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SARI 

Fitriyani, Lisa. 2016. Penerapan Nilai Standar KKM Sebagai Bentuk Evaluasi 

Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Sosiologi Kelas XI.IPS di SMA Negeri 2 

Ungaran Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi.Jurusan Sosiologi dan 

Antropologi.Fakultas Ilmu Sosial.Universitas Negeri Semarang.Dra. Elly Kismini, 

M.Si. Nurul Fatimah, S.Pd.  

Kata Kunci:Evaluasi, KKM, dan Nilai. 

 Penerapan merupakan proses, cara atau perbuatan menerapkan dalam 

bentuk tindakan atau usaha seseorang menerapkan sesuatu.Salah satu contohnya 

penerapan Nilai standar KKM yang diterapkan di SMA Negeri 2 Ungaran, SMA 

Negeri 2 Ungaran merupakan salah satu sekolah yang mempunyai mutu 

pendidikan dan kualitas tenaga pendidik yang baik.Nilai standar KKM diterapkan 

sebagai bentuk evaluasi dalam pembelajaran.Penelitian ini bertujuan (1) untuk 

mengetahui penerapan nilai standar KKM di SMA Negeri 2 Ungaran. (2) Untuk 

mengetahui dampak dari adanya penerapan nilai standar KKM sebagai bentuk 

evaluasi pembelajaran. (3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh guru 

dalam menyikapi dampak yang terjadi dengan adanya penerapan nilai standar 

KKM sebagai bentuk evaluasi pembelajaran. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian 

adalah SMA Negeri 2 Ungaran, dengan subyek penelitian Guru sosiologi. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatif, wawancara 

mendalam dan dokumentasi.Uji keabsahan data yang menggunakan triangulasi 

data.Sedangkan teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan pengambilan simpulan atau verifikasi.Konsep yang digunakan 

untuk mengkaji penelitian adalah Konsep Evaluasi dan Konsep Penilaian. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Dalam penerapkan KKM pihak 

sekolah bertumpu pada 3 aspek untuk menetapkan KKM, antara lain ; 

kompleksitas, daya dukung (sarana dan prasarana) dan indeks siswa. Nilai KKM 

di SMA Negeri 2 Ungaran dijadikan sebagai suatu bentuk evaluasi pembelajaran, 

evaluasi yang dilakukan antara lain ; remedi, penugasan, dan pengayaan. (2) 

Adanya penerapan nilai standar KKM menimbulkan dampak positif yaitu dapat 

membantu guru meningkatkan hasil belajar, dan dampak negatifnya adalah 

peserta didik mempunyai kemampuan yang berbeda tidak bisa disamakan 

kemampuan setiap peserta didik serta tidak semua tenaga pendidik mempunyai 

kapasitas ide dalam pembelajaran yang bagus dan menarik. (3) Upaya guru 

dengan memberikan motivasi kepada peserta didik dan mengubah strategi 

pengajaran yang sudah dilakukan. 

 Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 1) Bagi 

sekolah,dalam menerapkan nilai standar KKM lebih mempertimbangkan 

kemampuan peserta didik serta mempertimbangkan cara pengajaran yang 

dilakukan oleh guru, karena motode pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

sangat berpengaruh besar terhadap antusias peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran. (2) Bagi peserta didik, adanya evaluasi dalam pembelajaran dapat 

membuat peserta didik terpacu mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih 

meningkatkan lagi kapasitas belajar pesera didik. (3) Bagi pemerintah,penetapan 

nilai standar KKM seharusnya ditinjau kembali karena dalam penetapan nilai 

standar KKM semata-mata tidak dilihat hanya dari aspek kuantitatif saja 

melainkan harus melihat aspek kualitatifnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Kriteria Ketuntasan Mininal, atau yang sering disingkat menjadi 

KKM adalah hal yang sangat berpengaruh pada sistem pembelajaran 

siswa. Karena adanya nilai KKM siswa mau tidak mau harus dituntut agar 

dapat mendapatkan nilai minimal sesuai KKM yang sudah menjadi 

ketentuan sekolah itu sendiri.KKM dibuat untuk meningkatkan kualitas, 

mutu pendidikan yang nantinya berguna untuk digunakan sebagai acuan 

oleh masing-masing guru mata pelajaran. 

Sesungguhnya dalam dunia pendidikan dimana guru harus 

memberi materi pelajaran kepada siswa siswi harus dapat menerima materi 

yang diberikan oleh gurunya dengan baik. Bukan hanya menerima dengan 

baik, seharusnya siswa dapat mengerti akan apa yang sedang diajarkan 

oleh gurunya. Seorang guru pasti akan mengadakan test atau ulangan 

untuk menguji siswa-siswinya.  

Test/ulangan dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa-

siswinya pada mata pelajaran masing-masing. KKM yang diberlakukan 

oleh ketentuan-ketentuan sekolah masing-masing, sangat berpengaruh 

dalam proses belajar siswa.Melalui penetapan aturan secara umum 

pemerintah yang menjelaskan tentang adanya aturan-aturan mengenai 

penerapan KKM dalam dunia pendidikan tidak lain mempunyai maksud 

dan tujuan dengan diterapkannya aturan tersebut.
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Pemerintah memberlakukan KKM yang dimaksudkan untuk 

meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di indonesia.Pendidikan 

sendiri sebagai suatu usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, 

masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 

dan/atau latihan, yang berlangsung disekolah dan diluar sekolah 

sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat 

memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di 

masa yang akan datang.  

Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram 

dalam pendidikan formal, non-formal, dan informal disekolah, dan di 

luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan 

optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan individu, agar 

dikemudian hari dapat memainakn peranan hidup secara tepat.  

  Hal ini mendapat respon dari sekolah-sekolah dengan adanya 

penerapan KKM yang diberlakukan oleh pemerintah “KKM adalah 

salah satu tuntutan kurikulum KTSP yang berlaku sejak tahun 2006 di 

indonesia.Tuntutan ini merupakan kriteria untuk menentukan kelulusan 

peserta didik. Jika nilai peserta didik berada di atas atau sama dengan 

KKM maka peserta didik dinyatakan lulus, dan sebaliknya jika nilai 

peserta didik dibawah KKM, maka peserta didik belum dikatakan sudah 

lulus. Pentingnya KKM dalam kurikulum KTSP tanpa nilai KKM, 

maka guru tidak punya acuan menentukan siswa lulus atau tidak. 

Dengan adanya penetapan KKM guru juga tidak bisa menentukan 
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KKM mata pelajaran dengan metode kira-kira atau asal menebak saja” 

(Kompasiana.com) 

  Ketentuan Kriteria Ketuntasan Minimal yang harus dicapai oleh 

siswa tergantung dari sekolah masing-masing.Siswa pasti akan merasa 

terbebani apabila KKM yang ditentukan oleh sekolah itu sangat besar. 

Mau tidak mau siswa harus melampaui KKM yang telah ditentukan 

tersebut agar dapat dinyatakan lulus dalam mata pelajaran. Di SMA N 2 

Ungaran penetapan nilai standar KKM di buat sebagai suatu evaluasi 

dalam pembelajaran, karena mengingat nilai standar KKM sangat 

penting bagi meningkatkan mutu suatu pendidikan. 

  Penilaian dan evaluasi merupakan proses yang sangat penting 

dalam kegiatan pendidikan formal. Bagi guru evaluasi dapat 

menentukan efektifitas kinerjanya selama ini, sedangkan bagi 

pengembangan kurikulum evaluasi dapat memberikan informasi untuk 

perbaikan kurikulum yang sedang berjalan.Evaluasi sering dianggap 

sebagai salah satu hal yang menakutkan bagi peserta didik karena 

memang melalui kegiatan evaluasi dapat ditentukan nasib dalam proses 

pembelajaran selanjutnya.  

Anggapan semacam ini memang harus diluruskan. Evaluasi 

mestinya dipandang sebagai sesuatu yang wajar, yakni sebagai suatu 

bagian integral dari suatu proses kegiatan pembelajaran. Dengan 

demikian, mestinya evaluasi dijadikan kebutuhan oleh peserta didik, 
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sebab dengan evaluasi peserta didik akan tahu tentang keberhasilan 

pembelajaran yang dilakukannya(Sanjaya, 2011: 242) 

 Sucham (1961 dalam Anderson, 1975) memandang evaluasi 

sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa 

kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. 

Definisi lain dikemukakan oleh worthen dan Sanders (1973 dalam 

Anderson, 1971). Dua ahli tersebut mengatakan bahwa evaluasi adalah 

kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu; dalam mencari 

sesuatu tersebut, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat 

dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta 

alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah 

ditentukan. 

  Namun dalam kenyataanya tidak jarang ditemui KKM yang 

ditetapkan itu tidak dapat dipenuhi karena penyusunan dan 

penerapannya kurang tepat dan kurang berpedoman pada ketentuan 

yang ada. Dengan demikian proses serta hasil belajar dan pembelajaran 

disekolah tidak mencapai mutu seperti yang direncanakan.Hal inilah 

yang kemudian dapat menarik minat untuk dilakukan penelitian tentang 

hal tersebut.Penelitian ini dilakukan di salah satu sekolah yang ada di 

Kabupaten Semarang, yaitu SMAN 2 Ungaran. 

  Di SMA N 2 Ungaran nilai standar KKM ditetapkan sebagaimana 

pemerintah mencanangkan dengan memberikan nilai KKM sebagai 

Kriteria Ketuntasan Minimal kepada setiap sekolah. Ternyata yang 
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terjadi dengan adanya penerapan nilai standar KKM yang ditetapkan 

oleh sekolah mendapatkan respon dan tanggapan yang bervariasi dari 

guru-guru. Respon yang dilontarkan oleh para guru bervariasi ada yang 

positif dan ada yang negatif dengan adanya penerapan nilai standar 

KKM . Sejak diberlakukannya nilai standar KKM di SMA N 2 Ungaran 

jarang kita melihat nilai rapor dibawah nilai standar KKM yang telah 

ditentukan.Di SMA N 2 Ungaran menetapkan standar nilai KKM untuk 

siswa-siswinya adalah 75. 

  Siswa sekarang diharuskan untuk mencapai nilai minimal.Siwa-

siswi yang belum mendapatkan nilai diatas nilai standar KKM pasti 

akan dilakukan adanya remidial untuk mengulang hasil kerja siswa-

siswinya hingga mendapatkan hasil diatas nilai standar KKM. 

Bagaimana cara siswa agar siswa-siswi dapat lulus atau mendapatkan 

nilai diatas KKM? mereka pasti akan menjadi mesin photocopy, sehari 

sebelum ulangan diadakan dan mereka pasti akan membuat contekan 

agar peserta didik dapat lulus dan tidak mengulang kembali.  

  Jika yang terjadi seperti itu dimanakan letak proses belajar 

sesungguhnya? Penentuan nilai standar KKM yang ditentukan oleh 

sekolah-sekolah mempunyai fungsi yang baik, namun dibalik itu semua 

sangat bertolak belakang dengan prinsip yang harusnya diterapkan oleh 

sekolah. 
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Untuk itu peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah topik, yaitu 

“Penerapan Nilai Standar KKM Sebagai Bentuk Evaluasi 

Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Sosiologi Kelas XI.IPS di SMA 

N 2 Ungaran Tahun Ajaran 2016” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang serta permasalahan-permasalahan 

yangmuncul dalam uraian diatas, maka merumuskan beberapa perumusan 

masalah yang hendak diteliti sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan nilai standar KKM pada Mata Pelajaran 

Sosiologi Kelas XI.IPS di SMA N 2 Ungaran ? 

2. Bagaimana dampak yang terjadi dengan adanya penerapan nilai 

standar KKM sebagai bentuk evaluasi pembelajaran ? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Guru dalam menyikapi 

dampak yang terjadi dengan adanya penerapan nilai standar KKM 

sebagai bentuk evaluasi pembelajaran ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan 

yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan nilai standar KKM pada Mata 

Pelajaran SosiologiXI.IPS Kelas di SMA N 2 Ungaran. 

2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari adanya penerapan nilai 

standar KKM sebagai bentuk evaluasi pembelajaran. 
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3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Guru dalam 

menyikapi dampak yang terjadi dengan adanya penerapan nilai standar 

KKM sebagai bentuk evaluasi pembelajaran. 

D. Manfaat Penelitian 

  Manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini 

 dapat berupa  manfaat teoritis dan manfaat praktis : 

1. Kegunaan Teoretis 

a. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi yang 

objektif kepada pihak sekolah mengenai penerapan nilai standar 

KKM sebagai bentuk evaluasi pembelajaran di SMA N 2 Ungaran. 

b. Penulis akan memperoleh pengetahuan mengenai penerapan nilai 

standar KKM sebagai bentuk evaluasi pembelajaran di SMA N 2 

Ungaran. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam mata kuliah  Sosiologi Pendidikan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Menjadi dalah satu bahan perbandingan apabila penelitian yang 

sama diadakan dalam waktu-waktu mendatang dan dapat 

memberikan sumbangan pengetahuan bagi peneliti yang akan 

datang. 
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E. Batasan Istilah 

  Menghindari penafsiran yang berbeda serta mewujudkan kesatuan 

pandangan dan pengertian yang berhubungan dengan judul penelitian yang 

penulis ajukan, istilah-istilah yang perlu ditegaskan adalah : 

1. Penerapan 

 Menurut kamus umum bahasa indonesia yang dimaksud dengan 

penerapan adalah pemasangan, pengenaan, perihal mempraktekan  

( Poerwadarminta, 1986: 935 ).  

 Penerapan adalah proses, cara, atau perbuatan menerapkan. Dalam 

penelitian ini adalah menerapkan nilai standar KKM sebagai bentuk 

Evaluasi pembelajaran. 

 Penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana 

suatu lembaga pendidikan (sekolah) dapat menerapkan suatu bentuk 

evaluasi sebagaimana diterapkan sesuai prosedur yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah terkait mengenai evaluasi dalam pembelajaran. 

2. Nilai standar KKM 

 KKM merupakan batas minimal pencapaian kompetensi pada 

setiap  aspek penilaian mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta 

didik  (Depdiknas, 2007).Siswa yang belum mencapai nilai KKM 

dikatakan belum tuntas belajar dan harus mengikuti program remidial atau 

harus mengikuti ujian kembali untuk mencapai nilai tuntas.  

 Nilai standar KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah Nilai KKM yang ditetapkan oleh sekolah 
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melalui 3 aspek, yaitu : Indeks siswa, daya dukung, dan kompleksitas. 

Yang kemudian diserahkan kepada semua mata pelajaran untuk di berikan 

nilai KKM sesuai dengan 3 aspek yang telah ditentukan.Nilai KKM yang 

diterapkan pada mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 2 Ungaran adalah 

75. 

3. Evaluasi Pembelajaran 

 Evaluasi pembelajaran adalah evaluasi terhadap proses belajar 

mengajar secara sistematik, evaluasi pembelajaran diarahkan pada 

komponen.  Komponen sistem pembelajaran, yang mencakup 

komponen input, yakni  perilaku awal (entry behavior) siswa. 

Komponen input instrumental yakni  kemampuan profesional guru/tenaga 

kependidikan, komponen kurikulum  (program, studi, metode, media), 

komponen administratif (alat, waktu, dana);  komponen proses, ialah 

prosedur pelaksanaan pembelajaran; komponen output ialah hasil 

pembelajaran yang memadai ketercapaian tujuan pembelajaran (Oemar 

Hamalik, 2007: 171) 

 Dalam hal ini evaluasi pembelajaran yang dimaksudkan adalah 

evaluasi yang dilakukan dalam penerapan nilai standar KKM sebagai 

bentuk evaluasi pembelajaran. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan 

beberapa bentuk yaitu: Remidial, penugasan, pengulangan materi sebelum 

melakukan pemaparan materi selanjutnya. Evaluasi ini dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan siswa-siswi dan dapat dilihat oleh pendidik dalam 

keseharian siswa di kelas ketika mengikuti pelajaran terkait. 
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4. Mata Pelajaran Sosiologi 

 Mata Pelajaran Sosiologi merupakan salah satu bagian dari materi 

IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) yang ada disekolah menengah atas (SMA), 

yang  materinya berupa kumpulan pengetahuan tentang masyarakat dan 

kebudayaan  yang disusun secara sistematis berdasarkan analisis berfikir 

logis. Sosiologi merupakan disiplin intelektual mengenai pengembangan 

pengetahuan yang sistematis dan terandalkan tentang hubungan sosial 

manusia pada umumnya dan tentang produk hubungan tersebut 

(Depdiknas, 2003:2) 

 Dalam hal ini Mata Pelajaran Sosiologi merupakan salah satu yang 

menjadi tolak ukur sebuah penerapan nilai standar KKM sebagai bentuk 

evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru di suatu lembaga 

pendidikan (Sekolah).Mata pelajaran sosiologi yang dimaksud dalam 

penelitian ini mata pelajaran sosiologi kelas XI IPS. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

A. Deskripsi Teoritis 

 Penulis Menganalisis Penerapan Nilai Standar KKM Sebagai Bentuk 

Evaluasi Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Sosiologi menjadi salah satu 

faktor penting bagi dunia pendidikan.Peran teori bagi suatu penelitian menjadi 

salah satu unsur yang sangat penting yaitu sebagai alat analisis atau pisau 

bedah dari suatu permasalahan. 

1) Konsep Evaluasi 

 Evaluasi adalah suatu rangkaian kegiatan penilaian yang sengaja 

dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program.Dalam 

dunia pendidikan kegiatan evaluasi sering digunakan karena selama suatu 

periode pendidikan berlangsung perlu mengetahui hasil atau prestasi 

yang telah dicapai baik oleh pihak pendidik maupun oleh peserta didik. 

 Evaluasi juga merupakan suatu proses menyediakan informasi 

yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan 

jasa (the worth and merit)dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi 

dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu 

pertanggungjawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. 

 Dalam melakukan kegiatan evaluasi, harus dikenal sasaran evaluasi 

secara cermat, perlu memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang 

bersangkut paut dengan keseluruhan kegiatan belajar mengajar. Untuk itu
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ada baiknya mengenal kembali transformasi proses pendidikan formal 

disekolah.  

 Tujuan evaluasi menurut beberapa ahli pembelajaran adalah: 

1. Menurut Buchori (1980: 6) evaluasi mempunyai dua macam tujuan 

yaitu untuk mengetahui kemajuan anak atau orang yang dididik setelah si 

terdidik tadi menyadari pendidikan selama jangka waktu tertentu dan 

untuk mengetahui tingkat effisiensi metode-metode yang dipergunakan 

pendidikan selama jangka waktu tertentu tadi. 

2. Zaenal (1988: 6) bahwa untuk mengetahui sampai sejauhmana 

anak didik menguasai materi yang telah diberikan, untuk mengatahui 

sejauh mana kemampuan, keuletan dan kemampuan anak didik terhadap 

materi pelajaran, untuk mengatahui apakah tingkat kemajuan anak didik 

sudah sesuai dengan tingkat kemajuan menurut program kerja, dan untuk 

mengetahui derajat efisiensi dan keaktifan strategi pengajaran yang telah 

digunakan baik yang menyangkut metode maupun teknik belajar 

mengajar. 

 Fungsi evaluasi sendiri menurut Depdikbud (1993: 2) sebagai 

bagian dari kegiatan proses belajar mengajar, hasil penelitian berfungsi 

untuk memperbaiki kegiatan proses belajar mengajar, penentuan 

kenaikan kelas dan kelulusan, seleksi, alat penempatan, alat motifasi.   

Depdikbud (1993 : 2) fungsi evaluasi terdapat beberapa bagian : 
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(1) Memperbaiki kegiatan belajar mengajar 

 Penilaian yang dilakukan terus-menerus dan berkesinambungan 

akan dapat memberikan keterangan atau informasi tentang perkembangan 

dan perubahan proses dan hasil belajar mengajar dari suatu tahap ke 

tahap lainnya. Dalam hal ini penilaian berfungsi sebagai alat guna 

memantau kemajuan belajar dan mendiagnosa kesulitan belajar mengajar 

yang lebih baik. 

(2) Penentuan kenaikan kelas dan kelulusan 

 Hasil penilaian memberikan gambaran menyeluruh mengenai 

kemajuan dan hasil belajar siswa dalam rentang waktu tertentu dan 

cakupan bahan kajian tertentu dalam hubungan dengan pencapaian tujuan 

pembelajaran yang telah digariskan. Selanjutnya gambaran tersebut dapat 

digunakan sebagai acuan utama dalam menentukan kenaikan kelas 

maupun kelulusan dengan mempertimbangkan target pencapaian 

minimal. 

(3) Seleksi  

 Gambaran yang diperoleh mengenai kemajuan dan hasil belajar 

siswa juga mencerminkan arah perhatian, minat serta sikap maupun 

kemampuan siswa.Dengan demikian hasil penelitian atau evaluasi dapat 

digunakan sebagai dasar pengambilan penentuan program pengkhususan 

pada keputusan penentuan pilihan program, kecakapan memasuki 

program dan kemampuan mengikuti program tertentu serta seleksi 

kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
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(4) Alat penempatan 

 Hasil penilaian yang memberikan gambaran mengenai arah 

perhatian, minat, sikap maupun kemampuan siswa berfungsi sebagai alat 

yang cukup akurat guna penempatan siswa dalam kegiatan dan program 

yang paling memungkinkan siswa berhasil dengan baik. 

(5) Alat motivasi 

 Penyajian hasil penilaian kepada siswa maupun orang tuanya dapat 

menjadi alat pendorong dan penguat kemampuan belajar siswa.Evaluasi 

sangat berguna untuk mempertinggi hasil pelajaran. Oleh sebab itu 

evaluasi tak dapat dipisahkan dengan proses belajar mengajar.  

 Kegunaan Evaluasi Program Pembelajaran menurut (Widoyoko, 

2009: 11-14) : 

1. Mengomunikasikan Program Kepada Publik 

Tidak jarang publik termasuk orang tua siswa mendapat laporan 

bersifat garis besar dari media massa tentang efektivitas program 

sekolah termasuk program pembelajaran. Laporan demikian 

biasanya hanya menyajikan angka-angka statistik tanpa disertai 

penjelasan secara detail tentang makna dan hal-hal yang terkait. 

Ada pula sebagian orang tua menerima laporan tentang program 

pembelajaran dari siswanya.Informasi demikian bagaimanapun 

kurang lengkap. Oleh karena itu, mengkomunikasikan hasil 

evaluasi program pembelajaran yang lengkap akan memiliki 

keuntungan dan kebaikan bagi guru dan sekolah. Oleh karena itu 
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sekolah memiliki kewajiban untuk mengomunikasikan efektvitas 

progam pembelajarannya kepada orang tua maupun publik lainnya 

melalui hasil-hasil evaluasi yang dilaksanakan, dengan demikian 

publik dapat menilai tntng efektivitas program pembelajaran dan 

memberikan dukungn yangdiperlukan. 

2. Menyediakan Informasi bagi Pembuat Keputusan 

Informasi yang dihasilkan dari evaluasi program pembelajaran 

akan berguna bag setiap tahapan dari manajeman sekolah mulai 

sejak perencanaan, pelaksanaan ataupun ketika akan mengulangi 

dan melanjutkan program pembelajaran. Hasil evaluasi dapat 

dijadikan dasar bagi pembuatan keputusan, sehingga keputusan 

tersebut lebih valid dibandingkan keputusan hanya berdasarkan 

intuisi saja.Pembuat keputusan biasanya memerlukan informasi 

yang akurat agar dapat memutuskan sesuatu secara tepat. Informasi 

yang akurat tersebut antara lain dapat diperoleh dar kegiatan 

evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis. Penyediaan 

informasi hsil evaluasi bagi pembuatan keputusan tersebut tidak 

terbatas pada keputusan oleh kepala sekolah tetapi juga oleh 

guru.Misalnya, guru membuat keputusan tingkat kelas, sedangan 

kepala sekolah membuat keputusan untuk tngkat sekolah. Masing-

masing  pembuat keputusan memerlukan informasi dari hasil 

evaluasi, karenany hal ini harus diperhatikan ketika rencana evalusi 

dikembangan.  
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3. Penyempurnaan Program yang Ada 

Evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan dengan baik 

dapat membantu upaya-upaya dalam rangka menyempurnakan 

jalannya program pembelajaran sehingga lebih efektif.Dengan 

instrumen yang ada, hasil yang dicapai dapat di ukur dan 

didiagnosis.Berbagai kelemahan dan kendala yang mungkin timbul 

dapat ditemukan dan dikenali, kemudian dianalisis serta ditentukan 

alternatif pemecahannya yang paling tepat.Komponen-komponen 

dalam sistem pembelajaran yang memiliki kekurangn dan 

kelemahan dapat dipelajari dicari solusinya. Berdasarkan hasil 

evaluasi akan dapat diperoleh informasi tentang dampak dari 

berbagai aspek program terhadap siswa, dan berhasil juga 

teridentifikasi berbagai faktor yang perlu diperhatikan atau perlu 

penyempurnaan. Singkatnya evaluasi program pembelajaran data 

berfungsi sebagai koreksi terhadap kesalahan maupun kekurangan 

program pembelajaran. 

4. Meningkatkan Partisipasi 

Dengan adanya informasi hasil evaluasi program pembelajaran, 

maka orang tua atau masyarakat akan terpanggil untuk 

berpartisipasi dan ikut mendukung upaya-upaya peningkatan 

kualitas pembelajaran. Hasil evaluasi program pembelajaran yang 

dimasyarakatkan akan menggugah kepedulian masyarakat terhadap 

program pembelajaran, menarik perhatiannya, dan akhirnya akan 
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menumbuhkan  rasa ikut memiliki (Self of belonging). Apabila hal 

ini terbina dengan baik, maka akan tercipta suatu kontrol yang ikut 

memacu dan mengawasi kualitas pembelajaran. Selain itu, evaluasi 

juga merupakan upaya meningkatkan motivasi guru untuk 

meningkatkan kinerjanya. Informasi hasil evaluasi akan 

memberikan konfirmasi tentang komponen-komponen program 

pembelajaran yang masih lemah dan perlu ditingkatkan. Bagi siswa 

informasi hasil evaluasi yang berupa kemajuan hasil belajar siswa 

juga mempunyai manfaat untuk meningkatkan motivasi belajar. 

Objek Evaluasi Program Pembelajaran menurut (Widoyoko, 

2009: 15-16): Karena keberhasilan suatu program tidak dapat 

terlepas dari segi pelaksanaanya, maka evaluasi terhadap suatu 

program akan menyangkut berbagai hal yang terkait, baik yang 

menyangkut kualitas masukan, kualitas proses maupun hasil 

pelaksanaan program. Mengacu pada asumsi bahwa pembelajaran 

merupakan sistem yang terdiri atas beberapa unsur, yaitu masukan, 

proses dan keluaran/hasil; maka objek atau sasaran evaluasi 

program pembelajaran dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

evaluasi masukan, proses dan keluaran/ hasil pembelajaran. 

1. Evaluasi masukan pembelajaran menekankan pada penilaian 

karakteristik peserta didik, kelengkapan dan keadaan sarana dan 

prasarana pembelajaran, karakteristik dan kesiapan guru, kurikulum 

dan materi pembelajaran, strategi pembelajaran yang sesuai dengan 
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mata pelajaran, serta keadaan lingkungan dimana pembelajaran 

berlangsung. 

2. Evaluasi proses pembelajaran menekankan pada penilaian 

pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh pembelajar 

meliputi keefektifan startegi pembelajaran yang dilaksanakan, 

keefektifan media pembelajaran, cara mengajar yang dilaksanakan, 

dan minat, sikap, serta cara belajar siswa.  

3. Penilaian hasil pembelajaran merupakan upaya untuk melakukan 

pengukuran terhadap hasil belajar siswa, baik menggunakan tes 

maupun non-tes, dalam hal ini adalah penguasaan kompetensi oleh 

setiap siswa sesuai dengan karakteristik masing-masing mata 

pelajaran. 

Evaluasi Proses Pembelajaran menurut (Widoyoko, 2009: 17-21): 

1. Sasaran 

Sasaran evaluasi proses pembelajaran adalah laksanakan dan 

pengelolaan pembelajaran untuk memeproleh pemahaman 

tentang kinerja guru selama dalam pembelajaran, media 

pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran, 

serta minat, sikap dan motivasi belajar siswa. 

2. Tahapan Pelaksanaan Evaluasi 

Tahapan pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran adalah 

penentuan tujuan, menentukan desain evaluasi, pengembangan 
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instrumen evaluasi, pengumpulan informasi/data, analisis dan 

interpretasi dan tindak lanjut. 

2) Konsep Penilaian 

a. Penilaian (asessment) 

Penilaian (asessment) hasil belajar merupakan komponen 

penting dalam kegiatan pembelajaran.Upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas sistem 

penilaiannya.Menurut Djemari Mardapi (2008: 5) kualitas 

pembelajaran dapat dilihat dari hasil penilaiannya. Sistem penilaian 

yang baik akan mendorong pendidik untuk menentukan strategi 

mengajar yang baik dan memotivasi peserta didik untuk belajar 

yang lebih baik. 

 Penilaian dalam program pembelajaran merupakan salah 

satu kegiatan untuk menilai tingkat pencapaian kurikulum dan 

berhasil tidaknya proses pembelajaran. Penilaian dalam konteks 

hasil belajar diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data hasil 

pengukuran tentang kecakapan yang dimiliki siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran.Data hasil pengukuran dapat 

diperoleh melalui tes, pengamatan, wawancara, rating scale, 

maupun angket. 

 Menurut Chittenden (Djemari, 2008: 6) (dalam Widoyoko, Eko Putro 

2009: 31)  kegiatan penilaian dalam proses pembelajaran perlu diarahkan pada 

empat hal yaitu : 
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1. Penelusuran, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menelusuri apakah 

proses pembelajaran telah berlangsung sesuai yang direncanakan atau 

tidak. Untuk kepentingan ini pendidik mengumpulkan berbagai informasi 

sepanjang semester atau tahun pelajaran melalui berbagai bentuk 

pengukuran untuk memperoleh gambaran tentang pencapaian kemajuan 

belajar siswa.  

2. Pengecekan, yaitu untuk mencari informasi apakah terdapat kekurangan-

kekurangan pada peserta didik selama proses pembelajaran. Dengan 

melakukan berbagai bentuk pengukuran berusaha untuk memperoleh 

gambaran menyangkut kemampuan peseta didiknya, apa yang telah 

berhasil dikuasai dan apa yang belum. 

3. Pencarian, yaitu untuk mencari dan menemukan penyebab kekurangan 

yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan jalan ini 

pendidik dapat segera mencari solusi untuk mengatasi kendala-kendala 

yang timbul selama proses belajar berlangsung. 

4. Penyimpulan, yaitu untuk menyimpulkan tentang tingkat pencapaian 

belajar yang telah dimiliki peserta didik. Hal ini sangat penting bagi 

pendidik untuk mengetahui tingkat pencapaian yang diperoleh peserta 

didik. Selain itu, hasil penyimpulan ini dapat digunakan sebagai laporan 

hasil tentang kemajuan belajar peserta didik, baik untuk peserta didik 

sendiri, sekolah, orang tua, maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan. 

 Secara umum penilaian terhadap hasil belajar dapat dilakukan 

dengan tes, ( tes tertulis, tes lisan maupun tes perbuatan), pemberian tugas, 
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penilaian kinerja (performance assessment), penilaian proyek, penilaian 

hasil kerja peserta didik (product assessment), penilaian sikap, dan 

penilaian berbasis portofolio (portofolio based assesment). Setiap teknik 

penilaian mempunyai keterbatasan.Penilaian yang komperhensif 

memerlukan lebih dari satu teknik penilaian. 

b. Fungsi Penilaian dalam Pendidikan 

Ada beberapa fungsi penilaian dalam pendidikan, baik penilaian 

yang menggunakan tes maupun non-tes. Diantara fungsi-fungsi penilaian 

tersebut antara lain: 

a) Dasar Mengadakan Seleksi 

Hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar mengambil 

keputusan tentang orang yang akan diterima atau ditolak dalam 

suatu proses seleksi. Untuk dapat memutuskan penerimaan atau 

penolakan ini maka haruslah digunakan alat penilaian yang tepat, 

yaitu tes yang dapat meramalkan keberhasilan atau kegagalan 

seseorang dalam suatu kegiatan tertentu pada masa yang akan 

dengan resiko yang terendah. 

b) Dasar Penempatan 

Setiap siswa sejak lahirnya telah membawa bakat sendiri-

sendiri, sehingga pembelajaran akan lebih efektif apabila 

disesuaikan dengan pembawaan siswa. Akan tetapi, disebabkan 

karena keterbatasan sarana, prasarana dan tenaga, pembelajaran 

yang bersifat individual kadang-kadang sulit untuk 
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dilaksanakan.Pendekatan yang lebih bersifat melayani perbedaan 

kemampuan adalah pembelajaran secara kelompok.Untuk dapat 

menentukan dengn pasti di kelompok mana seorang siswa harus 

ditempatkan, digunakan penilaian. Sekelompok siswa yang 

mempunyai hasil penilaian yang sama akan berada dalam 

kelompok yang sama dalam belajar. 

c) Diagnostik 

Apabila alat yang digunakan dalam penilaian memenuhi 

persyaratan, maka dengan melihat hasil penilaian, guru akan 

mengetahui kelemahan siswa beserta sebab-musabab kelemahan 

itu. Jadi dengan mengadakan penilaian sebenarnya guru 

mengadakan diagnosis siswa tentang kelebihan dan kelemahan 

serta kesulitan-kesulitan yang dialami dalam belajarnya. Dengan 

diketahui sebab-sebab kelemahan tersebut, akan lebih mudah 

mencari cara untuk mengatasinya. 

d) Umpan Balik 

Hasil suatu pengukuran atau skor tes tertentu dapat 

digunakan sebagai umpan balik, balik bagi individu yang 

menempuh tes maupun bagi guru yang berusaha mentransfer 

kemampuan kepada siswa.Suatu skor tes dapat digunakan sebagai 

umpan balik, bila telah diinterpretasi. Setidak-tidaknya ada dua 

cara menginterpretasi skor tes, yaitu: kelompoknya, kedua dengan 

melihat kedudukan skor yang diperoleh seseorang dengan kriteria 
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yang ditentukan sebelum tes dimulai. Untuk yang pertama 

dinamakan “norm reference tence”dan yang kedua dinamakan 

“criterion reference test”. 

e) Menumbuhkan Motivasi Belajar dan Mengajar 

Hasil penilaian seharusnya dapat memotivasi belajar siswa, 

dan dapat menjadi pembimbing bagi mereka untuk belajar. Bagi 

mereka yang memperoleh hasil penilaian kurang baik seharusnya 

menjadi cambuk untuk lebih berhasil dalam kegiatan penilaian 

yang akan datang dan secara tepat dapat mengetahui di wilayah 

mana terletak kelemahannya. Bagi mereka yang memperoleh hasil 

baik tentu saja hasil itu dapat menjadi motivasi mempertahankan 

dan meningkatkan hasilnya, serta menjadi pedoman dalam 

mempelajari bahan pengayaan.Selain mendorong siswa untuk 

belajar lebih baik, dengan adanya penilaian juga dapat mendorong 

guru untuk mengajar lebih baik. 

f) Perbaikan Kurikulum dan Program Pendidikan  

Salah satu peran yang penting dari penilaian pendidikan 

adalah menjadi dasar yang kuat bagi perbaikan kurikulum dan 

program pendidikan.Perbaikan kurikulum atau program pendidikan 

yang dilakukan tanpa didasarkan pada hasil penilaian yang 

sistematis terhadap kurikulum maupun program sebelumnya acap 

kali menjadi kurang maksimal hasilnya. Dengan mengadakan 

penilaian akan dapat diketahui tingkat pencapaian kurikulum. 



24 

 

 

g) Pengembangan Ilmu 

Hasil tes, pengukuruan dan penilaian tentu saja akan dapat 

memberi sumbangan yang berarti bagi perkembangan teori dan 

dasar pendidikan. Ilmu seperti pengukuran pendidikan sangat 

tergantung pada hasil-hasil tes, pengukuran dan penilaian yang 

dilakukan sebagai kegiatan sehari-hari guru dan pendidik lainnya. 

Berdasarkan hasil tes, pengukuran dan penilaian akan diperoleh 

pengetahuan empirik yang sangat berharga untuk pengembangan 

ilmu dan teori. 

c. Pentingnya Penilaian Hasil Belajar 

Menurut Suharsimi (2008: 6-8) guru maupun pendidik lainnya 

perlu mengadakan penilaian terhadap hasil belajar siswa karena dalam 

dunia pendidikan, khususnya dunia persekolahan penilaian hasil belajar 

mempunyai makna yang penting, baik bagi siswa, guru maupun sekolah. 

Adapun makna penilaian bagi ketiga pihak tersebut adalah : 

1. Makna Bagi Siswa 

Dengan diadakannya penilaian hasil belajar, maka siswa dapat 

mengetahui sejauh mana telah berhasil mengikuti pelajaran yang 

disajikan oleh guru. Hasil yang diperoleh siswa dari penilaian hasil 

belajar ini ada dua kemungkinan: 

b. Memuaskan 

Jika siswa memperoleh hasil yang memuaskan dan hasil itu 

menyenangkan, tentu kepuasan itu ingin diperolehnya lagi pada 
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kesempatan lain waktu. Akibatnya, siswa akan mempunyai 

motivasi yang cukup besar untuk belajar lebih giat, agar lain 

kali mendapat hasil yang lebih memuaskan. Keadaan 

sebaliknya dapat juga terjadi, yakni siswa sudah merasa puas 

dengan hasil yang diperoleh dan usahanya menjadi kurang 

gigih untuk lain kali. 

c. Tidak Memuaskan 

Jika siswa tidak puas dengan hasil yang diperoleh, ia akan 

berusaha agar lain kali keadaan itu tidak terulang lagi. Maka ia 

selalu belajar giat. Namun demikian, dapat juga sebaliknya. 

Bagi siswa yang lemah kemauannya, akan menjadi putus asa 

dengan hasil kurang memuaskan yang telah diterimanya. 

2. Makna Bagi Guru 

a. Berdasarkan hasil penilaian yang diperoleh, guru akan dapat 

mengetahui siswa-siswa mana yang sudah berhak 

melanjutkan pelajarannya. Karena sudah berhasil mencapai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) kompetensi yang 

diharapkan, maupun mengetahui siswa-siswa yang belum 

berhasil mencapai KKM kompetensi yang diharapkan. 

Dengan petunjuk ini guru dapat lebih memusatkan 

perhatiannya kepada siswa-siswa yang belum berhasil 

mencapai KKM kompetensi yang diharapkan. 



26 

 

 

b. Berdasarkan hasil penilaian yang diperoleh, guru akan dapat 

mengetahui apakah pengalaman belajar (materi pelajaran) 

yang disajikan sudah tepat bagi siswa sehingga untuk 

kegiatan pembelajaran di waktu yang akan datang tidak 

perlu diadakan perubahan. 

c. Berdasarkan hasil penilaian yang diperoleh, guru akan dapat 

mengetahui apakah strategi pembelajaran yang digunakan 

sudah tepat atau belum. Jika sebagian besar dari siswa 

memperoleh hasil penilaian yang kurang baik maupun jelek 

pada penilaian yang diadakan, mungkin hal ini disebabkan 

oleh strategi atau metode pembelajaran yang kurang tepat. 

Apabila demikian halnya, maka guru harus intropeksi diri 

dan mencoba mencari strategi lain dalam kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan. 

3. Makna Bagi Sekolah 

a. Apabila guru mengadakan penilaian dan diketahui bagaimana 

hasil belajar siswa-siswanya, maka akan dapat diketahui pula 

apakah kondisi belajar maupun kultur akademik yang 

diciptakan oleh sekolah sudah sesuai dengan harapan atau 

belum. Hasil belajar siswa merupakan cermin kualitas suatu 

sekolah. 

b. Informasi hasil penilaian yang diperoleh dari tahun ke tahun 

dapat digunakan sebagai pedoman bagi sekolah untuk 
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mengetahui apakah yang dilakukan oleh sekolah sudah 

memenuhi standar pendidikan sebagaimana dituntut Standar 

Nasional Pendidikan (SNP) atau belum. Pemenuhan berbagai 

standar akan terlihat dari bagusnya hasil penilaian belajar 

siswa. 

c. Informasi hasil penilaian yang diperoleh dapat dijadikan 

sebagai pertimbangan bagi sekolah untuk menyusun berbagai 

program pendidikan disekolah untuk masa-masa yang akan 

datang. 

B. Kajian Pustaka 

 Dengan adanya konsep mengenai Evaluasi dalam pembelajaran  

diatas tersebut. Agar tidak terjadi salah penafsinar penelitian mengenai 

Penerapan Nilai Standar KKM Sebagai Bentuk Evaluasi Pembelajaran 

Pada Mata Pelajaran Sosiologi Di SMA N 2 Ungaran Tahun Ajaran 

2016, maka penulis memberikan tinjauan pustaka berdasarkan penelitian-

penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang peneliti teliti. 

Tinjauan pustaka disini memberikan batasan penelitian terdahulu 

mengenai penerapan nilai standar KKM dan Evaluasi pembelajaran 

dengan penelitian yang peneliti teliti agar penelitian yang peneliti teliti 

bukan merupakan duplikasi dari penelitian-penelitian yang sejenis 

sebelumnya. Penelitian mengenai nilai standar KKM dan Evaluasi 

pembelajaran telah dilakukan oleh berbagai pihak.Hasil penelitian 

mengenai nilai standar KKM dan Evaluasi pembelajaran tersebut dapat 
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digunakan sebagai referensi dan acuan dalam kajian penelitian sejenis. 

Hasil penelitiannya meliputi: 

J.Vargo Dkk (2003) dalam penelitiannya yang berjudul “Learning 

Object Evaluation: Computer-Mediated Collaboration And Inter-Rater 

Reliability“yang mengkaji mengenai perkembangan dalam pembentukan 

resipotori objek standar dan metadata, dan menyajikan analisis formatif 

yang diandalkan secara online, metode kerjasama untuk mengevaluasi 

mutu objek pembelajaran. Metode menggunakan 10 (sepuluh) item 

objek belajar tinjauan instrumen dalam sebuah konvergen partisipasi 

evaluasi desainer model instruksional bahwa menyatukan, pengembang 

media dan instruktur. Secara keseluruhan proses kolaborasi tersebut 

secara subtansial meningkat dengan keandalannya dan validitas dari 

peringkat objek belajar. Studi ini menyimpulkan dengan rekomendasi 

tersebut termasuk perubahan untuk sebuah proses pelatihan dan 

persyaratan untuk memilih sebuah kelompok.  

Dalam penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang 

diteliti oleh peneliti yaitu mengenai evaluasi dalam pembelajaran. 

Perbedaan penelitian J.Vargo Dkk dengan penelitian yang di teliti ini 

yaitu evaluasi yang dilakukan oleh J.Vargo Dkk lebih kepada evaluasi 

pembelajaran komputer sedangkan evaluasi pembelajaran yang diteliti 

oleh peneliti adalah evaluasi pembelajaran yang di bentuk dengan adanya 

sistem penerapan nilai standar KKM. 
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Komang (2010) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengembangan Evaluasi Pembelajaran Online” yang berisi tentang 

bagaimana evaluasi merupakan bagian yang terpenting dalam proses 

pembelajaran. Evaluasi manual dengan instrumen evaluasi tercetak 

memiliki beberapa kelemahan.Dengan adanya kelemahan-kelemahan 

tentang evaluasi manual suatu mekanisme evaluasiperlu diciptakan 

untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan yang ada.Dalam penelitian 

ini dikaji evaluasi online.Fasilitas hiperteks yang dimiliki 

internet/intranet dilengkapi dengan sistem basis data yang dinamis 

dicoba dimanfaatkan sebagai fasilitas pendukung evaluasi online. 

 Evaluasi online ini diharapkan mampu memberikan hasil evaluasi 

secara tepat dan cepat.Penelitian ini merupakan pembangunan perangkat 

lunak berupa web pendukung evaluasi online.Sistem evaluasi online ini 

telah berhasil mengembangkan rancang bangun beserta 

implementasinya.Fungsi-fungsi yang bisa diakomodasi oleh sistem ini 

adalah mengelola data mahasiswa, mengelola data soal ujian, mengatur 

beberapa setting yang diperlukan. Selain itu, sistem evaluasi ini juga 

menangani evaluasi dengan bentuk tes essay dengan cara mahasiswa 

mengirimkan jawaban ke alamat email dosen pengampu mata kuliahnya. 

Berdasarkan penilaian persepsi mahasiswa, diperoleh hasil bahwa 

mahasiswa cenderung menerima/menilai baik sistem evaluasi 

pemebelajaran online ini. 
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 Penelitian oleh Komang ini memiliki kesamaan dengan penulis 

yaitu bagaimana evaluasi yang dilakukan disebuah satuan pendidikan 

untuk meningkatkan mutu pendidikan. Perbedaan yang dilakukan oleh 

komang dengan penulis adalah pada penelitian komang lebih 

menitikberatkan penerapan evaluasi online sebagai cara untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis adalah penerapan standar nilai KKM sebagai bentuk 

evaluasi pembelajaran dalam mata pelajaran sosiologi. Lebih di titik 

beratkan evaluasi dalam pembelajaran. 

Penelitian yang relevan adalah Penelitian yang dilakukan oleh 

Saifudin (2010) “Pengaruh penerapan alat evaluasi non tes terhadap 

prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran sosiologi pada siswa kelas 

X SMA NEGERI 2 SEMARANG Tahun ajaran 2008/2009”. Penelitian 

Saifudin ini menjelaskan bagaimana perlunya berbagai informasi atau 

data yang menyangkut obyek yang sedang di evaluasi. Idealnya seorang 

guru dalam melaksanakan evaluasi diharapkan dapat memadukan kedua 

jenis alat evaluasi tersebut, karena bagaimanapun juga keberhasilan 

siswa dalam proses belajar mengajar tidaklah selalu dapat diukur dengan 

alat evaluasijenis tes saja, apalagi untuk mata pelajaran sosiologi dan 

antropologi banyak aspek lain yang sukar diukur secara kuantitatif dan 

obyektif, seperti aspek afektif yang berupa pengalaman nilai-nilai sosial 

dalam kehidupan sehari-hari siswa baik dilingkungan keluarga, sekolah 

maupun masyarakat. Bertolak dari pertimbangan tersebut maka untuk 
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mencari nilai rapor siswa dalam mata pelajaran sosiologi.pada 

kenyatannya tidak jarang ditemui bahwa guru lebih cenderung sering 

menggunakan alat evaluasi non tes dibandingkan non tes dalam 

mengadakan penilaian terhadap proses manapun hasil belajar siswa. 

Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang diteliti 

oleh peneliti yaitu penerapan evaluasi pembelajaran sebagai bentuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Perbedaan dalam penelitian ini 

adalah metode yang digunakan oleh saifudin menggunakan metode 

penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang diteliti menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Evaluasi yang di titik beratkan dalam 

penelitian yang akan diteliti ke penerapan nilai standar KKM sebagai 

betuk evaluasi pembelajaran sedangkan pada penelitian saefudin evaluasi 

non tes yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Hapsari (2011) yang 

berjudul “Faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

sosiologi (Studi kasus SMA Negeri kabupaten Banjarnegara)”. Dalam 

penelitian ini membahas mengenai KKM yang ditetapkan oleh satuan 

pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan 

pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik 

yang hampir sama. Pertimbangan pendidik atau forum Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran (MGMP) secara akademis menjadi pertimbangan 

utama penetapan KKM.KKM menjadi acuan bersama pendidik, peserta 
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didik, dan orang tua peserta didik oleh karena itu pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap penilaian di sekolah berhak untuk 

mengetahuinya.Satuan pendidikan perlu melakukan sosialisasi agar 

informasi dapat diakses dengan mudah oleh peserta didik dan atau orang 

tuanya.KKM harus dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LBH) 

atau rapor sebagai acuan dalam menyikapi hasil belajar peserta didik.Di 

Banjarnegara ada delapan sekolah Negeri mempunyai KKM yang relatif 

rendah. Walaupun sekolah-sekolah tersebut sudah termasuk sekolah 

negeri namun dalam hal pencapaian KKM tidak sama. Beberapa dari 

sekolah tersebut ternyata tidak semua siswa mampu mencapai KKM 

atau standar nilai yang telah ditentukan sekolah, karena masing-masing 

sekolah tersebut mempunyai standar nilai yang berbeda-beda. 

 Dalam penelitian Hapsari memiliki kesamaan dengan penelitian 

yang diteliti oleh peneliti yaitu membahas mengenai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) hasil belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi. 

sedangkan perbedaan dalam penelitian yang di teliti lebih kepada 

penerapan nilai standar KKM sebagai bentuk evaluasi pembelajaran pada 

mata pelajaran sosiologi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nuroktya (2012) yang berjudul 

“Hambatan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pelaksanaan 

Evaluasi Pembelajaran di SMA N 1 Sanden” dalam penelitian ini 

membahas mengenai hambatan guru PKn dalam pelaksanaan evaluasi 

khususnya dalam mekanisme penyusunan instrumen penilaian hasil 
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belajar dan mekanisme penilaian hasil belajar di SMAN 1 Saden.Dalam 

hal penyusunan instrumen penilaian hasil belajar, guru mengalami 

hambatan dalam mengembangkan butir-butir instrumen penilaian dan 

dalam menelaah instrument penilaian. Termasuk hambatan dalam 

mengembangkan butir-butir intsrument penilaian adalah dalam 

menerapkan teknik penilaian dan dalam menentukan jenis 

penilaian.Sedangkan hambatan dalam menelaah instrument penilaian 

adalah dalam uji coba instrumen penilaian. 

 Dalam hal mekanisme penilaian hasil belajar, Guru PKN 

mengalami hambatan dalam penilaian akhir pembelajaran (post test), 

yaitu ketersediaan waktu yang digunakan untuk melakukan penilaian 

yang dianggap kurang sehingga menyebabkan guru menjadi tergesa-gesa 

dalam melaksanakan ulangan dan siswa menjadi tidak maksimal dalam 

mengerjakan soal.Guru juga mengalami hambatan dalam pembuatan 

keputusan hasil penilaian, yaitu dalam pembuatan keputusan hasil 

penilaian ulangan harian, dalam penskoran, dalam melakukan remidial, 

dan dalam melakukan pengayaan. 

 Subjek penelitian adalah Guru PKN di SMA 1 Saden.Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur 

dan observasi.Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif.Dalam penelitian Nuroktya dengan penelitian yang diteliti oleh 

penulis memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai 

evaluasi pembelajaran yang dilakukan dalam pembelajaran yang 
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dilakukan, metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode 

penelitian kuliatitaf. Perbedaan dalam penelitian Nuroktya dengan 

penelitian yang akan diteliti adalah pada penelitian nuroktya membahas 

mengenai Hambatan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam 

Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran di SMA N 1 Sanden, sedangkan 

pada penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah penerapan nilai standar 

KKM sebagai bentuk evaluasi pembelajaran pada mata pelajaran 

sosiologi di SMA N 2 Ungaran. 

Eny (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi 

Pembelajaran Guru IPA SMP Di Kota Semarang”  dalam penelitian ini 

membahas mengenai kualitas lulusan sangat dipengaruhi oleh kualitas 

pembelajaran guru. Kualitas pembelajaran dapat di evaluasi dari 

kompetensi pembelajaran guru kompetensi pembelajaran guru meliputi: 

ketrampilan berkomunikasi, pengetahuan tentang perkembangan siswa, 

tanggung jawab profesional. Tujuan dalam penelitian ini adalah 

mengevaluasi 6 (enam) kriteria diatas.Hasil rekomendasi dalam 

penelitian ini diharapkan sebagaian dasar untuk melakukan perbaikan 

pembelajaran. Dalam penelitian ini memberikan hasil evaluasi 

pembelajaran guru IPA, yaitu: 1) skor penilaian guru terhadap dirinya 

sendiri (Self assesment) lebih tinggi dibandingkan dengan nilai dari 

kepala sekolah (peer assesment), 2) nilai rendah lebih didominasi pada 

kemampuan guru dalam memotivasi, menggali dan meningkatkan 

potensi siswa, 3) masih lemahnya guru dalam melakukan penelitian. 
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 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Eny dan penelitian yang 

diteliti oleh memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai evaluasi 

pembelajaran. Perbedaan yang dilakukan oleh eny dengan peneliti adalah 

penelitain yang dilakukan Eny membahas mengenai evaluasi 

pembelajaran pada Guru SMP di Kota Semarang, lebih menitikberatkan 

pada evaluasi guru sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah 

evaluasi pembelajaran yang dilakukan guru pada siswa dengan adanya 

penerapan nilai Standar KKM. 

Rambu-rambu Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) disekolah: 

KKM merupakan batas minimal pencapaian kompetensi pada 

setiap aspek penilaian mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta 

didik (Depdiknas, 2007).Siswa yang belum mencapai nilai KKM 

dikatakan belum tuntas belajar dan harus mengikuti program remidial 

atau harus mengikuti ujian kembali untuk mencapai nilai tuntas.  

 Dalam penetapan nilai standar KKM memiliki tujuan, tujuan 

dilakukannya penetapan KKM (Nurman, 2009) sebagai berikut : 

a) Menentukan target kompetensi yang harus dicapai siswa. 

b) Sebagai patokan/ acuan/ dasar menentukan kompeten atau tidak 

kompetennya terhadap kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. 

Dalam hal ini penetapan nilai standar KKM  yang diterapkan juga 

memiliki manfaat , manfaat yang ingin dicapai dari penetapan KKM  

adalah sebagai berikut : 
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a) Sebagai acuan bagi pendidik atau guru dalam menilai peserta didik 

sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Guru harus 

memberikan respon yang tepat terhadap pencapaian kompetensi 

dasar dalam bentuk pemberian layanan remidial atau layanan 

pengayaan. 

b) Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti 

penilaian mata pelajaran. Peserta didik diharapkan dapat 

mempersiapkan diri dalam mengikuti penilaian agar mencapai nilai 

melebihi KKM. 

c) Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan 

evaluasi program pembelajaran yang dilakukan disekolah. 

d) Merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta 

didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. 

e) Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi 

tiap mata pelajaran. 

 Penetapan nilai standar KKM ini juga memiliki rambu-rambu 

dalam penetapannya, rambu-rambu tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Ditetapkan pada awal tahun pelajaran 

b) Ditetapkan oleh Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) 

c) KKM dinyatakan dalam bentuk presentasi berkisar antara 0-100. 

Sehingga dinyatakan dengan angka maksimal 100.Angka maksimal 

100 merupakan kriteria ketuntasan ideal. Tetapi untuk target 
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ketuntasan secara minimal diharapkan mencapai angka 75. Satuan 

pendidikan dapat memulai dari kriteria ketuntasan minimal di 

bawah target nasional kemudian di tingkatkatkan secara bertahap. 

d) Sekolah dapat menetapkan KKM dibawah nilai ketuntasan untuk 

mencapai nilai ketuntasan belajar maksimal. 

e) Dicantumkan dalam lembar hasil belajar siswa/rapor. 

f) Diinformasikan kepada seluruh warga sekolah dan orang tua siswa. 

Mekanisme penetapan nilai standar KKM, penetapan nilai standar 

KKM perlu mempertimbangkan beberapa ketentuan sebagai berikut: 

a) Penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang 

dapat dilakukan melalui metode kualitatif maupun 

kuantitatif.Metode kualitatif dapat dilakukan melalui professional 

judgement oleh pendidik dengan mempertimbangkan kemampuan 

akademik dan pengalaman pendidik mengajar pada mata pelajaran 

disekolahnya.Sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan 

rentang angka yang disepakati sesuai dengan penetapan kriteria 

yang ditentukan. 

b) Penetapan KKM dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar 

minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan 

kompleksitas, daya dukung dan kemampuan (intake) peserta didik 

untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar 

kompetensi. 
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c) KKM setiap Kompetensi Dasar (KD) merupakan rata-rata dari 

indikator yang terdapat dalam Kompetensi Dasar tersebut. Peserta 

didik dinyatakan telah mencapai ketuntasan belajar untuk KD 

tertentu apabila yang bersangkutan telah mencapai ketuntasan 

belajar minimal yang telah ditetapkan untuk seluruh indikator pada 

KD tersebut. 

d) KKM setiap SK merupakan rata-rata KKM Kompetensi Dasar 

yang ada pada SK tersebut. 

e) KKM mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM-SK 

yang terdapat dalam satu semester atau satu tahun pembelajaran 

dan dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LBH/Rapor) 

peserta didik. 

f) Indikator merupakan acuan / tujuan bagi pendidik untuk membuat 

soal-soal ulangan, baik dengan ulangan harian (UH), Ulangan 

Tengah Semester (UTS) maupun Ulangan Akhir Semester (UAS). 

g) Pada setiap indikator atau kompetensi dasar dimungkinkan adanya 

perbedaan nilai ketuntasan minimal. 

Penetapan KKM dilakukan oleh guru atau kelompok guru mata 

pelajaran. Langkah penetapan KKM adalah sebagai berikut : 

a) Guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran 

dengan mempertimbangkan tiga aspek kriteria yaitu kompleksitas, 

daya dukung dan intake peserta didik. Hasil penetapan KKM oleh 
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guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala 

sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. 

b) KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas 

pendidikan. 

c) KKM dicantumkan dalam LHB pada saat hasil penilaian 

dilaporkan kepada orang tua/wali peserta didik.  

Kriteria penetapan KKM, hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

penetapan KKM (Depdiknas, 2009) adalah : 

a) Tingkat kompleksitas, kesulitan/ kerumitan setiap indikator, 

kompetensi dasar dan standar kompetensi yang harus dicapai 

peserta didik. 

 Aspek kompleksitas (Kesulitan atau kerumitan) ini ditentukan bila 

dalam pelaksanaan pencapaian kompetensi menurut hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Pemahaman SDM, seperti: memahami kompetensi yang 

harus dicapai siswa dan memiliki pengetahuan dan 

kemampuan sesuai bidang studi. 

2. Daya kreatifitas dan inovasi dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

3. Waktu yang diperlukan untuk pencapaian kompetensi 

(menggunakan metode yang bervariasi) 

4. Latihan khusus dengan bantuan orang lain. 
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5. Semakin kompleks atau sukar Kompetensi Dasar (KD) 

maka nilainya semakin rendah, tetapi semakin mudah KD 

maka nilainya semakin tinggi. 

b) Kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan 

pembelajaran yaitu meliputi ketersediaan tenaga, sarana dan 

prasarana pendidikan yang sangat dibutuhkan, BOP atau bantuan 

operasional pendidikan, manajeman sekolah dan kepedulian 

stakeholders sekolah. 

c) Tingkat kemampuan (intake) rata-rata siswa peserta didik. Inteks 

adalah kemampuan awal peserta didik, bisa dilihat dari hasil 

sebelumnya atau pre test. Semakin tinggi rata-rata kemampuan 

awal peserta didik maka nilainya semakin tinggi. 

(permendiknas No 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian) 

C. Kerangka Berfikir 

 Kerangka berfikir memberikan sekilas gambaran mengenai inti dari alur 

pikiran dari skripsi ini, yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam 

memahami isi dari skripsi ini.Hal ini perlu pada saat pelaksanaan penelitian tanpa 

menggunakan kerangka pemikiran. Jadi kerangka berfikir ditarik berdasarkan 

suatu landasan konseptual yang lebih lanjut akan merupakan bingkai yang 

mendasar memecahkan suatu masalah. 
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Berdasarkan latar belakang permasalahan serta beberapa kajian literatur 

diatas, maka dapat disusun kerangka berfikir sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bagan1 . Kerangka Berfikir 

“Penerapan Nilai Standar KKM Sebagai Bentuk Evaluasi Pembelajaran Pada 

Mata Pelajaran Sosiologi Kelas XI.IPS di SMA N 2 Ungaran Tahun Ajaran 2016” 

 

Dari kerangka berfikir di atas dapat dijelaskan bahwa Nilai Standar KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal) sebagai suatu bentuk tolak ukur dalam suatu 

lembaga pendidikan (sekolah) yang di lihat dari 3 aspek, yaitu : Indeks siswa, 

daya dukung, dan kompleksitas. Dari 3 aspek tersebut Nilai Standar KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal) diterapkan kepada Mata pelajaran terkait.Dalam 

penerapan Nilai Standar KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang diterapkan 

kepada semua mata pelajaran khususnya dalam penelitian ini adalah mata 

pelajaran sosiologi menimbulkan beberapa sisi negatif dengan adanya penerapan 

nilai standar KKM. Dari berbagai dampak yang muncul karena adanya penerapan 

nilai standar KKM tersebut maka muncul suatu bentuk evaluasi yang dilakukan 

oleh guru yaitu : Remidial, Penugasan, dan Pengulangan materi yang telah 

Nilai Standar KKM 

Penerapan Nilai Standar 

KKM 

Evaluasi Pembelajaran 

 

Dampak Penerapan Nilai 

Standar KKM 

Konsep penilaian dan Konsep Evaluasi 
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disampaikan. Evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah, guru dan siswa-siswi di 

lakukan guna memperbaiki dan mendapatkan nilai sesuai dengan ketentuan atau 

melampaui Nilai Standar KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang telah 

ditetapkan oleh pihak sekolah yang melahirkan suatu konsep penilaian dan suatu 

konsep evaluasi dalam dunia pendidikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Setelah penulis melaksanakan penelitian, maka dapat diambil 

simpulan pada rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Penerapan Nilai Standar KKM di SMA Negeri 2 Ungaran Yaitu: 

a. SMA Negeri 2 Ungaran dalam menetapkan KKM 

mempertimbangkan 3 aspek, yaitu: Kompleksitas, daya dukung 

(sarana dan prasarana), dan indeks siswa. Nilai standar KKM 

sepenuhnya wewenang ada ditangan sekolah.Penetapan KKM yang 

dilakukan melalui 3 langkah, yaitu: 1) persiapan, 2) penerapan, 3) 

Evaluasi.Penetapan nilai standar KKM sosiologi di SMA 2 

Ungaran adalan 7,5.  

b. Ada 3 cara yang dilakukan dalam Penerapan nilai standar KKM 

yang dijadikan sebagai suatu evaluasi pembelajaran, yaitu: 1) 

Remedi, 2) Penugasan, dan 3) pengayaan atau evaluasi. Kegiatan 

pengayaan yang diberikan guru terhadap peserta didik merupakan 

salah satu bentuk seleksi yang dilakukan guru.Bentuk evaluasi 

yang dilakukan oleh Guru SMA Negeri 2 Ungaran merupakan 

salah satu bentuk cara guru melakukan penilaian dan mengontrol 

hasil belajar siswa SMA Negeri 2 Ungaran. 
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2. Dampak adanya penerapan nilai standar KKM sebagai bentuk evaluasi 

pembelajaran  

Dampak positif , dapat membantu guru dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa-siswi. Dampak negatif, tidak semua peserta didik 

mempunyai kemampuan yang sama dengan peserta didik yang lain. 

Sejatinya setiap siswa sejak lahirnya telah membawa bakat sendiri-

sendiri, sehingga pembelajaran akan lebih efektif apabila disesuaikan 

dengan pembawaan siswatetapikarena keterbatasan sarana, prasarana 

dan tenaga. Tenaga guru yang menjadi salah satu kendala saat 

pembelajaran berlangsung. Kapasitas guru yang tidak dapat 

memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa merupakan 

salah satu hambatan yang terjadi disekolah. 

3. Upaya guru dalam menyikapi dampak yang terjadi dengan adanya 

penerapan nilai standar KKM sebagai bentuk evaluasi pembelajaran.  

Dengan cara memberikan motivasi dan memberikan model 

pembelajaran yang tidak membosankan bagi peserta didik merupakan 

upaya yang dilakukan oleh guru. Strategi yang diberikan dimaksudkan 

untuk menambah semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran 

dikelas. Dari hal tersebut juga akan berdampak pada nilai yang akan 

didapatkan oleh siswa.Evaluasi program pembelajaran yang 

dilaksanakan berfungsi sebagai koreksi terhadap kesalahan maupun 

kekurangan program pembelajaran di SMA Negeri 2 Ungaran. 
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B. Saran 

1. Bagi sekolah, Penerapan Nilai Standar KKM yang ditentukan oleh 

sekolah seharusnya dipertimbangkan dengan melihat kemampuan peserta 

didik disekolah.Sekolah juga harus mempertimbangkan cara pengajaran 

yang dilakukan guru, apakah sesuai dengan penetapan nilai standar KKM 

yang ditetapkan atau tidak. Karena metode pengajaran yang dilakukan 

oleh guru sangat berpengaruh terhadap antusias peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran.  

2. Bagi peserta didik, dengan adanya penetapan nilai standar KKM yang 

dilakukan oleh sekolah sebagai bentuk evaluasi pembelajaran seharusnya 

dapat membuat peserta didik berlomba-lomba untuk mendapatkan hasil 

yang memuaskan diatas nilai standar KKM yang ditetapkan.  

3. Bagi Pemerintah, Dunia pendidikan semata-mata dipaksakan dalam 

kenyataanya. Dalam penetapan nilai standar KKM seharusnya ditinjau 

kembali akan adanya plus minus dalam penetapan tersebut. karena dalam 

penetapan nilai standar KKM semata-mata tidak dilihat hanya dari aspek 

kuantitatif saja melainkan harus melihat aspek kualitatifnya. 
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