 

kelompoknya di depan kelas Namun, pada pertemuan ini guru memberikan latihan 

soal untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik mengenai materi 

perjuangan mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia melalui jalan 

pertempuran dan diplomasi. 

Pada akhir pembelajaran guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

untuk senantiasa giat belajar karena minggu depan adalah pelaksanaan Ulangan 

Akhir Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016 yang juga akan menentukan 

kenaikan kelas peserta didik. 

 

b. SD Negeri Plalangan 02 

 

Tabel 4.2 Lembar Observasi Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran IPS 

Berbasis KTSP di Kelas V SD Negeri Plalangan 02 

 

Indikator Deskriptor Check 

List 

1. Memahami 

prinsip-prinsip 

penilaian dan 

evaluasi proses 

dan hasil belajar 

sesuai dengan 

karakteristik lima 

mata pelajaran 

SD/MI. 

a. Penilaian didasarkan pada data 

yang mencerminkan 

kemampuan yang diukue. 

b. Penilaian didasarkan pada 

prosedur dan kriteria yang 

jelas. 

c. Penilaian tidak 

menguntungkan dan merugika 

peserta didik karena 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
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Indikator Deskriptor Check 

List 

 berkebutuhan khusus, serta 

perbedaan latar belakang, 

agama, suku, budaya, adat 

istiadat, sosial ekonomi, dan 

gender. 

d. Penilaian oleh pendidik 

merupakan salah satu 

komponen yang tidak 

terpisahkan dari kegiatan 

pembelajaran. 

e. Prosedur penilaian, kriteria 

penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat 

diketahui oleh pihak yang 

berkepentinagn. 

f. Semua penilaian oleh pendidik 

mencakup semua aspek 

kompetensi dengan 

menggunakan berbagai teknik 

penilaian yang sesuai untuk 

memantau perkembangan 

kemampuan peserta didik. 

g. Penilaian dilakukan secara 

berencana dan bertahap 

dengan mengikuti langkah-

langkah baku. 

h. Penilaian didasarkan pada 

ukuran pencapaian kompetensi 

yang ditetapkan. 

i. Penilaian dapat 

dipertanggungjawabkan baik 

dari segi teknik, prosedur, 

maupun hasilnya. 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

j. Menentukan 

aspek-aspek 

proses dan hasil 

belajar yang 

penting untuk 

dinilai dan 

dievaluasi sesuai 

a. Melaksanakan evaluasi 

terhadap aspek kognitif sesuai 

dengan karekteristik mata 

pelajaran IPS. 

b. Melaksanakan evaluasi 

terhadap aspek afektif sesuai 

dengan karakteristik mata 

√ 

 

 

 

 

√ 
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Indikator Deskriptor Check 

List 

dengan 

karakteristik lima 

mata pelajaran 

SD/MI. 

 

pelajaran IPS. 

c. Melaksanakan evaluasi 

terhadap aspek psokomotorik 

sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran IPS. 

 

 

√ 

 

 

k. Menentukan 

prosedur 

penilaian dan 

evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

 

a. Melaksanakan evaluasi 

pembelajaran sesuai dengan 

mekanisme evaluais 

pembelajaran. 

 

√ 

 

l. Mengembangkan 

instrumen 

penilaian dan 

evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

 

a. Menyusun dan 

mengembangkan instrumen 

evaluasi berdasarkan kisi-kisi 

yang telah dibuat sebelumnya. 

b. Kesesuaian instrumen evaluasi 

dengan pokok bahasan 

pembelajaran. 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

m. Mengadministras

ikan penilaian 

proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambunga

n dengan 

menggunakan 

berbagai 

instrumen. 

 

a. Melaksanakan evaluasi proses 

dan hasil belajar dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen. 

b. Menyusun rekap nilai evaluasi 

proses dan hasil belajar peserta 

didik. 
 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

n. Menganalisis 

hasil penilaian 

proses dan hasil 

belajar untuk 

berbagai tujuan. 

 

a. Menentukan KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) untuk 

menentukan acuan kriteria 

ketuntasan hasil belajar peserta 

didik. 

b. Menganalisis hasil belajar 

peserta didik dengan 

membandingkan hasil belajar 

peserta didik dengan KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal). 

c. Mengadakan program remidial 

bagi peserta didik yang belum 

mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 
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Indikator Deskriptor Check 

List 

d. Mengadakan program 

pengayaan bagi peserta didik 

yang telah mencapai KKM 

(kriteria Ketuntasan Minimal). 

 

√ 

 

o. Melakukan 

evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

 

a. Melaksanakan evaluasi dalam 

situasi kondusif, tenang, dan 

nyaman. 

b. Mengoreksi hasilpekerjaan 

peserta didik berdasarkan 

pedoman penskoran yang telah 

ditetapkan untuk mengetahui 

hasil belajar peserta didik dan 

kesulitan belajar peserta didik. 

c. Mengembalikan hasil 

pekerjaan peserta didik setelah 

dikoreksi. 

d. Membahas hasil pekerjaan 

peserta didik secara bersama-

sama di dalam kelas. 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

Pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2016 pukul 09.30 WIB Ibu S mengajar mata 

pelajaran IPS di kelas V SD Negeri Palalngan 02. Kegiatan awal dari guru adalah 

memberi salam, melakukan presensi kehadiran peserta didik, dan memberikan 

penjelasan mengenai agenda pembelajaran pada hari tersebut. Pada hari Selasa 

tersebut beliau mengagendakan pelaksanaan ulangan harian untuk materi 

perjuangan mempertahankan kemerdekaan..  

Kegiatan inti pada hari tersebut adalah pelaksanaan ulangan harian yang 

sudah diberitahukan kepada peserta didik satu minggu yang lalu. Sebelum 

melaksanakan ulangan harian, Ibu S memberi pemantapan materi kepada peserta 

didik selama kuarng lebih 30 menit untuk mengukur terlebih dahulu sejauh mana 

pemehaman peserta didik sebelum melaksanakan ulangan harian. 
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Pada akhir pembelajaran setelah waktu pengerjaan ulangan harian telah selesai 

Ibu S memberikan penjelasan bahwa pembelajaran minggu depan akan digunakan 

untuk membbahas bersama soal ulangan harian tersebut. 

Pada pertemuan 3 minggu selanjutnya yaitu hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 

pukul 09.30 WIB, Ibu S  melanjutkan penyampaian IPS, dan pada hari tersebut 

digunakan untuk membahas bersama soal-soal terkait materi sejak awal semester 

II sebagai persiapan menjelang pelaksanaan Ulangan Akhir Semester Genap 

Tahun Ajaran 2015/2016.. Kegiatan awal dari guru adalah memberi salam dan 

melakukan presensi kehadiran peserta didik. 

Kegiatan inti pada hari tersebut adalah pembahasan bersama soal-soal 

terkait materi sejak awal semester II. Masing-masing peserta didik membacakan 

pertanyaan dan jawaban mereka secara bergantian, kemudian guru memberikan 

konfirmasi terhadap jawaban yang disampaikan oleh peserta didik. 

Pada akhir pembelajaran guru memberikan motivasi kepada peserta didik untuk 

senantiasa giat belajar karena minggu depan adalah pelaksanaan Ulangan Akhir 

Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016 yang juga akan menentukan kenaikan 

kelas peserta didik. 
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c. SD Negeri Gunungpati 02 

Tabel 4.3 Lembar Observasi Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran IPS 

Berbasis KTSP di Kelas V SD Negeri Gunungpati 02 

 

Indikator Deskriptor Check 

List 

1. Memahami 

prinsip-prinsip 

penilaian dan 

evaluasi proses 

dan hasil belajar 

sesuai dengan 

karakteristik lima 

mata pelajaran 

SD/MI. 

 

a. Penilaian didasarkan pada data 

yang mencerminkan 

kemampuan yang diukue. 

b. Penilaian didasarkan pada 

prosedur dan kriteria yang 

jelas. 

c. Penilaian tidak 

menguntungkan dan merugika 

peserta didik karena 

berkebutuhan khusus, serta 

perbedaan latar belakang, 

agama, suku, budaya, adat 

istiadat, sosial ekonomi, dan 

gender. 

d. Penilaian oleh pendidik 

merupakan salah satu 

komponen yang tidak 

terpisahkan dari kegiatan 

pembelajaran. 

e. Prosedur penilaian, kriteria 

penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat 

diketahui oleh pihak yang 

berkepentinagn. 

f. Semua penilaian oleh pendidik 

mencakup semua aspek 

kompetensi dengan 

menggunakan berbagai teknik 

penilaian yang sesuai untuk 

memantau perkembangan 

kemampuan peserta didik. 

g. Penilaian dilakukan secara 

berencana dan bertahap 

dengan mengikuti langkah-

langkah baku. 

h. Penilaian didasarkan pada 

ukuran pencapaian kompetensi 

yang ditetapkan. 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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Indikator Deskriptor Check 

List 

i. Penilaian dapat 

dipertanggungjawabkan baik 

dari segi teknik, prosedur, 

maupun hasilnya. 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

2. Menentukan 

aspek-aspek 

proses dan hasil 

belajar yang 

penting untuk 

dinilai dan 

dievaluasi sesuai 

dengan 

karakteristik lima 

mata pelajaran 

SD/MI. 

 

a. Melaksanakan evaluasi 

terhadap aspek kognitif sesuai 

dengan karekteristik mata 

pelajaran IPS. 

b. Melaksanakan evaluasi 

terhadap aspek afektif sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran IPS. 

c. Melaksanakan evaluasi 

terhadap aspek psokomotorik 

sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran IPS. 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

3. Menentukan 

prosedur 

penilaian dan 

evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

 

a. Melaksanakan evaluasi 

pembelajaran sesuai dengan 

mekanisme evaluais 

pembelajaran. 

 

√ 

 

4. Mengembangkan 

instrumen 

penilaian dan 

evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

 

a. Menyusun dan 

mengembangkan instrumen 

evaluasi berdasarkan kisi-kisi 

yang telah dibuat sebelumnya. 

b. Kesesuaian instrumen evaluasi 

dengan pokok bahasan 

pembelajaran. 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

5. Mengadministras

ikan penilaian 

proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambunga

n dengan 

menggunakan 

berbagai 

a. Melaksanakan evaluasi proses 

dan hasil belajar dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen. 

b. Menyusun rekap nilai evaluasi 

proses dan hasil belajar peserta 

didik. 
 

√ 

 

 

 

 

√ 
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Indikator Deskriptor Check 

List 

instrumen. 

 

6. Menganalisis 

hasil penilaian 

proses dan hasil 

belajar untuk 

berbagai tujuan. 

 

a. Menentukan KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) untuk 

menentukan acuan kriteria 

ketuntasan hasil belajar peserta 

didik. 

b. Menganalisis hasil belajar 

peserta didik dengan 

membandingkan hasil belajar 

peserta didik dengan KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal). 

c. Mengadakan program remidial 

bagi peserta didik yang belum 

mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) 

d. Mengadakan program 

pengayaan bagi peserta didik 

yang telah mencapai KKM 

(kriteria Ketuntasan Minimal). 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

7. Melakukan 

evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

 

a. Melaksanakan evaluasi dalam 

situasi kondusif, tenang, dan 

nyaman. 

b. Mengoreksi hasilpekerjaan 

peserta didik berdasarkan 

pedoman penskoran yang telah 

ditetapkan untuk mengetahui 

hasil belajar peserta didik dan 

kesulitan belajar peserta didik. 

c. Mengembalikan hasil 

pekerjaan peserta didik setelah 

dikoreksi. 

d. Membahas hasil pekerjaan 

peserta didik secara bersama-

sama di dalam kelas. 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 
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Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 pukul 11.00 WIB Ibu H  mengajar 

mata pelajaran IPS di kelas V SD Negeri Gunungpati 02. Kegiatan awal dari guru 

adalah memberi salam, melakukan presensi kehadiran peserta didik dan 

memberikan penjelasan mengenai materi pembelajaran pada hari tersebut. Pada 

hari Kamis tersebut pembelajaran yang disampaikan Ibu H adalah seputar 

perjuangan  mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia melalui jalan 

pertempuran.  

Kegiatan inti pada hari tersebut adalah guru meminta peserta didik secara 

berkelompok untuk mendiskusiakn beberapa pertanyaan terkait materi yang baru 

diajarkan. Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, guru mengamati 

keaktifan peserta didik pada setiap kelompok. Guru meminta masing-masing 

perwakilan kelompok untuk menyampiakan hasil diskusi kelompoknya di depan 

kelas. 

Pada akhir pembelajaran guru mengingatkan kepada peserta didik untuk 

mempelajari kembali materi pembelajaran pada hari tersebut, mengingatkan agar 

senantiasa aktif dalam pembelajaran serta memberikan pekerjaan rumah untuk 

mempelajarai materi yang akan disampaiakn minggu depan. 

Pada pertemuan selanjutnya yaitu hari Kamis tanggal 26 Mei 2016pukul 

11.00 WIB, Ibu H melanjutkan penyampaian materi pembelajaran mengenai 

perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui jalan diplomasi. Kegiatan awal 

dari guru adalah memberi salam,  melakukan presensi kehadiran peserta didik, dan 

memberikan penjelasan mengenai materi pembelajaran pada hari tersebut 
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Kegiatan inti pada hari tersebut sama dengan  pertemuan sebelumnya yaitu 

guru meminta peserta didik secara berkelompok untuk mendiskusiakn beberapa 

pertanyaan terkait materi yang baru diajarkan. Selama kegiatan diskusi kelompok 

berlangsung, guru mengamati keaktifan peserta didik pada setiap kelompok. Guru 

meminta masing-masing perwakilan kelompok untuk menyampiakan hasil diskusi 

kelompoknya di depan kelas Namun, pada pertemuan ini guru memberikan latihan 

soal untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik mengenai materi 

perjuangan mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia melalui jalan 

pertempuran dan diplomasi. 

Pada akhir pembelajaran guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

untuk senantiasa giat belajar karena minggu depan adalah pelaksanaan Ulangan 

Akhir Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016 yang juga akan menentukan 

kenaikan kelas peserta didik. 

 

d. SD Negeri Gunungpati 03 

     Tabel 4.4 Lembar Observasi Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran IPS 

Berbasis KTSP di Kelas V SD Negeri Gunungpati 03 

 

Indikator Deskriptor Check 

List 

1. Memahami 

prinsip-prinsip 

penilaian dan 

evaluasi proses 

dan hasil belajar 

sesuai dengan 

karakteristik lima 

mata pelajaran 

SD/MI. 

 

a. Penilaian didasarkan pada data 

yang mencerminkan 

kemampuan yang diukue. 

b. Penilaian didasarkan pada 

prosedur dan kriteria yang 

jelas. 

c. Penilaian tidak 

menguntungkan dan merugika 

peserta didik karena 

berkebutuhan khusus, serta 

√√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
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Indikator Deskriptor Check 

List 

perbedaan latar belakang, 

agama, suku, budaya, adat 

istiadat, sosial ekonomi, dan 

gender. 

d. Penilaian oleh pendidik 

merupakan salah satu 

komponen yang tidak 

terpisahkan dari kegiatan 

pembelajaran. 

e. Prosedur penilaian, kriteria 

penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat 

diketahui oleh pihak yang 

berkepentinagn. 

f. Semua penilaian oleh pendidik 

mencakup semua aspek 

kompetensi dengan 

menggunakan berbagai teknik 

penilaian yang sesuai untuk 

memantau perkembangan 

kemampuan peserta didik. 

g. Penilaian dilakukan secara 

berencana dan bertahap 

dengan mengikuti langkah-

langkah baku. 

h. Penilaian didasarkan pada 

ukuran pencapaian kompetensi 

yang ditetapkan. 

i. Penilaian dapat 

dipertanggungjawabkan baik 

dari segi teknik, prosedur, 

maupun hasilnya 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Menentukan 

aspek-aspek 

proses dan hasil 

belajar yang 

penting untuk 

dinilai dan 

dievaluasi sesuai 

dengan 

karakteristik lima 

mata pelajaran 

a. Melaksanakan evaluasi 

terhadap aspek kognitif sesuai 

dengan karekteristik mata 

pelajaran IPS. 

b. Melaksanakan evaluasi 

terhadap aspek afektif sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran IPS. 

c. Melaksanakan evaluasi 

terhadap aspek psokomotorik 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 
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Indikator Deskriptor Check 

List 

SD/MI. 

 

sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran IPS. 

 

3. Menentukan 

prosedur 

penilaian dan 

evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

 

a. Melaksanakan evaluasi 

pembelajaran sesuai dengan 

mekanisme evaluais 

pembelajaran. 

 

√ 

 

4. Mengembangkan 

instrumen 

penilaian dan 

evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

 

a. Menyusun dan 

mengembangkan instrumen 

evaluasi berdasarkan kisi-kisi 

yang telah dibuat sebelumnya. 

b. Kesesuaian instrumen evaluasi 

dengan pokok bahasan 

pembelajaran. 

 

√ 

 

√ 

 

 

5. Mengadministras

ikan penilaian 

proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambunga

n dengan 

menggunakan 

berbagai 

instrumen. 

 

a. Melaksanakan evaluasi proses 

dan hasil belajar dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen. 

b. Menyusun rekap nilai evaluasi 

proses dan hasil belajar peserta 

didik. 
 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

6. Menganalisis 

hasil penilaian 

proses dan hasil 

belajar untuk 

berbagai tujuan. 

 

a. Menentukan KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) untuk 

menentukan acuan kriteria 

ketuntasan hasil belajar peserta 

didik. 

b. Menganalisis hasil belajar 

peserta didik dengan 

membandingkan hasil belajar 

peserta didik dengan KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal). 

c. Mengadakan program remidial 

bagi peserta didik yang belum 

mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) 

d. Mengadakan program 

pengayaan bagi peserta didik 

yang telah mencapai KKM 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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Indikator Deskriptor Check 

List 

(kriteria Ketuntasan Minimal). 

 

7. Melakukan 

evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

 

a. Melaksanakan evaluasi dalam 

situasi kondusif, tenang, dan 

nyaman. 

b. Mengoreksi hasilpekerjaan 

peserta didik berdasarkan 

pedoman penskoran yang telah 

ditetapkan untuk mengetahui 

hasil belajar peserta didik dan 

kesulitan belajar peserta didik. 

c. Mengembalikan hasil 

pekerjaan peserta didik setelah 

dikoreksi. 

d. Membahas hasil pekerjaan 

peserta didik secara bersama-

sama di dalam kelas. 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

Pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 pukul 09.00 WIB Ibu Y U mengajar 

mata pelajaran IPS di kelas V SD Negeri Gunungpati 03. Kegiatan awal dari guru 

adalah memberi salam, melakukan presensi kehadiran peserta didik, dan 

memberikan penjelasan mengenai materi pembelajaran pada hari tersebut. Pada 

hari Selasa tersebut pembelajaran yang disampaikan Ibu M W adalah seputar 

perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia melalui jalan 

pertempuran.  

Kegiatan inti pada hari tersebut adalah guru memberikan penjelasan terkait 

materi pembelajaran sembari melakukan kegiatan tanya jawab dengan peserta 

didik sehingga telihat peserta didik yang aktif mengikuti proses pembelajaran.. 

Pada akhir pembelajaran guru mengingatkan kepada peserta didik untuk 
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mempelajari kembali materi pembelajaran pada hari tersebut, mengingatkan agar 

senantiasa aktif dalam pembelajaran serta memberikan pekerjaan rumah untuk 

mempelajarai materi yang akan disampaiakan minggu depan. 

Pada pertemuan selanjutnya yaitu hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 pukul 

07.00 WIB, Ibu Y U melanjutkan penyampaian materi pembelajaran mengenai 

perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui jalan diplomasi. Kegiatan awal 

dari guru adalah memberi salam, berdo’a bersama, melakukan presensi kehadiran 

peserta didik menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan memberikan 

penjelasan mengenai materi pembelajaran pada hari tersebut 

Kegiatan inti pada hari tersebut adalah penyampaian materi pembelajaran 

oleh guru dengan menggunakan media ausio visual. Guru melakukan tanya jawab 

dengan peserta didik untuk mengukur sejauh mana keaktifan peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Setelah menyampaiakn materi guru meminta peserta didik 

untuk mendiskusikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan materi yang 

baru saja dipelajarai, masing-masing perwakilan kelompok kemudian 

menyampaikan jawaban mereka di depan kelas. Selain itu guru juga memberikan 

soal latihan untuk dikerjakan oleh peserta didik. 

Pada akhir pembelajaran guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

untuk senantiasa giat belajar karena minggu depan adalah pelaksanaan Ulangan 

Akhir Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016 yang juga akan menentukan 

kenaikan kelas peserta didik. 

 



148 
 

 

 

e. SD Negeri Jatirejo 

Tabel 4.5 Lembar Observasi Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran IPS 

Berbasis KTSP di Kelas V SD Negeri Jatirejo 

 

Indikator Deskriptor Check 

List 

1. Memahami 

prinsip-prinsip 

penilaian dan 

evaluasi proses 

dan hasil belajar 

sesuai dengan 

karakteristik lima 

mata pelajaran 

SD/MI. 

 

a. Penilaian didasarkan pada data 

yang mencerminkan 

kemampuan yang diukue. 

b. Penilaian didasarkan pada 

prosedur dan kriteria yang 

jelas. 

c. Penilaian tidak 

menguntungkan dan merugika 

peserta didik karena 

berkebutuhan khusus, serta 

perbedaan latar belakang, 

agama, suku, budaya, adat 

istiadat, sosial ekonomi, dan 

gender. 

d. Penilaian oleh pendidik 

merupakan salah satu 

komponen yang tidak 

terpisahkan dari kegiatan 

pembelajaran. 

e. Prosedur penilaian, kriteria 

penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat 

diketahui oleh pihak yang 

berkepentinagn. 

f. Semua penilaian oleh pendidik 

mencakup semua aspek 

kompetensi dengan 

menggunakan berbagai teknik 

penilaian yang sesuai untuk 

memantau perkembangan 

kemampuan peserta didik. 

g. Penilaian dilakukan secara 

berencana dan bertahap 

dengan mengikuti langkah-

langkah baku. 

h. Penilaian didasarkan pada 

ukuran pencapaian kompetensi 

yang ditetapkan. 

i. Penilaian dapat 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 
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Indikator Deskriptor Check 

List 

dipertanggungjawabkan baik 

dari segi teknik, prosedur, 

maupun hasilnya. 

 

 

 

 

 

2. Menentukan 

aspek-aspek 

proses dan hasil 

belajar yang 

penting untuk 

dinilai dan 

dievaluasi sesuai 

dengan 

karakteristik lima 

mata pelajaran 

SD/MI. 

 

a. Melaksanakan evaluasi 

terhadap aspek kognitif sesuai 

dengan karekteristik mata 

pelajaran IPS. 

b. Melaksanakan evaluasi 

terhadap aspek afektif sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran IPS. 

c. Melaksanakan evaluasi 

terhadap aspek psokomotorik 

sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran IPS. 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

3. Menentukan 

prosedur 

penilaian dan 

evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

 

a. Melaksanakan evaluasi 

pembelajaran sesuai dengan 

mekanisme evaluais 

pembelajaran. 

 

√ 

 

 

 

4. Mengembangkan 

instrumen 

penilaian dan 

evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

 

a. Menyusun dan 

mengembangkan instrumen 

evaluasi berdasarkan kisi-kisi 

yang telah dibuat sebelumnya. 

b. Kesesuaian instrumen evaluasi 

dengan pokok bahasan 

pembelajaran. 

 

√ 

 

 

√ 

 

5. Mengadministras

ikan penilaian 

proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambunga

n dengan 

menggunakan 

berbagai 

instrumen. 

 

a. Melaksanakan evaluasi proses 

dan hasil belajar dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen. 

b. Menyusun rekap nilai evaluasi 

proses dan hasil belajar peserta 

didik. 
 

- 

 

 

√ 

 

6. Menganalisis 

hasil penilaian 

proses dan hasil 

a. Menentukan KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) untuk 

menentukan acuan kriteria 

√ 
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Indikator Deskriptor Check 

List 

belajar untuk 

berbagai tujuan. 

 

ketuntasan hasil belajar peserta 

didik. 

b. Menganalisis hasil belajar 

peserta didik dengan 

membandingkan hasil belajar 

peserta didik dengan KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal). 

c. Mengadakan program remidial 

bagi peserta didik yang belum 

mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) 

d. Mengadakan program 

pengayaan bagi peserta didik 

yang telah mencapai KKM 

(kriteria Ketuntasan Minimal). 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

7. Melakukan 

evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

 

a. Melaksanakan evaluasi dalam 

situasi kondusif, tenang, dan 

nyaman. 

b. Mengoreksi hasilpekerjaan 

peserta didik berdasarkan 

pedoman penskoran yang telah 

ditetapkan untuk mengetahui 

hasil belajar peserta didik dan 

kesulitan belajar peserta didik. 

c. Mengembalikan hasil 

pekerjaan peserta didik setelah 

dikoreksi. 

d. Membahas hasil pekerjaan 

peserta didik secara bersama-

sama di dalam kelas. 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 pukul 09.30 WIB Bapak A M 

mengajar mata pelajaran IPS di kelas V SD Negeri Jatirejo. Kegiatan awal dari 

guru adalah memberi salam, melakukan presensi kehadiran peserta didik, dan 

memberikan penjelasan mengenai Kegiatan inti pada hari tersebut adalah guru 

memberikan penjelasan mengenai pembelajaran pada hari tersebut. Bapak A M 
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mengagendakan pelaksanaan ulangan harian untuk materi perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.. 

Pada pertemuan selanjutnya yaitu hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 pukul 

09.30 WIB, digunakan oleh Bapak A M untuk mengulang kembali materi-materi 

yang telah lalu sebagai persiapan menghadapi Ulangan Akhir Semester Genap 

Tahun Ajaran 2015/2016.  Kegiatan inti pada hari tersebut adalah kegiatan tanya 

jawab antara guru dengan peserta didik mengenai materi-materi yang telah lalu, 

kemudian guru meminta peserta didik untuk mendiskusikan beberapa 

permasalahan secara berkelompok dan menyampaikan hasil diskusi mereka di 

depan kelas. Setelah kegiatan diskusi selesai, peserta didik diminta mengerjakan 

soal-soal latihan dan dibahas bersama di dalam kelas.  

Pada akhir pembelajaran guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

untuk senantiasa giat belajar karena minggu depan adalah pelaksanaan Ulangan 

Akhir Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016 yang juga akan menentukan 

kenaikan kelas peserta didik. 

 

f. SD Negeri Pongangan 

Tabel 4.6 Lembar Observasi Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran IPS 

Berbasis KTSP di Kelas V SD Negeri Pongangan 

 

Indikator Deskriptor Check 

List 

1. Memahami 

prinsip-prinsip 

penilaian dan 

evaluasi proses 

dan hasil 

belajar sesuai 

dengan 

a. Penilaian didasarkan pada data 

yang mencerminkan 

kemampuan yang diukue. 

b. Penilaian didasarkan pada 

prosedur dan kriteria yang 

jelas. 

c. Penilaian tidak 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
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Indikator Deskriptor Check 

List 

karakteristik 

lima mata 

pelajaran 

SD/MI. 

 

menguntungkan dan merugika 

peserta didik karena 

berkebutuhan khusus, serta 

perbedaan latar belakang, 

agama, suku, budaya, adat 

istiadat, sosial ekonomi, dan 

gender. 

d. Penilaian oleh pendidik 

merupakan salah satu 

komponen yang tidak 

terpisahkan dari kegiatan 

pembelajaran. 

e. Prosedur penilaian, kriteria 

penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat 

diketahui oleh pihak yang 

berkepentinagn. 

f. Semua penilaian oleh pendidik 

mencakup semua aspek 

kompetensi dengan 

menggunakan berbagai teknik 

penilaian yang sesuai untuk 

memantau perkembangan 

kemampuan peserta didik. 

g. Penilaian dilakukan secara 

berencana dan bertahap 

dengan mengikuti langkah-

langkah baku. 

h. Penilaian didasarkan pada 

ukuran pencapaian kompetensi 

yang ditetapkan. 

i. Penilaian dapat 

dipertanggungjawabkan baik 

dari segi teknik, prosedur, 

maupun hasilnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

2. Menentukan 

aspek-aspek 

proses dan hasil 

belajar yang 

penting untuk 

dinilai dan 

dievaluasi sesuai 

a. Melaksanakan evaluasi 

terhadap aspek kognitif sesuai 

dengan karekteristik mata 

pelajaran IPS. 

b. Melaksanakan evaluasi 

terhadap aspek afektif sesuai 

dengan karakteristik mata 

√ 

 

 

- 
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Indikator Deskriptor Check 

List 

dengan 

karakteristik lima 

mata pelajaran 

SD/MI. 

 

pelajaran IPS. 

c. Melaksanakan evaluasi 

terhadap aspek psokomotorik 

sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran IPS. 

 

- 

 

3. Menentukan 

prosedur 

penilaian dan 

evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

 

a. Melaksanakan evaluasi 

pembelajaran sesuai dengan 

mekanisme evaluais 

pembelajaran. 

 

√ 

 

4. Mengembangkan 

instrumen 

penilaian dan 

evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

 

a. Menyusun dan 

mengembangkan instrumen 

evaluasi berdasarkan kisi-kisi 

yang telah dibuat sebelumnya. 

b. Kesesuaian instrumen evaluasi 

dengan pokok bahasan 

pembelajaran. 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

5. Mengadministras

ikan penilaian 

proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambunga

n dengan 

menggunakan 

berbagai 

instrumen. 

 

a. Melaksanakan evaluasi proses 

dan hasil belajar dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen. 

b. Menyusun rekap nilai evaluasi 

proses dan hasil belajar peserta 

didik. 
 

√ 

 

 

√ 

6. Menganalisis 

hasil penilaian 

proses dan hasil 

belajar untuk 

berbagai tujuan. 

 

a. Menentukan KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) untuk 

menentukan acuan kriteria 

ketuntasan hasil belajar peserta 

didik. 

b. Menganalisis hasil belajar 

peserta didik dengan 

membandingkan hasil belajar 

peserta didik dengan KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal). 

c. Mengadakan program remidial 

bagi peserta didik yang belum 

mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

- 
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Indikator Deskriptor Check 

List 

d. Mengadakan program 

pengayaan bagi peserta didik 

yang telah mencapai KKM 

(kriteria Ketuntasan Minimal). 

 

7. Melakukan 

evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

 

a. Melaksanakan evaluasi dalam 

situasi kondusif, tenang, dan 

nyaman. 

b. Mengoreksi hasilpekerjaan 

peserta didik berdasarkan 

pedoman penskoran yang telah 

ditetapkan untuk mengetahui 

hasil belajar peserta didik dan 

kesulitan belajar peserta didik. 

c. Mengembalikan hasil 

pekerjaan peserta didik setelah 

dikoreksi. 

d. Membahas hasil pekerjaan 

peserta didik secara bersama-

sama di dalam kelas. 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

Pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 pukul 07.00 WIB Ibu S R mengajar 

mata pelajaran IPS di kelas V SD Negeri Pongangan.. Kegiatan awal dari guru 

adalah memberi salam, berdo’a bersama, melakukan presensi kehadiran peserta 

didik, dan memberikan penjelasan mengenai pembelajaran pada hari tersebut 

yaitu seputar perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia 

melalui jalan pertempuran. Kegiatan awal dari guru adalah memberi salam, 

berdo’a bersama. 

Kegiatan inti pada pembelajaran tersebut yaitu guru menyampaiakan materi 

dengan diselingi kegiatan tanya jawab dengan peserta didik. Kemudian peserta 

didik diminta untuk mendiskusikan beberapa permasalahan secara berkelompok 

yang terkait dengan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Setelah 
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selesai masing-masing perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya di 

depan kelas. 

Pada akhir pembelajaran guru menyuruh peserta didik untuk mempelajari 

kembali materi pada hari tersebut dan juga mempelajari materi yang akan 

disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya yaitu 

hariJumat tanggal 27 Mei 2016 pukul 07.00 WIB, digunakan oleh Ibu S R untuk 

melanjutkan materi pembelajaran mengenai perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan melalui jalan diplomasi. Kegiatan awal dari guru adalah memberi 

salam, berdo’a bersama, melakukan presensi kehadiran peserta didik. 

Kegiatan inti pada hari tersebut adalah guru menyampaikan materi dengan 

diselingi kegiatan tanya jawab dengan peserta didik. Guru meminta peserta didik 

untuk mendiskusikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan materi yang 

baru saja dipelajari oleh peserta didik. Selepas kegiatan diskusi guru memberikan 

soal-soal latihan untuk dikerjakan oleh peserta didik dan dibahas bersama di 

dalam kelas. 

Pada akhir pembelajaran guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

untuk senantiasa giat belajar karena minggu depan adalah pelaksanaan Ulangan 

Akhir Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016 yang juga akan menentukan 

kenaikan kelas peserta didik.  
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4.1.3.3. Penyajian Data Hasil Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang peneliti 

gunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang 

lebih mendalam dari subyek penelitian yaitu guru kelas V di SD Negeri Plalangan 

01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD Negeri Gunungpati 

03, SD Negeri Jatirejo, dan SD Negeri Pongangan.terkait pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran IPS berbasis KTSP di masing-masing sekolah tersebut. Berikut 

uraian hasil wawancara dengan masing-masing guru kelas V di SD Negeri yang 

menjadi lokasi penelitian: 
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a. SD Negeri Plalangan 01 

 

Tabel 4.7 Data Hasil Wawancara Guru Kelas V di SD Negeri Plalangan 01 

 

Waktu 

Pelaksanaan 

Narasumber Hasil Wawancaera 

Senin, 13 

Juni 2016 

M W, S.Pd. (1)  Beliau senantiasa memperhatikan 

prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi 

sesuai dengan yang tercantum dalam 

Permendiknas Ri No. 20 Tahun 2007 

dalam melaksanakan evaluasi 

pembelajaran.  

(2)  Prinsip Adil merupakan prinsip 

yang menurut beliau paling sulit 

untuk diterapkan dalam 

melaksanakan evaluasi pembelajaran, 

hal ini menurut beliau karena 

terkadang subyektifitas guru sebagai 

penilai sering dipengaruhi oleh 

hubungan kekerabatan guru dengan 

keluarga peserta didik.  

(3) Terdapat tiga aspek yang menjadi 

sasaran evaluasi guna mencapai 

tujuan pembelajaran IPS yaitu aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik, di 

mana menurut beliau tujuan 

pembelajaran IPS di SD adalah untuk 

menyiapkan peserta didik agar dapat 

hidup bersosialisasi di masyarakat 

melalui peneladanan sikap tokoh 

pada peristiwa masa lalu dan juga 

melalui pengenalan terhadap 

keragaman suku, budaya serta letak 

geografis Indonesia.  

(4)  Ibu M W telah mengagendakan 

pelaksanaan evaluasi sejak awal 

semester denga berpedoman pada 

kalender pendidikan.  

(5)  Sebelum mengembangkan  

instrumen evaluasi beliau menyusun 

kisi-kisi instrumen terlebih dahulu 

yang memuat indikator penilaian, 

alokasi waktu, dan teknik evaluasi 

dan dalam instrumen tersebut juga 

dilengkapi dengan kunci jawaban dan 
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Waktu 

Pelaksanaan 

Narasumber Hasil Wawancaera 

pedoman penskoran.  

(6)  Dalam mengembangkan 

instrumen evaluasi pembelajaran IPS 

beliau juga  berpedoman pada 

Standar Kompetensi Lulusan untuk 

mata pelajaran IPS pada bangku 

sekolah dasar.  

(7)  Selain menggunakan ulangan 

harian untuk menilai hasil belajar 

peserta didik, beliau juga 

memberikan tugas kelompok dan 

juga pekerjaan rumah.  

(8)  Beliau menggunakan teknik 

nontes dalam mengevaluasi hasil 

belajar untuk aspek afektif dan 

psikomotorik dalam bentuk kegiatan 

pengamatan. 

(9)  Beliau memberikan kegiatan 

remidial bagi peserta didik yang 

nilainya belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) dan 

memberikan kegiatan pengayaan 

bagi peserta didik yang nilainya telah 

mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM).  

(10) Kegiatan remidial diberikan 

dalam bentuk pengerjaan kembali 

soal evaluasi sementara kegiatan 

pengayaan diberikan dalam bentuk 

pemberian tugas terstruktur.  

(11) Dalam mengkondusifkan 

suasana kelas ketika pelaksanaan 

evaluasi, beliau membuat ksepakatan 

dengan peserta didik utnuk menjaga 

ketenangan kelas dan mengatur 

tempat duduk peserta didik ketika 

pelaksanaan ulaangan harian, 

ulanagan tengah semester dan juga 

ulangan semester.  

(12) Untuk jenis tes objektif beliau 

biasanya mengoreksi dan membahas 

bersama hasil pekerjaan peserta 

didik, hal ini dengan tujuan agar 

peserta didik mengetahui jawaban 



159 

 

 

Waktu 

Pelaksanaan 

Narasumber Hasil Wawancaera 

soal yang benar dan juga sebagai 

pemantapan materi. 

 

 

b. SD Plalangan 02 

Tabel 4.8 Data Hasil Wawancara Guru Kelas V di SD Negeri Plalangan 02 

 

Waktu 

Pelaksanaan 

Narasumber Hasil Wawancaera 

Sabtu, 11 

Juni 2016 

S, S.Pd. (1)  Beliau senantiasa memperhatikan 

prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi 

sesuai dengan yang tercantum dalam 

Permendiknas Ri No. 20 Tahun 2007 

dalam melaksanakan evaluasi 

pembelajaran.  

(2)  Prinsip menyeluruh dan 

berkesinambungan merupakan 

prinsip yang menurut beliau paling 

sulit untuk diterapkan dalam 

melaksanakan evaluasi pembelajaran, 

hal ini menurut beliau karena dalam 

melaksanakan evaluasi pembelajaran 

beliaus belum menggunakan semua 

teknik secara menyeluruh dan 

mendetail untuk mengukur setiap 

kompetensi pembelajaran yang ingin 

dicapai. 

(3)  Terdapat tiga aspek yang 

menjadi sasaran evaluasi guna 

mencapai tujuan pembelajaran IPS 

yaitu aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik, di mana menurut 

beliau tujuan pembelajaran IPS di SD 

adalah mengenalkan kepada peserta 

didik tentang kehidupan di 

masyarakat beserta nilai-nilai yang 

harus dijunjung serta meneladani 

sikap-sikap tokoh, dan keragaman 

budaya di Indonesia.  

(4)  Ibu S telah mengagendakan 

pelaksanaan evaluasi sejak awal 
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Waktu 

Pelaksanaan 

Narasumber Hasil Wawancaera 

semester denga berpedoman pada 

kalender pendidikan.  

(5)  Sebelum mengembangkan 

instrumen evaluasi beliau menyusun 

kisi-kisi instrumen terlebih dahulu 

yang memuat indikator penilaian, 

alokasi waktu, dan teknik evaluasi 

dan dalam instrumen tersebut juga 

dilengkapi dengan kunci jawaban dan 

pedoman penskoran.  

(6) Dalam mengembangkan 

instrumen evaluasi pembelajaran IPS 

beliau juga  berpedoman pada 

Standar Kompetensi Lulusan untuk 

mata pelajaran IPS pada bangku 

sekolah dasar.   

(7)  Selain menggunakan ulangan 

harian untuk menilai hasil belajar 

peserta didik, beliau juga 

memberikan tugas kelompok dan 

juga pekerjaan rumah.  

(8)  Beliau menggunakan teknik 

nontes dalam mengevaluasi hasil 

belajar untuk aspek afektif dan 

psikomotorik dalam bentuk kegiatan 

pengamatan.  

(9)  Beliau memberikan kegiatan 

remidial bagi peserta didik yang 

nilainya belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) dan 

memberikan kegiatan pengayaan 

bagi peserta didik yang nilainya telah 

mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM).  

(10) Kegiatan remidial yang 

diberikan disesuaikan dengan jumlah 

peserta didik yang belum tuntas pada 

suatu materi pembelajaran, jika 

jumlah peserta didik yang belum 

tuntas lebih dari 50 % maka beliau 

mengulang pembelajaran kembali, 

namun jika kurang dari 50 % beliau 

melakukan bimbingan peroorangan 

kepada peserta didik, sementara 
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Waktu 

Pelaksanaan 

Narasumber Hasil Wawancaera 

kegiatan pengayaan diberikan dalam 

bentuk pemberian tugas terstruktur. 

(11) Dalam mengkondusifkan 

suasana kelas ketika pelaksanaan 

evaluasi, beliau membuat ksepakatan 

dengan peserta didik utnuk menjaga 

ketenangan kelas dan mengatur 

tempat duduk peserta didik ketika 

pelaksanaan ulaangan harian, 

ulanagan tengah semester dan juga 

ulangan semester.  

(12) Untuk jenis tes objektif beliau 

biasanya mengoreksi dan membahas 

bersama hasil pekerjaan peserta 

didik, hal ini dengan tujuan agar 

peserta didik mengetahui jawaban 

soal yang benar dan juga sebagai 

pemantapan materi. 

 
 

c. SD Negeri Gunungpati 02 

Tabel 4.9 Data Hasil Wawancara Guru Kelas V di SD Negeri         

Gunungpati 02 

 

Waktu 

Pelaksanaan 

Narasumber Hasil Wawancaera 

Senin, 13 

Juni 2016 

H, S.Pd. (1)  Beliau senantiasa memperhatikan 

prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi 

sesuai dengan yang tercantum dalam 

Permendiknas Ri No. 20 Tahun 2007 

dalam melaksanakan evaluasi 

pembelajaran.  

(2)  Prinsip Adil merupakan prinsip 

yang menurut beliau paling sulit 

untuk diterapkan dalam 

melaksanakan evaluasi pembelajaran, 

hal ini menurut beliau karenaseorang 

guru yang memiliki ikatan 

kekerabatan dan kekeluargaan 

denagn peserta didik terkadang 

merasa dilem auntuk memberikan 

nilai kepada peserta didik.. 
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Waktu 

Pelaksanaan 

Narasumber Hasil Wawancaera 

(3)  Terdapat tiga aspek yang 

menjadi sasaran evaluasi guna 

mencapai tujuan pembelajaran IPS 

yaitu aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik, di mana tujuan 

pembelajaran IPS di SD menurut 

beliau adalah mengenalkan nilai-nilai 

baik kepada peserta didik yang 

merupakan norma-norma yang harus 

dipatuhi, menghargai kekayaan etnis, 

ras, dan budaya bangsa serta 

meneladani dan mengenang jasa-jasa 

para tokoh pahlawan bangsa.  

(4)  Ibu H telah mengagendakan 

pelaksanaan evaluasi sejak awal 

semester denga berpedoman pada 

kalender pendidikan.  

(5)  Sebelum mengembangkan 

instrumen evaluasi beliau menyusun 

kisi-kisi instrumen terlebih dahulu 

yang memuat indikator penilaian, 

alokasi waktu, dan teknik evaluasi 

dan dalam instrumen tersebut juga 

dilengkapi dengan kunci jawaban dan 

pedoman penskoran.  

(6)  Dalam mengembangkan 

instrumen evaluasi pembelajaran IPS 

beliau juga  berpedoman pada 

Standar Kompetensi Lulusan untuk 

mata pelajaran IPS pada bangku 

sekolah dasar.   

(7)  Selain menggunakan ulangan 

harian untuk menilai hasil belajar 

peserta didik, beliau juga 

memberikan tugas kelompok dan 

juga pekerjaan rumah. 

(8)  Beliau menggunakan teknik 

nontes dalam mengevaluasi hasil 

belajar untuk aspek afektif dan 

psikomotorik dalam bentuk kegiatan 

pengamatan.  

(9)  Beliau memberikan kegiatan 

remidial bagi peserta didik yang 

nilainya belum mencapai Kriteria 
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Waktu 

Pelaksanaan 

Narasumber Hasil Wawancaera 

Ketuntasan Minimal (KKM) dan 

memberikan kegiatan pengayaan 

bagi peserta didik yang nilainya telah 

mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM).  

(10) Kegiatan remidial diberikan 

dalam bentuk pengerjaan kembali 

soal evaluasi sementara kegiatan 

pengayaan diberikan dalam bentuk 

pemberian tugas terstruktur. 

(11) Dalam mengkondusifkan 

suasana kelas ketika pelaksanaan 

evaluasi, beliau membuat ksepakatan 

dengan peserta didik utnuk menjaga 

ketenangan kelas dan mengatur 

tempat duduk peserta didik ketika 

pelaksanaan ulaangan harian, 

ulanagan tengah semester dan juga 

ulangan semester.  

(12) Untuk jenis tes objektif beliau 

biasanya mengoreksi dan membahas 

bersama hasil pekerjaan peserta 

didik, hal ini dengan tujuan agar 

peserta didik mengetahui jawaban 

soal yang benar dan juga sebagai 

pemantapan materi. 
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d. SD Negeri Gunungpati 03 

Tabel 4.10 Data Hasil Wawancara Guru Kelas V di SD Negeri    Gunungpati 

03  

 

Waktu 

Pelaksanaan 

Narasumber Hasil Wawancaera 

Selasa, 144 

Juni 2016 

Y U, S.Pd. (1)  Beliau senantiasa memperhatikan 

prinsip-prinsip pksanaan evaluasi 

sesuai dengan yang tercantum dalam 

Permendiknas Ri No. 20 Tahun 2007 

dalam melaksanakan evaluasi 

pembelajaran.  

(2)  Prinsip sistematis merupakan 

prinsip yang menurut beliau paling 

sulit untuk diterapkan dalam 

melaksanakan evaluasi pembelajaran, 

hal ini menurut beliau karena dalam 

melaksanakan evaluasi pembelajaran 

terkadang tidak mengikuti langkah-

langkah baku namun tetap tidak 

menghilangkan tujuan dan esensi 

pelaksanaan evaluasi tersebut. 

(3)  Terdapat tiga aspek yang 

menjadi sasaran evaluasi guna 

mencapai tujuan pembelajaran IPS 

yaitu aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik, di mana tujuan 

pembelajaran IPS di SD menurut 

beliau adalah memberikan 

pengetahuan, pengalaman, dan 

keteladanan tentang peristiwa pada 

masa lampau,  serta mengenalkan 

keragaman Indonesia baik dari segi 

geografis, sosial, ekonomi, maupun 

budaya. 

(5)  Ibu Y U telah mengagendakan 

pelaksanaan evaluasi sejak awal 

semester denga berpedoman pada 

kalender pendidikan.  

(6)  Sebelum mengembangkan 

instrumen evaluasi beliau menyusun 

kisi-kisi instrumen terlebih dahulu 

yang memuat indikator penilaian, 

alokasi waktu, dan teknik evaluasi 
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Waktu 

Pelaksanaan 

Narasumber Hasil Wawancaera 

dan dalam instrumen tersebut juga 

dilengkapi dengan kunci jawaban dan 

pedoman penskoran.  

(7)  Dalam mengembangkan 

instrumen evaluasi pembelajaran IPS 

beliau juga  berpedoman pada 

Standar Kompetensi Lulusan untuk 

mata pelajaran IPS pada bangku 

sekolah dasar 

. (8)  Selain menggunakan ulangan 

harian untuk menilai hasil belajar 

peserta didik, beliau juga 

memberikan tugas kelompok dan 

juga pekerjaan rumah.  

(9)  Beliau menggunakan teknik  

nontes dalam mengevaluasi hasil 

belajar untuk aspek afektif dan 

psikomotorik dalam bentuk kegiatan 

pengamatan.  

(10) Beliau memberikan kegiatan 

remidial bagi peserta didik yang 

nilainya belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) dan 

memberikan kegiatan pengayaan 

bagi peserta didik yang nilainya telah 

mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM).  

(11) Kegiatan remidial diberikan 

dalam bentuk pengerjaan ulang soal 

evaluasi kembali oleh peserta didik,, 

sementara kegiatan pengayaan 

diberikan dalam bentuk pemberian 

soal latihan dengan tingkat kesukaran 

yang lebih tinggi. 

. (12) Dalam mengkondusifkan 

suasana kelas ketika pelaksanaan 

evaluasi, beliau membuat ksepakatan 

dengan peserta didik utnuk menjaga 

ketenangan kelas dan mengatur 

tempat duduk peserta didik ketika 

pelaksanaan ulaangan harian, 

ulanagan tengah semester dan juga 

ulangan semester.  

(13) Untuk jenis tes objektif beliau 
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Waktu 

Pelaksanaan 

Narasumber Hasil Wawancaera 

biasanya mengoreksi dan membahas 

bersama hasil pekerjaan peserta 

didik, hal ini dengan tujuan agar 

peserta didik mengetahui jawaban 

soal yang benar dan juga sebagai 

pemantapan materi. 

 

 

e. SD Negeri Jatirejo 

Tabel 4.11 Data Hasil Wawancara Guru Kelas V di SD Negeri Jatirejo 

 

Waktu 

Pelaksanaan 

Narasumber Hasil Wawancaera 

Senin, 13 

Juni 2016 

A M, S.Pd. (1)  Beliau senantiasa memperhatikan 

prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi 

sesuai dengan yang tercantum dalam 

Permendiknas Ri No. 20 Tahun 2007 

dalam melaksanakan evaluasi 

pembelajaran.  

(2)  Prinsip sistematis merupakan 

prinsip yang menurut beliau paling 

sulit untuk diterapkan dalam 

melaksanakan evaluasi pembelajaran, 

hal ini menurut beliau karena dalam 

melaksanakan evaluasi pembelajaran 

terkadang tidak mengikuti langkah-

langkah baku namun tetap tidak 

menghilangkan tujuan dan esensi 

pelaksanaan evaluasi tersebut. 

(3) Terdapat tiga aspek yang menjadi 

sasaran evaluasi guna mencapai 

tujuan pembelajaran IPS yaitu aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik, di 

mana tujuan pembelajaran IPS di SD 

menurut beliau adalah memberikan 

pengetahuan, pengalaman, dan 

keteladanan tentang peristiwa pada 

masa lampau,  serta mengenalkan 

keragaman Indonesia baik dari segi 

geografis, sosial, ekonomi, maupun 

budaya.  
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Waktu 

Pelaksanaan 

Narasumber Hasil Wawancaera 

(4)  Ibu Y U telah mengagendakan 

pelaksanaan evaluasi sejak awal 

semester denga berpedoman pada 

kalender pendidikan.  

(5)  Sebelum mengembangkan 

instrumen evaluasi beliau menyusun 

kisi-kisi instrumen terlebih dahulu 

yang memuat indikator penilaian, 

alokasi waktu, dan teknik evaluasi 

dan dalam instrumen tersebut juga 

dilengkapi dengan kunci jawaban dan 

pedoman penskoran.  

(6)  Dalam mengembangkan 

instrumen evaluasi pembelajaran IPS 

beliau juga  berpedoman pada 

Standar Kompetensi Lulusan untuk 

mata pelajaran IPS pada bangku 

sekolah dasar.   

(7)  Selain menggunakan ulangan 

harian untuk menilai hasil belajar 

peserta didik, beliau juga 

memberikan tugas kelompok dan 

juga pekerjaan rumah.  

(8)  Beliau menggunakan teknik 

nontes dalam mengevaluasi hasil 

belajar untuk aspek afektif dan 

psikomotorik dalam bentuk kegiatan 

pengamatan.  

(9)  Beliau memberikan kegiatan 

remidial bagi peserta didik yang 

nilainya belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) dan 

memberikan kegiatan pengayaan 

bagi peserta didik yang nilainya telah 

mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM).  

(10) Kegiatan remidial diberikan 

dalam bentuk pengerjaan ulang soal 

evaluasi kembali oleh peserta didik,, 

sementara kegiatan pengayaan 

diberikan dalam bentuk pemberian 

soal latihan dengan tingkat kesukaran 

yang lebih tinggi..  

(11) Dalam mengkondusifkan 
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Waktu 

Pelaksanaan 

Narasumber Hasil Wawancaera 

suasana kelas ketika pelaksanaan 

evaluasi, beliau membuat ksepakatan 

dengan peserta didik utnuk menjaga 

ketenangan kelas dan mengatur 

tempat duduk peserta didik ketika 

pelaksanaan ulaangan harian, 

ulanagan tengah semester dan juga 

ulangan semester.  

(12) Untuk jenis tes objektif beliau 

biasanya mengoreksi dan membahas 

bersama hasil pekerjaan peserta 

didik, hal ini dengan tujuan agar 

peserta didik mengetahui jawaban 

soal yang benar dan juga sebagai 

pemantapan materi. 

 

 

f. SD Negeri Pongangan 

Tabel 4.12 Data Hasil Wawancara Guru Kelas V di SD Negeri Pongangan 

 

Waktu 

Pelaksanaan 

Narasumber Hasil Wawancaera 

Selasa, 14 

Juni 2016 

S R, S.Pd. (1)  Beliau senantiasa memperhatikan 

prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi 

sesuai dengan yang tercantum dalam 

Permendiknas Ri No. 20 Tahun 2007 

dalam melaksanakan evaluasi 

pembelajaran.  

(2)  Prinsip adil merupakan prinsip 

yang menurut beliau paling sulit 

untuk diterapkan dalam 

melaksanakan evaluasi pembelajaran, 

hal ini menurut beliau karena dalam 

melaksanakan evaluasi pembelajaran 

yang ditujukan kepada peserta didik 

tanpa memandang latar belakang 

peserta didik sangat sulit untuk 

diterapkan, biasanya guru masih 

melihat seorang peserta didik 

berdasarkan latar belakang mereka. 

(3)  Terdapat tiga aspek yang 
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Waktu 

Pelaksanaan 

Narasumber Hasil Wawancaera 

menjadi sasaran evaluasi guna 

mencapai tujuan pembelajaran IPS 

yaitu aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik, di mana tujuan 

pembelajaran IPS di SD menurut 

beliau adalah untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar peka 

terhadap masalah sosial yang terjadi 

di masyarakat, memiliki sikap mental 

yang positif terhadap perbaikan 

segala ketimpangan yang terjadi dan 

terampil mengatasi masalah secara 

bijak baik yang menimpa diri sendiri 

maupun masyarakat. 

(4)   Ibu S R telah mengagendakan 

pelaksanaan evaluasi sejak awal 

semester denga berpedoman pada 

kalender pendidikan.  

(5)  Sebelum mengembangkan 

instrumen evaluasi beliau menyusun 

kisi-kisi instrumen terlebih dahulu 

yang memuat indikator penilaian, 

alokasi waktu, dan teknik evaluasi 

dan dalam instrumen tersebut juga 

dilengkapi dengan kunci jawaban dan 

pedoman penskoran.  

(6)  Dalam mengembangkan 

instrumen evaluasi pembelajaran IPS 

beliau juga  berpedoman pada 

Standar Kompetensi Lulusan untuk 

mata pelajaran IPS pada bangku 

sekolah dasar.   

(7)  Selain menggunakan ulangan 

harian untuk menilai hasil belajar 

peserta didik, beliau juga 

memberikan tugas kelompok dan 

juga pekerjaan rumah.  

(8)  Beliau menggunakan teknik 

nontes dalam mengevaluasi hasil 

belajar untuk aspek afektif dan 

psikomotorik dalam bentuk kegiatan 

pengamatan.  

(9)  Beliau memberikan kegiatan 

remidial bagi peserta didik yang 
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Waktu 

Pelaksanaan 

Narasumber Hasil Wawancaera 

nilainya belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) dan 

memberikan kegiatan pengayaan 

bagi peserta didik yang nilainya telah 

mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM).  

(10)  Kegiatan remidial diberikan 

dalam bentuk pengerjaan ulang soal 

evaluasi kembali oleh peserta didik,, 

sementara kegiatan pengayaan 

diberikan dalam bentuk pemberian 

tugas yang dikerjakan di rumah...  

(11) Dalam mengkondusifkan 

suasana kelas ketika pelaksanaan 

evaluasi, beliau membuat ksepakatan 

dengan peserta didik utnuk menjaga 

ketenangan kelas dan memberikan 

contoh-contoh nilai karakter yang 

berusaha ditanamkan melalui 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran. 

(12) Untuk jenis tes objektif beliau 

biasanya mengoreksi dan membahas 

bersama hasil pekerjaan peserta 

didik, hal ini dengan tujuan agar 

peserta didik mengetahui jawaban 

soal yang benar dan juga sebagai 

pemantapan materi. 
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4.1.4. Uji Keabahan Data 

Uji Keabsahan data dalam penelitian ini terdiri dari uji kredibilitas data, uji 

transferability, uji dependability, dan uji confirmability. 

a. Uji Kredibilitas Data 

Untuk menguji kredibilitas atau kepercayaan tehadap data hasil 

penelitian dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai 

cara, dan berbagai waktu.  

1) Triangulasi Sumber 

Penelitian ini mengambil sumber data dari guru kelas V,  kepala 

sekolah dan data-data dokumen yang relevan di masing-masing sekolah 

yang menjadi lokasi penelitian yaitu SD Negeri Plalangan 01, SD Negeri 

Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD Negeri Gunungpati 03, SD 

Negeri Jatireko, dan SD negeri Pongangan. 

2) Triangulasi Teknik 

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik untuk mengambil data, 

antara lain dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan ccatatan 

lapangan. 

b. Uji Transferability 

Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan hingga sejauh mana 

hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain (Sugiyono, 

2015: 376) Dalam penelitian ini hasil penelitian berupa deskripsi tentang 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran IPS berbasis KTSP di kelas V SD Negeri 
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Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD Negeri 

Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD Negeri Pongangan. 

c. Uji Dependability 

Dalam penelitian kualitatif ini, uji dependability dilakukan dengan 

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari 

menentukan masalah, pembuatan proposal, memasuki lapangan, melakukan 

sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai 

membuat kesimpulan. (Sugiyono, 2015: ) 

Dalam penelitian ini yang bertugas sebagai auditor adalah Dra. Nuraeni 

Abbas, M.Pd. dan Dra. Sumilah, M.Pd. selaku dosen pembimbing 1 dan 

dosen pembimbing 2. Peneliti melakukan bimbingan sejak dari pra penelitian, 

ketika penelitian, dan pasca penelitian sampai pembuatan laporan penelitian. 

d. Uji Confirmability 

Dalam uji confirmability, peneliti menguji hasil penelitian dengan 

proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses 

penelitian, penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability I 

(Sugiyono, 2015). Peneliti melakukan konfirmasi dengan meninjau hasil 

penelitian dengan rumusan masalah. 

Rumusan masalah yang pertama berkaitan dengan bagaimana 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran Ips berbasis KTSP kelas V di SD Negeri 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Rumusan masalah yang kedua 

berkaitan dengan teknik dan alat evaluasi yang digunakan dalam evaluasi 
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pembelajaran IPS berbasis KTSP kelas V di SD Negeri Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang. 

 

4.2 PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai bagaimana pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran IPS berbasis KTSP pada KD 2.4 (Menghargai perjuangan 

para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan) di kelas V SD Negeri Plalangan 

01, SD negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD Negeri Gunungpati 

03, SD Negeri Jatirejo, dan SD Negeri Pongangan. 

Salah satu teknik pengunpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi dengan menggunakan lembar observasi. Dalam lembar observasi 

terdapat tujuh indikator yang diamati sesuai dengan subkompetensi 

menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar dalam 

Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 yaitu: 

1. Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar 

sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI. 

j. Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang 

diukue. 

k. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. 

l. Penilaian tidak menguntungkan dan merugika peserta didik karena 

berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang, agama, suku, 

budaya, adat istiadat, sosial ekonomi, dan gender. 
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m. Penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak 

terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 

n. Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan 

dapat diketahui oleh pihak yang berkepentinagn. 

o. Semua penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan 

menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau 

perkembangan kemampuan peserta didik. 

p. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti 

langkah-langkah baku. 

q. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 

r. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, 

maupun hasilnya. 

2. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI. 

d. Melaksanakan evaluasi terhadap aspek kognitif sesuai dengan 

karekteristik mata pelajaran IPS. 

e. Melaksanakan evaluasi terhadap aspek afektif sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran IPS. 

f. Melaksanakan evaluasi terhadap aspek psokomotorik sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran IPS. 

3. Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

b. Melaksanakan evaluasi pembelajaran sesuai dengan mekanisme evaluais 

pembelajaran. 
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4. Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

c. Menyusun dan mengembangkan instrumen evaluasi berdasarkan kisi-kisi 

yang telah dibuat sebelumnya. 

d. Kesesuaian instrumen evaluasi dengan pokok bahasan pembelajaran. 

5. Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen. 

a. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar dengan menggunakan 

berbagai instrumen. 

b. Menyusun rekap nilai evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik. 

6. Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan. 

e. Menentukan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) untuk menentukan 

acuan kriteria ketuntasan hasil belajar peserta didik. 

f. Menganalisis hasil belajar peserta didik dengan membandingkan hasil 

belajar peserta didik dengan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). 

g. Mengadakan program remidial bagi peserta didik yang belum mencapai 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 

h. Mengadakan program pengayaan bagi peserta didik yang telah mencapai 

KKM (kriteria Ketuntasan Minimal). 

7. Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. 

e. Melaksanakan evaluasi dalam situasi kondusif, tenang, dan nyaman. 

f. Mengoreksi hasilpekerjaan peserta didik berdasarkan pedoman 

penskoran yang telah ditetapkan untuk mengetahui hasil belajar peserta 

didik dan kesulitan belajar peserta didik. 
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g. Mengembalikan hasil pekerjaan peserta didik setelah dikoreksi. 

h. Membahas hasil pekerjaan peserta didik secara bersama-sama di dalam 

kelas. 

  

Selain observasi, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Wawanvcara dilakukan 

dengan guru kelas V di masing-masing sekolah yang menjadi lokasi penelitian 

untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Teknik 

wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, sehingga sebelumnya 

peneliti telah menyiapkan instrumen. 

Setelah peneliti menyajikan data hasil penelitian, maka peneliti melakukan 

pembahasan terhadap data hasil penelitian tersebut yaitu terkait dengan 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran IPS berbasis KTSP kelas V SD Negeri 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

 

4.2.1 Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran IPS Berbasis KTSP Kelas V di SD 

Negeri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan peserta didik atas hunungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu, di mana dalam 

proses tersebut terkandung multiperan dari guru (Rusman, 2014: 58). 

Dalam mengukur keefektifan proses pembelajaran maka diperlukan kegiatan 

evaluasi pembelajaran sesuai dengan pendapat Zainal Arifin (2012: 6) yang 
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menyatakan bahwa evaluasi pembelajaran merupakan komponen penting dan 

tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan pembelajaran, 

dan hasil yang diperoleh dapat dijadikan guru sebagai umpan balik dalam 

menyempurnakan program dan kegiatan pembelajaran. Permendiknas RI No. 20 

Tahun 2007 mengamanatkan guru untuk melaksanakan kegiatan evaluasi sebagai 

bagian dari kompetensi pedagogik seorang guru dengan indikator seperti yang 

telah dicantumkan dalam indikator lembar observasi. 

 

4.2.1.1 Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran IPS Berbesis KTSP Kelas V di SD 

Negeri Plalangan 01 

SD Negeri Plalangan 01 memiliki peserta didik di kelas V sebanyak 38 

peserta didik. Meskipun jumlah tersebut melampaui jumlah batas jumlah 

rombongan belajar yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 

2007 tentang Standar Proses, namun guru kelas V dapat mengkondisikan peserta 

didik dengan baik khususnya ketika pembelajaran IPS, di mana dapat dilihat 

bagaimana keaktifan dan perhatian peserta didik selama proses pembelajaran. 

Berdasarkan data hasil penelitian, guru kelas V di SD Negeri Plalangan 01 

telah melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran khususnya pada mata 

pelajaran IPS dengan memenuhi kroteria indikator seperti yang diamanatkan 

dalam Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007. Guru telah melaksanakan evaluasi 

dengan berpedoman pada prinsip pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang 

tecantum dalam Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian 

Pendidikan antara lain sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan 
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berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Namun 

berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas V di SD Negeri Plalangan 01 

terdapat prinsip yang paling sulit untuk diterapkan yaitu adil karena terkadang 

subjektifitas guru sebagai penilai sering dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan 

guru dengan keluarga peserta didik. 

Guru kelas V di SD Negeri Plalangan 01 telah melaksanakan evaluasi 

pembelajaran sesuai dengan mekanisme pelaksanaan evaluasi pembelajaran, 

antara lain dengan melaksanakan perencanaan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran, analisis data hasil evaluasi pembelajaran, tindak lanjut 

evaluasi pembelajaran, dan pelaporan hasil evaluasi pembelajaran (Depdiknas, 

2008:19). 

Untuk tahap perencanaan evaluasi pembelajaran IPS guru telah menetapkan 

Kompetensi Dasar yang hendak dievaluasi dalam hal ini adalah KD 2.4 

(Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan).kemudian menentukan strategi pelaksanaan pembelajaran meliputi 

teknik evaluasi dan bentuk instrumen yang digunakan untuk masing-masing aspek 

yang akan dievaluasi.  

Pada tahap pelaksanaan guru kelas V di SD Negeri Plalangan 01 

melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran IPS dengan menggunakan 

instrumen yang telah dikembangkan. Untuk aspek kognitif guru melaksanakan 

penilaian dengan menggunakan ulangan harian dan pekerjaan rumah. Ulangan 

harian dilaksanakan setelah penyampaian materi selesai. Untuk mengkondisikan 

suasana kelas ketika pelaksanaan evaluasi pembelajaran, guru kelas V di SD 
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Negeri Plalangan 01 membuat kesepakatan bersama peserta didik untuk ditaati 

dan juga mengatur tempat duduk peserta didik. Setelah ulangan harian selesai 

guru mengoreksi hasil pekerjaan peserta didik sesuai dengan pedoman penskoran 

dan kunci jawaban instrumen yang telah dibuat sebelumnya. Untuk bentuk soal 

objektif, guru melakukan pengkoreksian  pembahasan jawabban bersama-sama 

dengan peserta didik agar peserta didik mengetahui jawaban soal yang benar dan 

juga sebagai pemantapan materi. Sementara untuk bentuk soal subyektif guru 

melakukan pengkoreksian sendiri. Hasil pekerjaan peserta didik kemudian 

dikembalikan kepada peserta didik untuk sementara waktu sebelum akhirnya 

dijadikan satu kembali oleh guru karena setiap pelaksanaan ulangan harian 

menggunakan buku khusus. 

Untuk aspek afektif dan psikomotorik berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru kelas V di SD Negeri Plalangan 01, pelaksanaan evaluasi untuk kedua aspek 

tersebut dilaksanakan dengan menggunakan teknik nontes melalui kegiatan 

pengamatan oleh guru terhadap aktivitas peserta didik selama proses 

pembelajaran. Pada KD 2.4 guru melaksanakan pembelajaran dengan menyururh 

peserta didik mendiskusikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan 

materi pembelajaran kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Selama 

kegiatan diskusi berlangsung guru melaksanakan pengamatan terhadap aktivitas 

peserta didik terkait penilaian terhadap aspek afektif dan psikomotorik tersebut. 

Tahap selanjutnya guru melaksanakan analisis terhadap hasil evaluais yang 

telah dilaksanakan dengan membandingkan hasil evaluasi masing-masing peserta 

didik dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan. Untuk 
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KKM di SD Plalangan 01 pada mata pelajaran IPS adalah 65. Kegiatan analisis ini 

dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan hasil belajar masing-masing 

peserta didik. Setelah membandingkan dengan KKM, maka guru dapat 

melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi masing-masing peserta didik 

yaitu dengan memberikan kegiatan remidial bagi peserta didik yang nilainya 

masih di bawah KKM dan memberikan kegiatan pengayaan bagi peserta didik 

yang nilainya sudah mencapai KKM.  

Tahap setelah melkaukan tindak lanjut hasil evaluasi adalah pelaporan hasil 

evaluasi tersebut agar dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

seperti kepala sekolah, wali murid, dan juga oleh peserta didik sendiri. Bentuk 

pelaporan ini berupa nilai hasil ulangan yang diberitahukan kepada peserta didik 

dan juga gabungan dari beberapa nilai baik ulangan harian, tugas, maupun nilai 

ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester yang dilaporkan kepada wali 

murid dan kepala sekolah dalam bentuk raport. 

 

4.2.1.2. Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran IPS Berbesis KTSP Kelas V di SD 

Negeri Plalangan 02 

SD Negeri Plalangan 02 memiliki peserta didik di kelas V sebanyak 16 

peserta didik. Jumlah peserta didik tersebut tergolong sedikit sehingga guru kelas 

V di SD tersebut relatif mudah mengkondisikan suasana kelas. 

Berdasarkan data hasil penelitian, guru kelas V di SD Negeri Plalangan 02 telah 

melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran khususnya pada mata pelajaran IPS 
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dengan memenuhi kroteria indikator seperti yang diamanatkan dalam 

Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007.  

Guru telah melaksanakan evaluasi dengan berpedoman pada prinsip 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang tecantum dalam Permendiknas RI No. 20 

Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan antara lain sahih, objektif, adil, 

terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan 

kriteria, dan akuntabel. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas V 

di SD Negeri Plalangan 01 terdapat prinsip yang paling sulit untuk diterapkan 

yaitu menyeluruh dan berkesinambungan karena dalam melaksanakan evaluasi 

guru kelas V di SD tersebut belum menggunakan semua teknik evaluasi secara 

menyeluruh untuk mengukur setiap aspek dalam pembelajaran khususnya dalam 

mata pelajaran IPS. 

Guru kelas V di SD Negeri Plalangan 02 telah melaksanakan evaluasi 

pembelajaran sesuai dengan mekanisme pelaksanaan evaluasi pembelajaran sesuai 

dengan yang yang ditetapkan oleh Depdiknas, antara lain dengan melaksanakan 

perencanaan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan evaluasi pembelajaran, analisis 

data hasil evaluasi pembelajaran, tindak lanjut evaluasi pembelajaran, dan 

pelaporan hasil evaluasi pembelajaran.  

Untuk tahap perencanaan evaluasi pembelajaran IPS guru kelas V di SD 

Negeri Plalangan 02 telah menetapkan Kompetensi Dasar yang hendak dievaluasi 

dalam hal ini adalah KD 2.4 (Menghargai perjuangan para tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan).kemudian menentukan strategi pelaksanaan 
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pembelajaran meliputi teknik evaluasi dan bentuk instrumen yang digunakan 

untuk masing-masing aspek yang akan dievaluasi. 

Pada tahap pelaksanaan guru melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran 

IPS dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan. Untuk aspek 

kognitif guru melaksanakan penilaian dengan menggunakan ulangan harian dan 

pekerjaan rumah. Ulangan harian dilaksanakan setelah penyampaian materi 

selesai. Untuk mengkondisikan suasana kelas ketika pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran, guru kelas V di SD Negeri Plalangan 02 membuat kesepakatan 

bersama peserta didik utnuk senantiasa menjaga ketertiban ketika pelaksanaan 

ulangan harian dan menekankan setiap peserta didik agar mengerjakan ulangan 

harian tanpa saling membantu satu sama lain, dan juga gurubiasanya mengatur 

tempat duduk peserta didik ketika pelaksanaan ulangan harian. Setelah ulangan 

harian selesai guru mengoreksi hasil pekerjaan peserta didik sesuai dengan 

pedoman penskoran dan kunci jawaban instrumen yang telah dibuat sebelumnya. 

Untuk bentuk soal objektif, guru melakukan pengkoreksian  pembahasan 

jawabban bersama-sama dengan peserta didik agar peserta didik mengetahui 

jawaban soal yang benar dan juga sebagai pemantapan materi. Sementara untuk 

bentuk soal subyektif guru melakukan pengkoreksian sendiri. Hasil pekerjaan 

peserta didik kemudian dikembalikan kepada peserta didik untuk sementara waktu 

sebelum akhirnya dijadikan satu kembali oleh guru karena setiap pelaksanaan 

ulangan harian menggunakan buku khusus. 

Untuk aspek afektif dan psikomotorik berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru kelas V di SD Negeri Plalangan 02 dilaksanakan dengan menggunakan 
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teknik nontes melalui pengamatan terhadap aktivitas peserta didik selama proses 

pembelajaran. Tahap selanjutnya guru melaksanakan analisis terhadap hasil 

evaluais yang telah dilaksanakan dengan membandingkan hasil evaluasi masing-

masing peserta didik dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 

ditetapkan. Untuk KKM di SD Plalangan 02 pada mata pelajaran IPS adalah 65. 

Kegiatan analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan hasil 

belajar masing-masing peserta didik. Setelah membandingkan dengan KKM, 

maka guru dapat melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi masing-

masing peserta didik yaitu dengan memberikan kegiatan remidial bagi peserta 

didik yang nilainya masih di bawah KKM dan memberikan kegiatan pengayaan 

bagi peserta didik yang nilainya sudah mencapai KKM.  

Tahap setelah melkaukan tindak lanjut hasil evaluasi adalah pelaporan hasil 

evaluasi tersebut agar dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

seperti kepsek, wali murid, dan juga oleh peserta didik sendiri. Bentuk pelaporan 

ini berupa nilai hasil ulangan yang diberitahukan kepada peserta didik dan juga 

gabungan dari beberapa nilai baik ulangan harian, tugas, maupun nilai ulangan 

tengah smemester dan ulangan akhir semester yang dilaporkan kepada wali murid 

dan kepala sekolah dalam bentuk Buku rapor peserta didik yang dibagikan setiap 

akhir semester. 

 

4.2.1.3. Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran IPS Berbesis KTSP Kelas V di SD 

Negeri Gunungpati 02 
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SD Negeri Gunungpati 02 memiliki peserta didik di kelas V sebanyakk 28. 

Meskipun jumlah tersebut melampaui jumlah batas jumlah rombongan belajar 

yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang 

standar proses, namun guru kelas V dapat mengkondisikan peserta didik dengan 

baik khususnya ketika pembelajaran IPS, di mana dapat dilihat bagaimana 

keaktifan dan perhatian peserta didik selama proses pembelajaran. 

Berdasarkan data hasil penelitian, guru kelas V di SD Negeri Gunungpati 02 

telah melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran khususnya pada mata 

pelajaran IPS dengan memenuhi kroteria indikator seperti yang diamanatkan 

dalam Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007. Guru kelas V di SD Negeri 

Gunungpati 02 telah melaksanakan evaluasi dengan berpedoman pada prinsip 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang tecantum dalam Permendiknas RI No. 20 

Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan antara lain sahih, objektif, adil, 

terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan 

kriteria, dan akuntabel. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas V 

di SD Negeri Gunungpati 02 terdapat prinsip yang paling sulit untuk diterapkan 

yaitu adil karena terkadang guru yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan 

peserta didik merasa dilema untuk memberikan nilai terhadap hasil belajar 

mereka.. 

Guru kelas V di SD Negeri Gunungpati 02 telah melaksanakan evaluasi 

pembelajaran sesuai dengan mekanisme pelaksanaan evaluasi pembelajaran sesuai 

dengan yang yang ditetapkan oleh Depdiknas, antara lain dengan melaksanakan 

perencanaan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan evaluasi pembelajaran, analisis 
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data hasil evaluasi pembelajaran, tindak lanjut evaluasi pembelajaran, dan 

pelaporan hasil evaluasi pembelajaran.  

Untuk tahap perencanaan evaluasi pembelajaran IPS guru telah menetapkan 

Kompetensi Dasar yang hendak dievaluasi dalam hal ini adalah KD 2.4 

(Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan).kemudian menentukan strategi pelaksanaan pembelajaran meliputi 

teknik evaluasi dan bentuk instrumen yang digunakan untuk masing-masing aspek 

yang akan dievaluasi. Pada tahap pelaksanaan guru melaksanakan kegiatan 

evaluasi pembelajaran IPS dengan menggunakan instrumen yang telah 

dikembangkan. Untuk aspek kognitif guru melaksanakan penilaian dengan 

menggunakan ulangan harian dan pekerjaan rumah. Ulangan harian dilaksanakan 

setelah penyampaian materi selesai. Untuk mengkondisikan suasana kelas ketika 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran, guru kelas V di SD Negeri Plalangan 01 

membuat kesepakatan bersama peserta didik untuk ditaati dan juga mengatur 

tempat duduk peserta didik. Setelah ulangan harian selesai guru mengoreksi hasil 

pekerjaan peserta didik sesuai dengan pedoman penskoran dan kunci jawaban 

instrumen yang telah dibuat sebelumnya. Untuk bentuk soal objektif, guru 

melakukan pengkoreksian  pembahasan jawabban bersama-sama dengan peserta 

didik agar peserta didik mengetahui jawaban soal yang benar dan juga sebagai 

pemantapan materi. Sementara untuk bentuk soal subyektif guru melakukan 

pengkoreksian sendiri. Hasil pekerjaan peserta didik kemudian dikembalikan 

kepada peserta didik untuk sementara waktu sebelum akhirnya dijadikan satu 
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kembali oleh guru karena setiap pelaksanaan ulangan harian menggunakan buku 

khusus. 

Untuk aspek afektif dan psikomotorik berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru kelas V di SD Negeri Plalangan 01, pelaksanaan evaluasi untuk kedua aspek 

tersebut dilaksanakan dengan menggunakan teknik nontes melalui kegiatan 

pengamatan oleh guru terhadap aktivitas peserta didik selama proses 

pembelajaran. Pada KD 2.4 guru melaksanakan pembelajaran dengan menyururh 

peserta didik mendiskusikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan 

materi pembelajaran kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Selama 

kegiatan diskusi berlangsung guru melaksanakan pengamatan terhadap aktivitas 

peserta didik terkait penilaian terhadap aspek afektif dan psikomotorik tersebut. 

Tahap selanjutnya guru melaksanakan analisis terhadap hasil evaluais yang 

telah dilaksanakan dengan membandingkan hasil evaluasi masing-masing peserta 

didik dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan. Untuk 

KKM di SD Gunungpati 02  pada mata pelajaran IPS adalah 67. Kegiatan analisis 

ini dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan hasil belajar masing-masing 

peserta didik. Setelah membandingkan dengan KKM, maka guru dapat 

melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi masing-masing peserta didik 

yaitu dengan memberikan kegiatan remidial bagi peserta didik yang nilainya 

masih di bawah KKM dan memberikan kegiatan pengayaan bagi peserta didik 

yang nilainya sudah mencapai KKM. Kegiatan remidial diberikan dalam bentuk 

pengerjaan ulang soal evaluasi sementara kegiatan pengayaan diberikan dalam 
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bentuk pemberian tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan di rumah berkaitan 

dengan materi yang diajarkan. 

Tahap setelah melkaukan tindak lanjut hasil evaluasi adalah pelaporan hasil 

evaluasi tersebut agar dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

seperti kepsek, wali murid, dan juga oleh peserta didik sendiri. Bentuk pelaporan 

ini berupa nilai hasil ulangan yang diberitahukan kepada peserta didik dan juga 

gabungan dari beberapa nilai baik ulangan harian, tugas, maupun nilai ulangan 

tengah smemester dan ulangan akhir semester yang dilaporkan kepada wali murid 

dan kepala sekolah dalam bentuk buku rapor peserta didik yang diberikan setiap 

akhie semester. Nilai yang didapat oleh masing-masing peserta didik kemudian 

dijadikan bahan pertimbangan oleh guru daam menentukan kebijakan proses 

pembelajaran selanjutnya guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 

 

4.2.1.4. Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran IPS Berbesis KTSP Kelas V di SD 

Negeri Gunungpati 03 

SD Negeri Gunungpati 03 memiliki peserta didik di kelas V sebanyakk 16. 

Jumlah peserta didik di kelas V SD tersebut relatif sedikit sehingga guru lebih 

mudah dalam melakukan pengkondisian kelas ketika proses pembelajaran. 

Berdasarkan data hasil penelitian,  guru kelas V di SD Negeri Gunungpati 03 telah 

melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran khususnya pada mata pelajaran IPS 

dengan memenuhi kroteria indikator seperti yang diamanatkan dalam 

Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007.  
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Guru kelas V di SD Negeri Gunungpati 03 telah melaksanakan evaluasi 

dengan berpedoman pada prinsip pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang 

tecantum dalam Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian 

Pendidikan  antara lain sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan 

berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Namun 

berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas V di SD Negeri Plalangan 01 

terdapat prinsip yang paling sulit untuk diterapkan yaitu sistematis  karena dalam 

melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran beliau masih merasa kesulitan untk 

mengikuti langkah baku pelaksanaan evaluasi pembelajaran namun tetap 

melaksanakannya tanpa mengurangi esensi dari kegiatan evaluasi pembelajaran 

tersebut. 

Guru kelas V di SD Negeri Gunungpati 03 telah melaksanakan evaluasi 

pembelajaran sesuai dengan mekanisme pelaksanaan evaluasi pembelajaran sesuai 

dengan yang ditetapkan oleh Depdiknas, antara lain dengan melaksanakan 

perencanaan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan evaluasi pembelajaran, analisis 

data hasil evaluasi pembelajaran, tindak lanjut evaluasi pembelajaran, dan 

pelaporan hasil evaluasi pembelajaran.  

Untuk tahap perencanaan evaluasi pembelajaran IPS guru telah menetapkan 

Kompetensi Dasar yang hendak dievaluasi dalam hal ini adalah KD 2.4 

(Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan).kemudian menentukan strategi pelaksanaan pembelajaran meliputi 

teknik evaluasi dan bentuk instrumen yang digunakan untuk masing-masing aspek 

yang akan dievaluasi. 
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Pada tahap pelaksanaan guru melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran 

IPS dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan. Untuk aspek 

kognitif guru melaksanakan penilaian dengan menggunakan ulangan harian dan 

pekerjaan rumah. Ulangan harian dilaksanakan setelah penyampaian materi 

selesai. Untuk mengkondisikan suasana kelas ketika pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran, guru kelas V di SD Negeri Gunungpati 03 berusaha menanamkan 

rasa kejujuran kepada peserta didik sehingga beliau meminta peserta didik untuk 

mengerjakan secara tenag, sungguh-sungguh, dan tidak bekerja sama satu sama 

lain. Setelah ulangan harian selesai guru mengoreksi hasil pekerjaan peserta didik 

sesuai dengan pedoman penskoran dan kunci jawaban instrumen yang telah dibuat 

sebelumnya. Untuk bentuk soal objektif, guru melakukan pengkoreksian  

pembahasan jawaban bersama-sama dengan peserta didik agar peserta didik 

mengetahui jawaban soal yang benar dan juga sebagai pemantapan materi. 

Sementara untuk bentuk soal subyektif guru melakukan pengkoreksian sendiri. 

Hasil pekerjaan peserta didik kemudian dikembalikan kepada peserta didik untuk 

sementara waktu sebelum akhirnya dijadikan satu kembali oleh guru karena setiap 

pelaksanaan ulangan harian menggunakan buku khusus. 

Untuk aspek afektif dan psikomotorik berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru kelas V di SD Negeri Gunungpati 03 , pelaksanaan evaluasi untuk kedua 

aspek tersebut dilaksanakan dengan menggunakan teknik nontes melalui kegiatan 

pengamatan oleh guru terhadap aktivitas peserta didik selama proses 

pembelajaran. Pada KD 2.4 guru melaksanakan pembelajaran dengan menyururh 

peserta didik mendiskusikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan 
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materi pembelajaran kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Selama 

kegiatan diskusi berlangsung guru melaksanakan pengamatan terhadap aktivitas 

peserta didik terkait penilaian terhadap aspek afektif dan psikomotorik tersebut. 

Tahap selanjutnya guru kelas V di SD Negeri Gunungpati 03 melaksanakan 

analisis terhadap hasil evaluais yang telah dilaksanakan dengan membandingkan 

hasil evaluasi masing-masing peserta didik dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang telah ditetapkan. Untuk KKM di SD Negeri Gunungpati 03  pada 

mata pelajaran IPS adalah 60. Kegiatan analisis ini dapat digunakan untuk 

mengetahui perkembangan hasil belajar masing-masing peserta didik. Setelah 

membandingkan dengan KKM, maka guru dapat melaksanakan tindak lanjut 

terhadap hasil evaluasi masing-masing peserta didik yaitu dengan memberikan 

kegiatan remidial bagi peserta didik yang nilainya masih di bawah KKM dan 

memberikan kegiatan pengayaan bagi peserta didik yang nilainya sudah mencapai 

KKM.  

Tahap setelah melkaukan tindak lanjut hasil evaluasi adalah pelaporan hasil 

evaluasi tersebut agar dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

seperti kepsek, wali murid, dan juga oleh peserta didik sendiri. Bentuk pelaporan 

ini berupa nilai hasil ulangan yang diberitahukan kepada peserta didik dan juga 

gabungan dari beberapa nilai baik ulangan harian, tugas, maupun nilai ulangan 

tengah smemester dan ulangan akhir semester yang dilaporkan kepada wali murid 

dan kepala sekolah dalam bentukbuku rapor peserta didik yang diberikan setiap 

akhir semester. 

 



191 

 

 

4.2.1.5 Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran IPS Berbesis KTSP Kelas V di SD 

Negeri Jatirejo 

SD Negeri Jatirejo memiliki peserta didik di kelas V sebanyakk 16 peserta 

didik. Jumlah peserta didik kelas V di SD tersebut relatif sedikit sehingga guru 

relatif mudah dalam melakukan pengkondisian kelas ketika proses pembelajaran. 

Berdasarkan data hasil penelitian,  guru kelas V di SD Negeri Jatirejo telah 

melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran khususnya pada mata pelajaran IPS 

dengan memenuhi kroteria indikator seperti yang diamanatkan dalam 

Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007.  

Guru telah melaksanakan evaluasi dengan berpedoman pada prinsip 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang tecantum dalam Permendiknas RI No. 20 

Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan antara lain sahih, objektif, adil, 

terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan 

kriteria, dan akuntabel. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas V 

di SD Negeri Plalangan 01 terdapat prinsip yang paling sulit untuk diterapkan 

yaitu menyeluruh dan berkesinambungan karena be;iau masih merasa kesulitan 

dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan 

berbagai teknik evaluasi yang menyangkut semua ranah hasil belajar. 

Guru kelas V di SD Negeri Jatirejo telah melaksanakan evaluasi 

pembelajaran sesuai dengan mekanisme pelaksanaan evaluasi pembelajaran sesuai 

dengan yang yang ditetapkan oleh Depdiknas, antara lain dengan melaksanakan 

perencanaan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan evaluasi pembelajaran, analisis 
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data hasil evaluasi pembelajaran, tindak lanjut evaluasi pembelajaran, dan 

pelaporan hasil evaluasi pembelajaran.  

Untuk tahap perencanaan evaluasi pembelajaran IPS guru telah menetapkan 

Kompetensi Dasar yang hendak dievaluasi dalam hal ini adalah KD 2.4 

(Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan).kemudian menentukan strategi pelaksanaan pembelajaran meliputi 

teknik evaluasi dan bentuk instrumen yang digunakan untuk masing-masing aspek 

yang akan dievaluasi. 

Pada tahap pelaksanaan guru kelas V di SD Negeri Jatirejo melaksanakan 

kegiatan evaluasi pembelajaran IPS dengan menggunakan instrumen yang telah 

dikembangkan. Untuk aspek kognitif guru melaksanakan penilaian dengan 

menggunakan ulangan harian dan pekerjaan rumah. Ulangan harian dilaksanakan 

setelah penyampaian materi selesai. Untuk mengkondisikan suasana kelas ketika 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran, guru kelas V di SD Negeri Jatirejo membuat 

tata tertib yang harus ditaati oleh peserta didik dan juga menekankan pentingnya 

untuk mengerjakan sosal evaluasi secara bersungguh-sungguh. Setelah ulangan 

harian selesai guru mengoreksi hasil pekerjaan peserta didik sesuai dengan 

pedoman penskoran dan kunci jawaban instrumen yang telah dibuat sebelumnya. 

Untuk bentuk soal objektif, guru melakukan pengkoreksian  pembahasan 

jawabban bersama-sama dengan peserta didik agar peserta didik mengetahui 

jawaban soal yang benar dan juga sebagai pemantapan materi. Sementara untuk 

bentuk soal subyektif guru melakukan pengkoreksian sendiri. Hasil pekerjaan 

peserta didik kemudian dikembalikan kepada peserta didik untuk sementara waktu 
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sebelum akhirnya dijadikan satu kembali oleh guru karena setiap pelaksanaan 

ulangan harian menggunakan buku khusus. 

Untuk aspek afektif dan psikomotorik berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru kelas V di SD Negeri Jatirejo, pelaksanaan evaluasi untuk kedua aspek 

tersebut dilaksanakan dengan menggunakan teknik nontes melalui kegiatan 

pengamatan oleh guru terhadap aktivitas peserta didik selama proses 

pembelajaran. Pada KD 2.4 guru melaksanakan pembelajaran dengan menyururh 

peserta didik mendiskusikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan 

materi pembelajaran kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Selama 

kegiatan diskusi berlangsung guru melaksanakan pengamatan terhadap aktivitas 

peserta didik terkait penilaian terhadap aspek afektif dan psikomotorik tersebut. 

Tahap selanjutnya guru kelas V di SD Negeri Jatirejo melaksanakan analisis 

terhadap hasil evaluais yang telah dilaksanakan dengan membandingkan hasil 

evaluasi masing-masing peserta didik dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang telah ditetapkan. Untuk KKM di SD Plalangan 01 pada mata 

pelajaran IPS adalah 60. Kegiatan analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui 

perkembangan hasil belajar masing-masing peserta didik. Setelah 

membandingkan dengan KKM, maka guru dapat melaksanakan tindak lanjut 

terhadap hasil evaluasi masing-masing peserta didik yaitu dengan memberikan 

kegiatan remidial bagi peserta didik yang nilainya masih di bawah KKM dan 

memberikan kegiatan pengayaan bagi peserta didik yang nilainya sudah mencapai 

KKM.  



194 

 

 

Tahap setelah melkaukan tindak lanjut hasil evaluasi adalah pelaporan hasil 

evaluasi tersebut agar dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

seperti kepsek, wali murid, dan juga oleh peserta didik sendiri. Bentuk pelaporan 

ini berupa nilai hasil ulangan yang diberitahukan kepada peserta didik dan juga 

gabungan dari beberapa nilai baik ulangan harian, tugas, maupun nilai ulangan 

tengah smemester dan ulangan akhir semester yang dilaporkan kepada wali murid 

dan kepala sekolah dalam bentuk buku rapor peserta didik yang diberikan setiap 

akhir semester. 

 

4.2.1.6 Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran IPS Berbesis KTSP Kelas V di SD 

Negeri Pongangan 

SD Negeri Pongangan memiliki peserta didik di kelas V sebanyakk 30 

peserta didik. Meskipun jumlah tersebut melampaui jumlah batas jumlah 

rombongan belajar yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 

2007 tentang standar proses, namun guru kelas V dapat mengkondisikan peserta 

didik dengan baik khususnya ketika pembelajaran IPS, di mana dapat dilihat 

bagaimana keaktifan dan perhatian peserta didik selama proses pembelajaran. 

Berdasarkan data hasil penelitian,  guru kelas V di SD Negeri Ponganagn 

telah melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran khususnya pada mata 

pelajaran IPS dengan memenuhi kroteria indikator seperti yang diamanatkan 

dalam Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007.  Guru kelas V di SD Negeri 

Pongangan telah melaksanakan evaluasi dengan berpedoman pada prinsip 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang tecantum dalam Permendiknas RI No. 20 
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Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan antara lain sahih, objektif, adil, 

terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan 

kriteria, dan akuntabel. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas V 

di SD Negeri Pongangan terdapat prinsip yang paling sulit untuk diterapkan yaitu 

adil karena menurut beliau biasanya guru masih melihat seorang peserta didik 

berdasarkan latar belakang mereka seperti status sosial ekonomi, dan hubungan 

kekerabatan dengan guru tersebut. 

Guru kelas V di SD Negeri Pongangan telah melaksanakan evaluasi 

pembelajaran sesuai dengan mekanisme pelaksanaan evaluasi pembelajaran sesuai 

dengan yang yang ditetapkan oleh Depdiknas, antara lain dengan melaksanakan 

perencanaan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan evaluasi pembelajaran, analisis 

data hasil evaluasi pembelajaran, tindak lanjut evaluasi pembelajaran, dan 

pelaporan hasil evaluasi pembelajaran.  

Untuk tahap perencanaan evaluasi pembelajaran IPS guru telah menetapkan 

Kompetensi Dasar yang hendak dievaluasi dalam hal ini adalah KD 2.4 

(Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan).kemudian menentukan strategi pelaksanaan pembelajaran meliputi 

teknik evaluasi dan bentuk instrumen yang digunakan untuk masing-masing aspek 

yang akan dievaluasi. 

Pada tahap pelaksanaan guru melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran 

IPS dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan. Untuk aspek 

kognitif guru melaksanakan penilaian dengan menggunakan ulangan harian dan 

pekerjaan rumah. Ulangan harian dilaksanakan setelah penyampaian materi 
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selesai. Untuk mengkondisikan suasana kelas ketika pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran, guru kelas V di SD Negeri Pongangan membuat tata tertib yang 

harus ditaati oleh peserta didik selama pengerjaan ulangan harian dengan 

pemberian sanksi bagi peserta didik yang melanggar tata tertib tersebut. Setelah 

ulangan harian selesai guru mengoreksi hasil pekerjaan peserta didik sesuai 

dengan pedoman penskoran dan kunci jawaban instrumen yang telah dibuat 

sebelumnya. Untuk bentuk soal objektif, guru melakukan pengkoreksian  

pembahasan jawabban bersama-sama dengan peserta didik agar peserta didik 

mengetahui jawaban soal yang benar dan juga sebagai pemantapan materi. 

Sementara untuk bentuk soal subyektif guru melakukan pengkoreksian sendiri. 

Hasil pekerjaan peserta didik kemudian dikembalikan kepada peserta didik untuk 

sementara waktu sebelum akhirnya dijadikan satu kembali oleh guru karena setiap 

pelaksanaan ulangan harian menggunakan buku khusus. 

Untuk aspek afektif dan psikomotorik berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru kelas V di SD NegeriPongangan, pelaksanaan evaluasi untuk kedua aspek 

tersebut dilaksanakan dengan menggunakan teknik nontes melalui kegiatan 

pengamatan oleh guru terhadap aktivitas peserta didik selama proses 

pembelajaran. Pada KD 2.4 guru melaksanakan pembelajaran dengan menyururh 

peserta didik mendiskusikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan 

materi pembelajaran kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Selama 

kegiatan diskusi berlangsung guru melaksanakan pengamatan terhadap aktivitas 

peserta didik terkait penilaian terhadap aspek afektif dan psikomotorik tersebut. 
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Tahap selanjutnya guru melaksanakan analisis terhadap hasil evaluais yang 

telah dilaksanakan dengan membandingkan hasil evaluasi masing-masing peserta 

didik dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan. Untuk 

KKM di SD Negeri Pongangan pada mata pelajaran IPS adalah 65. Kegiatan 

analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan hasil belajar 

masing-masing peserta didik. Setelah membandingkan dengan KKM, maka guru 

dapat melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi masing-masing peserta 

didik yaitu dengan memberikan kegiatan remidial bagi peserta didik yang nilainya 

masih di bawah KKM dan memberikan kegiatan pengayaan bagi peserta didik 

yang nilainya sudah mencapai KKM.  

Tahap setelah melkaukan tindak lanjut hasil evaluasi adalah pelaporan hasil 

evaluasi tersebut agar dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

seperti kepsek, wali murid, dan juga oleh peserta didik sendiri. Bentuk pelaporan 

ini berupa nilai hasil ulangan yang diberitahukan kepada peserta didik dan juga 

gabungan dari beberapa nilai baik ulangan harian, tugas, maupun nilai ulangan 

tengah smemester dan ulangan akhir semester yang dilaporkan kepada wali murid 

dan kepala sekolah dalam bentuk buku rapor peserta didik yang diberikan setiap 

akhir semester. 

 

4.2.2. Teknik dan Alat Evaluasi yang Digunakan dalam Pelaksanaan Evaluasi 

Pembelajaran IPS Berbasis KTSP Kelas V di Sekolah Dasar Negeri 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 
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Pelaksanaan evaluasi pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan 

dua teknik evaluasi yaitu teknik tes dan nontes di mana masing-masing teknik 

tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan beberapa alat evaluasi 

(Suryanto dan Asep Jihad, 2013: 104). Beberapa macam alat evaluasi tersebut 

juga dijelaskan pula oleh Nana Sudjana (2014: 6). 

Dalam pembelajaran IPS KD 2.4 (Menghargai perjuangan para tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan), keenam guru kelas V di SD Negeri yang menjadi 

lokasi penelitian menggunakan teknik tes dan nontes dalam mengevaluasi hasil 

belajar peserta didik pada KD tersebut. Teknik tes yaitu teknik evaluasi yang 

menggunakan sejumlah pertanyaan yang mempunyai jawaban benar atau salah 

ataupun sejumlah pernyataan yang harus diberikan tanggapan untuk mengukur 

tingkat kemampuan seseorang dan mengungkap aspek tertentu dari orang yang 

diberikan tes, sementara teknik nontes yaitu teknik evaluasi yang memiliki 

prosedur untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik minat, sifat, dan 

kepribadian (Suryanto dan Asep Jihad, 2013: 104). 

Keenam guru kelas V di SD Negeri yang menjadi lokasi penelitian tersebut 

menggunakan teknik tes untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik pada 

ranah kognitif melalui kegiatan ulangan harian, pemberian tugas individu, dan 

pemberian tugas kelompok. Ulangan harian merupakan alat evaluasi yang 

diberikan setelah selesai satu materi pembelajaran tertentu dan sebaiknya 

diberikan dalam bentuk tes objektif untuk mengukur pengetahuan, pemahaman, 

dan kemampuan berpikir aplikatif, tugas individu adalah tugas yang diberikan 

dengan maksud sebagai latihan bagi peserta didik untuk mengembangkan 
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wawasan dan kompetensi berpikir untuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, 

sedangkan tugas kelompok adalah tugas yang diberikan dengan maksud sebagai 

latihan bagi peserta didik dalam rangka mengembangkan kompetensi kerja 

kelompok dan biasanya berbentuk soal uraian dengan tingkat berpikir aplikatif. 

Selain mengevaluasi hasil belajar pada ranah kognitif, keenam guru kelas V 

di SD Negeri yang menjadi lokasi penelitian tersebut juga melakukan evaluasi 

terhadap hasil belajar pada ranah afektif dan psikomotorik. Kedua hasil belajar 

peserta didik pada ranah ini dievaluasi dengan menggunakan teknik nontes 

melalui pengamatan terhadap aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran. 

Pengamatan yaitu alat penilaian yang pengisiannya dilakukan oleh guru atas dasar 

pengamatan terhadap perilaku peserta didik selama proses pembelajaran 

berlangsung baik secara perorangan maupun kelompok di kelas maupun di luar 

kelas (Suryanto dan Asep Jihad, 2014):  
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4.2.3 Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian adalah keterlibatan hasil-hasil penelitian dengan 

manfaat yang diharapkan. Implikasi hasil penelitian juga berfungsi 

membandingkan antara hasil penelitian yang lain dengan hasi penelitian yang baru 

dilaksanakan.  Implikasi hasil penelitian meliputi implikasi secara teoritis, 

implikasi secara praktis, dan implikasi secara pedagogis 

4.2.3.1 Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis dapat diartikan sebagai keterlibatan hasil penelitian dengan 

teori yang dikaji dalam kajian teori. Evaluasi pembelajaran merupakan komponen 

yang penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui 

keefektifan pembelajaran, dan hasil yang diperoleh dapat dijadikan guru sebagai 

umpan balik dalam menyempurnakan program dan kegiatan pembelajaran (Zainal 

Arifin, 2012: 6). Oleh karena itu, berdasarkan teori yang dikaji maka setiap guru 

harus melakukan kegiatan evaluasi terhadap proses pembelajaran guna mengukur 

sejauh mana keefektifan proses pembelajrana tersebut. Evaluasi yang 

dilaksanakan oleh guru dapat menggunakan instrumen tes dan nontes, hal ini 

disampaikan menurut pendapat Suryanto dan Asep Jihad (2014:104).  

 

4.2.3.2 Implikasi Praktis 

Implikasi praktis dapat diartikan sebagai keterlibatan antara hasil penelitian 

dengan manfaat praktis yang diharapkan. Hasil penelitian ini dapat digunakan 

oleh guru dalam proses pembelajaran, khususnya dalam melaksanakan evaluasi 

pembelajaran. Seorang guru hendaknya melaksanakan kegiatan evaluasi 
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pembelajaran sesuai dengan mekanisme pelaksanaan evaluasi pembelajaran antara 

lain perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak 

lanjut hasil evaluasi, dan pelaporan hasil evaluasi (Depdiknas, 2008:10). Serta 

senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi seperti yang 

tertuang dalam Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007. 

 

4.2.3.3 Implikasi Pedagogis 

Implikasi pedagogis dapat diartikan sebagai keterlibatan hasil penelitian 

gambaran umum pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Sesuai dengan amanat 

Permendiknas RI No.16 Tahun 2007 bahwa setiap guru dituntut untuk dapat 

melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap proses pembelajaran sebagai salah satu 

bagian dari kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru.  

 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1   Kesimpulan 

Setelah memaparkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menarik beberapa 

kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Guru kelas V di SD Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri 

Gunungpati 02, SD Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jarirejo, dan SD Negeri 

Pongangan telah memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan 

hasil belajar sesuai yang tercantum dalam Permendiknas RI No. 20 tahun 2007, 

antara lain: 

a. Sahih 

Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang 

diukur. 

b. Objektif 

Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tidak 

dipengaruhi subjektifitas penilai. 

c. Adil 

Penilaian tidak menguntungkan dan merugikan peserta didik karena 

berkebutuhan khusus dan latar belakang, agama, suku, budaya, adat 

istiadat, sosial ekonomi, dan gender. 
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d. Terpadu 

Penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak 

terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 

e. Terbuka  

Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan 

dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 

f. Menyeluruh dan berkesinambungan 

Semua penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan 

menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau 

perkembangan kemampuan peserta didik. 

g. Sistematis 

Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti 

langkah-langkah baku. 

h. Beracuan Kriteria 

Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 

i. Akuntabel 

Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, 

maupun hasilnya. 

2. G
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3. uru kelas V di SD Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri 

Gunungpati 02, SD Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD Negeri 

Pongangan telah menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik lima mata 

pelajaran SD/MI, antara lain: 

a. Guru telah melakukan evaluasi terhadap aspek kognitif sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran IPS. 

b. Guru telah melakukan evaluasi terhadap aspek afektif sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran IPS. 

c. Guru telah melakukan evaluasi terhadap aspek psikomotorik sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran IPS. 

4. Guru kelas V di SD Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri 

Gunungpati 02, SD Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD 

Negeri Pongangan telah menentukan prsedur penilaian dan evaluasi prses dan 

hasil belajar. 

a. Guru telah melaksanakan evaluasi sesuai dengan mekanisme pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran yang meliputi: 

1)  Guru telah mampu mampu membuat kisi-kisi penilaian yang menyatu 

dengan perangkat pembelajaran. 

2) Guru telah mampu mengembangkan instrumen penilaian dengan 

menentukan kompetensi dasar yang akan dinilai, menentukan indikator 

penilaian, menentukan teknik penilaian sesuai indikator kemudian 

membuat format penilaian. 
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3) Guru telah mengolah hasil evaluasi dengan menambahkan skor dari tiap 

komponen untuk mendapatkan skor mentah yang kemudian 

dibandingkan dengan KKM sehingga dapat diketahui seorang siswa 

tuntas atau tidak pada suatu kompetensi dasar. 

5. Guru kelas V di SD Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD 

Negeri Gunungpati 02, SD Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, 

dan SD Negeri Pongangan telah mengembangkan instrumen penilaian 

dan evaluasi proses dan hasil belajar, antara lain: 

a. Guru telah mengembangkan instrumen evaluasi berdasarkan kisi-

kisi yang telah disusun sebelumnya. 

b. Guru telah menyusun instrumen evaluasi yang sesuai dengan pokok 

bahasan pembelajaran. 

6. Guru kelas V di SD Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri 

Gunungpati 02, SD Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD 

Negeri Pongangan telah mengadministrasikan penilaian proses dan hasil 

belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen, 

antara lain: 

a. Guru telah melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar dengan 

menggunakan berbagai instrumen. 

b. Guru telah menyusun rekap nilai evaluasi proses dan hasil belajar siswa, 

7. Guru kelas V di SD Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri 

Gunungpati 02, SD Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD 
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Negeri Pongangan telah Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar 

untuk berbagai tujuan, antara lain: 

a. Menentukan KKM Ikriteria Ketuntasan Minimal) untuk menentukan 

acuan kriteria ketuntasan belajar siswa. 

b. Menganalisis hasil belajar siswa dengan membandingkan hasil belajar 

siswa dengan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). 

c. Mengadakan program remidial dan pengayaan bagi siswa yang belum 

atau sudah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). 

8. Guru kelas V di SD Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri 

Gunungpati 02, SD Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD 

Negeri Pongangan telah melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, antara 

lain: 

a. Melaksanakan evaluasi dalam situasi kondusif, tenang, dan nyaman. 

b. Mengoreksi hasil pekerjaan siswa berdasarkan pedoman penskoran yang 

telah ditetapkan. 

c. Mengembalikan hasil pekerjaan siswa setelah dikoreksi. 

d. Membahas hasil pekerjaan siswa secara bersama-sama di dalam kelas. 

9. Guru kelas V di SD Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri 

Gunungpati 02, SD Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD 

Negeri Pongangan menggunakan teknik tes dan nontes dalam melaksanakan 

evaluasi pembelajaran IPS dengan alat evaluasi yang disesuaikan dengan 

teknik yang digunakan. 
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10. Guru kelas V di SD Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri 

Gunungpati 02, SD Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD 

Negeri Pongangan mengadakan evaluasi formatif dan sumatif untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar siswa tahap demi tahap. 

5.2 Saran 

Setelah merangkum hasil penelitian ke dalam paparan kesimpulan, peneliti 

sedikit memberikan saran kepada guru kelas V SD Negeri Plalangan 01, SD 

Negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD Negeri Gunungpati 03, SD 

Negeri Jatirejo, Sdan D Negeri Pongangan terkait pelaksanaan evaluasi 

pembelajran IPS di sekolah tersebut. Masing-masing guru dalam melaksanakan 

evaluasi pembelajaran hendaknya tidak sebatas sampai memasukkan nilai di rapor 

saja, akan tetapi juga memanfaatkan hasil evaluasi untuk memotivasi dan 

membimbing siswa yang nilainya masih di bawah rata-rata agar memiliki 

kebiasaan belajar yang positif. Sementara itu bagi siswa yang nilainya sudah 

bagus diberi arahan untuk mempertahankan prestasinya. 

Untuk evaluasi terhadap mata pelajaran IPS sendiri, masing-masing guru 

masih menonjolkan evaluasi terhadap aspek kognitif saja, dengan mengadakan 

penilaian terhadap pekerjaan rumah, ulangan harian, ulangan tengah semester, 

maupun ulangan akhir semester. Sementara itu untuk aspek afektif dan 

psikomotorik masih minim dilakukan dan belum menggunakan pedoman 

penilaian yang jelas. Guru masih sekedar menggunakan pengamatan semata tanpa 

menggunakan indikator penilaian yang jelas. Diharapkan masing-masing Kepala 

Sekolah khususnya dapat memberikan pengarahan kepada guru agar tidak hanya 
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menfokuskan penilaian pada aspek kognitif saja, melainkan mengimbanginya 

dengan penilaian terhadap aspek afektif dan psikomotorik dengan 

melaksanakannya sesuai dengan mekanisme sebagai mana mestinya agar data 

hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Selain Kepala Sekolah alangkah 

lebih baiknya jika Pemerintah juga memperhatikan setiap mekanisme pelaksanaan 

proses pembelajaran di sekolah 
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KISIISI INSTRUMEN OBSERVASI 

Variabel Subvariabel Indikator Sumber Data 

Pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran IPS 

berbasis KTSP 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Memahami prinsip-prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan 

karakteristik lima mata pelajaran SD/Mi. 

9. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi 

sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran 

SD/Mi. 

10. Menentukan prosedur penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil belajar. 

11. Mengembangkan instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil belajar. 

12. Mengadministrasikan penilaian proses dan 

hasil belajar secara berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai instrumen. 

13. Menganalisis hasil penilaian proses dan 

hasil belajar untuk berbagai tujuan. 

14. Melakukan evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

Guru Kelas V 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                     (Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007) 
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Instrumen penelitian 

PEDOMAN OBSERVASI 

A. Tujuan 

Pedoman ini disusun untuk memperoleh data yang relevan tentang 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran IPS berbasis KTSP di kelas V Sekolah 

Dasar Negeri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

B. Observer 

Observer dalam kegiatan observasi ini adalah peneliti sendiri. 

C. Obyek observasi 

Obyek observasi dalam penelitian ini adalah Guru Kelas V di 6 Sekolah 

Dasar Negeri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

D. Pelaksanaan 

- Hari/tanggal             : 

- Pukul                        : 

- Tempat                     : 

- Nama Observe         :   

- Jenjang Pendidikan : 

- Masa Kerja              : 

E. Petunjuk 

1. Berilah tanda check (   ) pada kolom yang tersedia apabila deskriptor 

ditunjukkan oleh guru! 

2. Hal-hal yang tidak terdapat pada lembar observasi akan ditulis pada 

catatan lapangan. 
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Indikator Deskriptor Check 

List 

1. Memahami prinsi-prinsip 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

sesuai dengan 

karakteristik lima mata 

pelajaran SD/Mi. 

 

1. Sahih  

(Penilaian didasarakan pada data yang mencerminkan kemampuan 

yang diukur) 

2. Objektif 

(Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tidak 

dipengaruhi subjektivitas penilai). 

3. Adil  

(Penilaian tidak menguntungkan dan merugikan peserta didik 

karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, 

suku, budaya, adat istiadat, sosial ekonomi, dan gender). 

4. Terpadu  

(Penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak 

terpisahkan dari kegiatan pembelajaran). 

5. Terbuka 

(Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan 

keputusan dapat diketahui oelh pihak yang berkepentingan). 

6. Menyeluruh dan Berkesinambungan. 
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(Semua penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi 

dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk 

memantau perkembangan kemampuan peserta didik). 

7. Sistematis 

(Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan 

mengikuti langkah-langkah baku). 

8. Beracuan Kriteria 

(Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang 

ditetapkan). 

9. Akuntabel 

(Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, 

prosedur, maupun hasilnya). 

 

2. Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik lima 

mata pelajaran SD/Mi. 

 

1. Melakukan evaluasi terhadap aspek kognitif sesuai dengan 

karakteristik mapel IPS.. 

2. Melakukan evaluasi terhadap aspek afektif sesuai dengan 

karakteristik mapel IPS.. 

3. Melakukan evaluasi terhadap aspek psokomotorik sesuai dengan 

karakteristik mapel IPS. 
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3. Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

 

1. Melaksanakan evaluasi pembelajaran sesuai dengan mekanisme 

evaluasi pembelajaran. 

 

  

  

4. Mengembangkan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

 

1. Menyusun dan mengembangkan instrumen evaluasi berdasarkan 

kisi-kisi yang telah disusun sebelumnya. 

2. Kesesuaian instrumen evaluasi dengan pokok n.ahasan pembelajaran 

  

5. Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan 

dengan menggunakan 

berbagai instrumen. 

 

1. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar dengan 

menggunakan berbagai instrumen. 

2. Menyusun rekap nilai evaluasi proses dan hasil belajar siswa. 

 

  

6. .Menganalisis hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar untuk berbagai 

tujuan. 

 

1. Menentukan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) untuk 

menentukan acuan kriteria ketuntasan hasil belajar siswa. 

2. Menganalisis hasil belajar siswa dengan membandingkan hasil 

belajar siswa dengan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 
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3. Mengadakan program remidial bagi siswa yang belum mencapai 

KKM     ( Kriteria Ketuntasan Minimal) 

4. Mengadakan program pengayaan bagi siswa yang telah mencapai 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). 

 

7. Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

 

1. Melaksanakan evaluasi dalam situasi kondusif, tenang, dan nyaman. 

2. Mengoreksi hasil pekerjaan siswa berdasarkan pedoman penskoran 

yang telah ditetapkan untuk mengetahui hasil belajar siswa dan 

kesulitan belajar siswa  

3. Mengembalikan hasil pekerjan siswa setelah dikoreksi. 

4. Membahas hasil pekerjaan siswa secara bersama-sama di dalam 

kelas. 
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                                                                                                                                                                         Semarang,     Juni 2016                       

Mengetahui,                                                                                                                                                                                                                       

Kepala Sekolah                                                          Guru Kelas V                                                                              Observer                                                                                                                                                                

 

 

 ................................                                                   ................................                                                                 ................................                                                                                                                                                                                                                                                                                     

NIP                                                                            NIP                                                                                          NIM                                                          
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KISI-KISI  INSTRUMEN WAWANCARA 

 

Varuabel Subvariabel Indikator Item Pertanyaan 

Pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran IPS 

berbasis KTSP 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

 

1. Memahami prinsip-prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik lima mata pelajaran 

SD/Mi. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Apakah Bapak/Ibu 

senantiasa 

memperhatikan 

prinsip-prinsip 

pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran sesuai 

dengan yang 

tercantum dalam 

Permendiknas RI 

No. 20 Tahun 2007? 

1.2 1Dari beberapa 

prinsip pelaksanaan 
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2. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan karakteristik lima 

mata pelajaran SD/Mi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

 

 

evaluasi 

pembelajaran yang 

tercantum dalam 

Permendiknas RI 

No. 20 Tahun 2007, 

prinsip manakah 

yang menurut 

Bapak/Ibu paling 

sulit untuk 

diterapkan? 

1.3 Alasan apakah yang 

membuat  Bapak/Ibu 

sulit untuk 

menerapkan prinsip 

tersebut? 

2.1 Menurut Bapak/Ibu 

apakah tujuan 

pembelajaran IPS di 

Sekolah Dasar? 
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4. Mengembangkan instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil belajar. 

 

 

 

 

2.2 Berdasarkan tujuan 

pembelajaran IPS 

tersebut, aspek apa 

sajakah yang 

Bapak/Ibu evaluasi 

untuk meningkatkan 

kualitas 

pembelajaran IPS 

sehingga mampu 

mencapai tujuan 

tersebut? 

2.3 Dalam mengevaluasi 

aspek-aspek tersebut 

apakah Bapak/Ibu 

mengalami kendala 

yang berarti? 

Bagaimana 

Bapak/Ibu 

mengatasinya? 
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5. Mengadministrasikan penilaian proses dan 

hasil belajar secara berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai instrumen. 

 

 

 

 

 

 

3.1 Apakah Bapak/Ibu 

telah 

mengagendakan 

pelaksanaan evaluasi 

hasil belajar dalam 

hal ini sejak awal 

semester dengan 

mengacu pada 

kalender 

pendidikan? 

3.2 Apakah Bapak/Ibu 

menyususn kisi-kisi 

instrumen evaluasi 

yang memuat 

indikator penilaian, 

alokasi waktu, dan 

teknik evaluasi 

sebelum 

mengembangkan 
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6. Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil 

belajar untuk berbagai tujuan 

 

 

 

 

 

 

 

7. Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. 

 

 

 

 

instrumen evaluasi? 

3.3 Selain melalui 

ulangan harian, 

apakah Bapak/Ibu 

mengagendakan 

pemberian tugas 

terstruktur kepada 

siswa untuk menilai 

proses dan hasil 

belajar mereka? 

4.1 Dalam 

mengembangkan 

instrumen apakah 

Bapak/Ibu 

melengkapinya 

dengan kunci 

jawaban dan 

pedoman penskoran? 

4.2 Dalam 



225 

 

 

 

 

 

 

mengembangkan 

instrumen penilaian 

pada mapel IPS 

apakah Bapak/Ibu 

juga berpedoman 

pada Standar 

Kompetensi Lulusan 

pada pendidikan 

sekolah dasar untuk 

mapel IPS ? 

4.3 Adakah kendala 

yang Bapak/Ibu 

hadapi dalam 

mengembangkan 

instrumen penilaian 

proses dan hasil 

belajar pada mapel 

IPS? 
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5.1 Apakah Bapak/Ibu 

juga menggunakan 

teknik nontes dalam 

melaksanakan 

evaluasi 

pembelajaran? 

5.2 Apakah Bapak/Ibu 

juga 

mengembangkan 

sendiri instrumen 

nontes untuk 

melaksanakan 

evaluasi? 

5.3 Dalam melakukan 

penilaian terhadap 

aktivitas siswa 

selama proses 

pembelajaran, 

apakah Bapak/Ibu 
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menggunakan 

instrumen nontes 

dengan indikator 

penilaian yang 

disesuaikan dengan 

Kompetensi Dasar 

yang diajarkan? 

6.1 Berapakah nilai 

Kriteria Ketuntasan 

Minimal untuk 

mapel IPS? 

6.2 Apakah Bapak/Ibu 

memberikan 

kegiatan remidial 

dan pengayaan 

kepada siswa? 

6.3 Dalam bentuk apakah 

Bapak/Ibu 

memberikan 
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kegiatan remidial 

dan pengayaan 

kepada siswa? 

7.1 Bagaimana kiat-kiat 

yang Bapak/Ibu 

lterapkan untuk 

mengkondusifkan 

suasana kelas ketika 

melaksanakan 

ulangan harian, 

ulangan tengah 

semester dsb.? 

7.2 Bagaimana cara 

Bapak/Ibu 

melaksanakan 

penilaian terhadap 

aktivitas siswa di 

dalam kelas yang 

menyangkut aspek 
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afektif dan 

psikomotorik? 

7.3 Apakah Bapak/Ibu 

mengoreksi dan 

membahas bersama 

hasil pekerjaan siswa 

di dalam kelas? 

 

                                                                                                                                                      (Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007)
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Tujuan 

Pedoman ini disusun untuk memperoleh data yang relevan tentang 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran IPS berbasis KTSP di kelas V Sekolah 

Dasar Negeri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

B. Pembatasan 

1. Aspek yang diwawamcarai dibatasi pada pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran IPS berbasis KTSP. 

2. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Guru kelas V 

C. Daftar Pertanyaan 

1. Apakah Bapak/Ibu senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran sesuai dengan yang tercantum 

dalam Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007? 

2. Dari beberapa prinsip pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang 

tercantum dalam Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007, prinsip 

manakah yang menurut Bapak/Ibu paling sulit untuk diterapkan? 

3. Alasan apakah yang membuat  Bapak/Ibu sulit untuk menerapkan 

prinsip tersebut? 

4. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan pembelajaran IPS di Sekolah 

Dasar? 

5. Berdasarkan tujuan pembelajaran IPS tersebut, aspek apa sajakah 

yang Bapak/Ibu evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPS sehingga mampu mencapai tujuan tersebut? 

6. Dalam mengevaluasi aspek-aspek tersebut apakah Bapak/Ibu 

mengalami kendala yang berarti? Bagaimana Bapak/Ibu 

mengatasinya? 

7. Apakah Bapak/Ibu telah mengagendakan pelaksanaan evaluasi hasil 

belajar dalam hal ini sejak awal semester dengan mengacu pada 

kalender pendidikan? 
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8. Apakah Bapak/Ibu menyususn kisi-kisi instrumen evaluasi yang 

memuat indikator penilaian, alokasi waktu, dan teknik evaluasi 

sebelum mengembangkan instrumen evaluasi? 

9. Selain melalui ulangan harian, apakah Bapak/Ibu mengagendaan 

pemberian tugas terstruktur kepada siswa untuk menilai proses dan 

hasil belajar mereka? 

10. Dalam mengembangkan instrumen apakah Bapak/Ibu melengkapinya 

dengan kunci jawaban dan pedoman penskoran? 

11. Dalam mengembangkan instrumen penilaian pada mapel IPS apakah 

Bapak/Ibu juga berpedoman pada Standar Kompetensi Lulusan pada 

pendidikan sekolah dasar untuk mapel IPS ? 

12. Adakan kendala yang Bapak/Ibu hadapi dalam mengembangkan 

instrumen penilaian proses dan hasil belajar pada mapel IPS? 

13. Apakah Bapak/Ibu juga menggunakan teknik nontes dalam 

melaksanakan evaluasi pembelajaran? 

14. Apakah Bapak/Ibu juga mengembangkan sendiri instrumen nontes 

untuk melaksanakan evaluasi? 

15. Dalam melakukan penilaian terhadap aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran, apakah Bapak/Ibu menggunakan instrumen nontes 

dengan indikator penilaian yang disesuaikan dengan Kompetensi 

Dasar yang diajarkan? 

16. Berapakah nilai Kriteria Ketuntasan Minimal untuk mapel IPS? 

17. Apakah Bapak/Ibu memberikan kegiatan remidial dan pengayaan 

kepada siswa? 

18. Dalam bentuk apakah Bapak/Ibu memberikan kegiatan remidial dan 

pengayaan kepada siswa? 

19. Bagaimana kiat-kiat yang Bapak/Ibu lterapkan untuk 

mengkondusifkan suasana kelas ketika melaksanakan ulangan harian, 

ulangan tengah semester dsb.? 
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20. Bagaimana cara Bapak/Ibu melaksanakan penilaian terhadap aktivitas 

siswa di dalam kelas yang menyangkut aspek afektif dan 

psikomotorik? 

21. Apakah Bapak/Ibu mengoreksi dan membahas bersama hasil 

pekerjaan siswa di dalam kelas? 
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Hasil Wawancara dengan Guru Kelas V 
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                                                                                                Semarang,     Juni 

2016                       

Mengetahui,                                                                                                                                                                                                                                 

Kepala Sekolah                      Guru Kelas V                          Observer 

 

 

 ................................              ...............................                   ...............................                                 

NIP                                          NIP                                          NIM 
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CATATAN LAPANGAN 

Tempat Pengamatan  : 

Waktu Pengamatan    : 

Subjek Penelitian:      : 

Catatan keadaan di lapangan selama proses pembelajaran IPS di kelas V. 
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                                                                                         Semarang,    Juni 2016                       

Mengetahui,                                                                                                                                                                                                                                 

Kepala Sekolah                      Guru Kelas V                                     Observer 

 

 

 ................................          ...............................                          ...............................                                      

NIP                                     NIP                                                    NIM 
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A. Surat Izin Penelitian SD Negeri Plalangan 01 
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C. Surat Izin Penelitian SD Negeri Gunungpati 02 
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D. Surat Izin Penelitian SD Negeri Gunungpati 03 

 

 

 



256 

 

 
 

E. Surat Izin Penelitian SD Negeri Jatirejo 
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F. Surat Izin Penelitian SD Negeri Pongangan 
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