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ABSTRAK 

 

Subekti, Estu. 2019. “Evaluasi Kemampuan Guru Dalam Menentukan Kriteria 

Ketuntasan Minimal Mata Pelajaran Matematika Sekolah Menengah Pertama”. 

Tesis. Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Pascasarjana 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I  Prof. Dr. Ani Rusilowati, M.Pd., 

Pembimbing II  Dr. Muhammad Khumaedi, M.Pd. 

 

Kata kunci: evaluasi kemampuan, guru, kriteria ketuntasan minimal. 

 

 Kemampuan guru dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal dapat 

diperoleh diantaranya dengan mengetahui definisi kompleksitas, daya pendukung 

dan intake siswa mata pelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk: (1)  mengevaluasi 

kemampuan guru dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal, (2) 

menganalisis kemampuan guru yang belum dan sudah sesuai prosedur dalam 

menentukan kriteria ketuntasan minimal, (3) menganalisis faktor pendukung dan 

penghambat dalam penentuan kriteria ketuntasan minimal, (4) menganalisis 

keterlaksanaan proses dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal. 

 Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survey. Model evaluasi 

penelitian menggunakan model CIPP. Teknik pengambilan sampel dengan 

menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Subjek penelitian 

adalah guru mata pelajaran matematika sekolah menengah pertama di Kabupaten 

Cirebon. Validitas isi instrumen didasarkan pada penilaian para ahli (Expert 

Judgment) menggunakan formula Aiken’s V dan uji reliabilitas menggunakan 

rumus Ebel. Validitas isi diuji oleh 3 ahli. Pengumpulan data dilakukan 

menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Data dianalisis 

secara kuantitatif dan kualitatif.  

  Hasil penelitian: (1) kemampuan guru dalam menentukan kriteria 

ketuntasan minimal dengan mengkonversi skor rata-rata diperoleh nilai kualitatif 

sebesar 83% dengan kategori sangat tinggi, (2) kemampuan guru yang sesuai 

prosedur dan belum sesuai prosedur dalam menentukan kriteria ketuntasan 

minimal dengan mengkonversi skor rata-rata diperoleh nilai kualitatif sebesar 

85% dengan kategori sangat tinggi dan belum sesuai prosedur sebesar 15% 

dengan kategori rendah, (3) faktor pendukung dan penghambat dalam penentuan 

kriteria ketuntasan minimal dengan mengkonversi skor rata-rata diperoleh nilai 

kualitatif sebesar 94% dengan kategori sangat tinggi dan faktor penghambat 

sebesar 6% dengan ketegori rendah, 4) keterlaksanaan proses dalam menentukan 

kriteria ketuntasan minimal dengan mengkonversi skor rata-rata diperoleh nilai 

kualitatif bahwa keterlaksanaan sebesar 80% dengan kategori sangat tinggi dan 

belum terlaksanaan sebesar 20% dengan ketegori rendah. Meskipun kemampuan 

guru, kesesuaian prosedur, faktor dukungan dan hambatan serta keterlaksanaan 

proses penentuan kriteria ketuntasan minimal dengan katagori sangat tinggi dalam 

pelaksanaan penilaian, penggunaan batas minimal tiap indikator menggunakan 

batas minimal mata pelajaran bukan batas minimal tiap-tiap indikator dalam 

kompetensi dasar. 
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Subekti, Estu. 2019. “Evaluation of Teacher's Ability in Determining Minimum 

Completeness Criteria in Junior High School Mathematics”. Thesis. Research and 

Evaluation of Education. Graduate School. Universitas Negeri Semarang. 

Supervisor I  Prof. Dr. Ani Rusilowati, M.Pd., Supervisor II  Dr. Muhammad 

Khumaedi, M.Pd. 

 

Keywords: ability evaluation, teacher, minimum completeness criteria. 

 

 The ability of teachers to determine the minimum completeness criteria can 

be obtained by knowing the definition of complexity, supporting power and intake 

of students. This research aims to: (1) evaluating the teacher's ability to determine 

the minimum completeness criteria, (2) analyze the ability of teachers who have 

not and are in accordance with procedures in determining the minimum 

completeness criteria, (3) analyze supporting and inhibiting factors in determining 

the minimum completeness criteria, (4) analyze the implementation of the process 

in determining the minimum completeness criteria. 

 The study was conducted using survey methods. The research evaluation 

model uses the CIPP model. The sampling technique uses proportionate stratified 

random sampling technique. The research subjects were junior high school 

mathematics teachers in Cirebon District. The validity of the contents of the 

instrument is based on the judgment of the experts. The validity of the contents of 

the instrument was based on the assessment of experts using the Aiken V formula 

and reliability testing using the Ebel formula. The validity of the content was 

tested by 3 experts. Data collection was performed using interview techniques, 

documentation and questionnaires. Data were analyzed quantitatively and 

qualitatively. 

 Research result: (1) teacher's ability to determine the minimum 

completeness criteria by converting the average score obtained by a qualitative 

value of 83% with a very high category, (2) the ability of teachers who are in 

accordance with procedures and not according to procedures in determining the 

minimum completeness criteria by converting an average score obtained by a 

qualitative value of 85% with a very high category and not according to a 

procedure of 15% with a low category, (3) supporting and inhibiting factors in 

determining the minimum completeness criteria by converting the average score 

obtained by a qualitative value of 94% with a very high category and an inhibiting 

factor of 6% with a low category, (4) the feasibility of the process in determining 

the minimum completeness criteria by converting the average score obtained by a 

qualitative value that the feasibility of 80% with a very high category and not yet 

implemented by 20% with a low category. Although the ability of teachers, the 

suitability of procedures, factors of support and obstacles and the implementation 

of the process of determining the minimum completeness criteria with very high 

categories in the implementation of assessment, the use of the minimum limit of 

each indicator uses the minimum limit of subjects not the minimum limit of each 

indicator in basic competence. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Tenaga pendidik atau guru merupakan komponen terpenting dalam 

perkembangan dunia pendidikan. Guru mampu menciptakan situasi 

yang dapat menunjang perkembangan belajar peserta didik termasuk dalam 

menumbuhkan motivasi belajar peserta didik (Sarjana, S., dan Khayati, N., 2016: 

382). Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membina, mengarahkan, 

melatih dan menilai peserta didik. Guru harus memiliki keterampilan dalam 

mengemukakan masalah dan menyelesaikan masalah untuk membantu siswa 

belajar Silver (Zakaria,E., Salleh,F., 2012:1380). Guru melaksanakan tugas dan 

fungsi dengan profesional dengan menerapkan kode etik guru dengan benar. 

Identitas guru profesional memiliki 4 indikator yaitu 1) menempatkan diri dalam 

kaitan proses pembelajaran dengan peserta didik, 2) merefleksikan pengembangan 

model dalam pembelajaran, 3) mengintegrasikan dan memperluas model 

pembelajaran dan 4) meningkatkan kemamapaun dalam kaitan mendidik peserta 

didik (Bjuland, R., el at., 2012:405). Guru dalam kegiatan pembelajaran  dapat 

menilai kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam meraih kompetensi yang 

diterapkan. Guru mengetahui penguasaan peserta didik terhadap pelajaran serta 

ketepatan dan keefektifan metode mengajarnya (Masruroh, Rudyatmi, E., Ridlo, 

S., 2012:117). Tugas guru tidak hanya sebagai penyedia pengetahuan tetapi juga 

menciptakan situasi belajar untuk menghasilkan pengalaman belajar dan 
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mempengaruhi kreativitas peserta didik (Ghodang, H., 2019:229). Guru dapat 

mengambil keputusan secara tepat untuk menentukan hasil penilaian secara 

terencana dan sistematis dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Guru 

merupakan fasilitator yang membantu siswa dapat menemukan permasalahan dan 

konsep sendiri dari fenomena di lingkungan (Estiani, W., el at., 2015:712) .     

  Ada empat hal yang perlu diperhatikan guru dalam melaksanakan fungsi 

evaluator  yaitu: (1) evaluasi harus dilaksanakan terhadap semua aspek 

perkembangan siswa, baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotor; (2) 

evaluasi harus dilakukan secara terus menerus; (3)  evaluasi dilakukan dengan 

menggunakan berbagai instrumen pernilaian; (4) evaluasi harus dilakukan secara 

terbuka dengan melibatkan siswa sebagai evaluand  (Sanjaya, W., 2011:152). 

  Untuk dapat melaksanakan keempat hal di atas guru perlu memahami teori 

dan teknik penilaian. Beberapa kemampuan yang harus dimiliki guru agar dapat 

melaksanakan peran sebagai evaluator yaitu: (1) merancang berbagai instrumen 

evaluasi; (2) mengolah data sebagai bagian dari proses evaluasi yang dilakukan; 

(3) mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data hasil evaluasi, karena 

kesalahan dalam mengambil keputusan dapat merugikan siswa  (Sanjaya, W., 

2011:153). 

  Keberhasilan peserta didik dapat ditentukan dari kemampuan peserta didik 

mencapai kompetensi minimal. Peserta didik berusaha untuk mencapai tujuan 

arah kedewasaan susila yang cakap  dengan bantuan dan pembinaan dari 

guru yang profesional  (Trimo, 2011:31). Pencapaian kompetensi minimal peserta 

didik agar tuntas dalam hasil belajar dinamakan kriteria ketuntasan minimal. 
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Salah satu indikator keberhasilan peserta didik dalam belajar adalah jika rata-rata 

hasil belajar sudah mencapai kriterian ketuntasan minimal yang ditentukan 

(Khumaedi, M., 2015:23). Kriteria ketuntasan minimal menjadi acuan bersama 

antara pendidik, peserta didik dan orang tua peserta didik sehingga pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap penilaian di sekolah berhak untuk mengetahui. 

Guru sebagai pelaku utama dalam penerapan program pendidikan di sekolah 

memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan (Juhji, 

2016:52).  

 Setiap satuan pendidikan perlu melakukan sosialisasi agar informasi dapat 

diakses dengan mudah oleh peserta didik dan atau orang tua peserta didik  

(Depdiknas, 2008:3). Kemampuan dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal 

bagi pendidik sangat penting sebab kriteria ketuntasan minimal merupakan 

pengukuran mutu pembelajaran pada satuan pendidikan. Satuan pendidikan 

memiliki fungsi mengatur terjadinya proses belajar mengajar di ruang kelas 

(Palma, J.P., Juvy S. Reyes, J.S., 2019:145). Pendidik harus mampu mengenali 

aspek-aspek dalam menetapkan kriteria ketuntasan minimal beserta 

pembobotannya secara proposional. Untuk mencapai keberhasilan pendidik harus 

memahami sepenuhnya materi yang diajarkan serta dituntut mengetahui secara 

tepat dimana posisi pengetahuan siswa pada awal mengikuti materi tertentu 

(Setyawardani, D., Rusilowati, A., Hartono., 2012:6). 

  Pengertian KKM dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia No. 20 tahun 2007 tertanggal 11 juni 2007 tentang Standar Penilaian 

Pendidikan adalah singkatan dari kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan 
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minimal adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan 

pendidikan. Kriteria ketuntasan minimal pada akhir satuan pendidikan merupakan 

ambang batas kompetensi.  (SNP, 2008:96) Kriteria ketuntasan minimal menjadi 

standard penentuan kualitas sekolah sekaligus siswa terhadap materi pelajaran 

yang disampaikan guru kepada siswa. Penetapan kriteria ketuntasan minimal 

merupakan tahapan awal pelaksanaan penilaian hasil belajar sebagai langkah 

pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang menggunakan acuan kriteria 

dalam penilaian.  

  Berdasarkan hasil penelitian  Mariama (2017:21) menyatakan bahwa 

kegiatan penelitian tindakan sekolah melalui kelompok kerja guru dapat 

meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun dan menetapkan kriteria 

ketuntasan minimal agar sesuai dengan Permendiknas no. 20 tahun 2007 tentang 

standar penilaian pendidikan yang meliputi documen I kurikulum tingkat satuan 

pendidikan. Kegiatan kelompok kerja guru mampu meningkatkan kemampuan 

guru dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal melalui pembinaan berupa 

kegiatan workshop (Sudanta, I., W. 2015:84). Kriteria ketuntasan minimal 

ditetapkan pada setiap awal tahun pelajaran. Guru menetapkan kriteria ketuntasan 

minimal mata pelajaran dengan mempertimbangkan tiga aspek kriteria yaitu 

kompleksitas, daya dukung dan kemampuan (intake) peserta didik. 

Pengembangan potensi peserta didik sangat bergantung pada proses pembelajaran 

di kelas yang melibatkan guru dan peserta didik dalam rangka meningkatkan hasil 

belajar  (Ismalaranti, D., el at, 2014:37). Ketiga aspek kriteria ketuntasan minimal 

diberi skor antara 0-100 kemudian dihitung nilai rata-rata untuk setiap indikator, 
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rata-rata setiap kompetensi dasar dan rata-rata setiap standar kompetensi guna 

menetapkan nilai kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran.  

  Implementasi di lapangan dengan kebijakan kelulusan, kepala sekolah 

menginstruksikan guru untuk menaikkan nilai kriteria ketuntasan minimal  

sehingga mau tidak mau guru harus menaikkan nilai aspek kriteria ketuntasan 

minimal meliputi kompleksitas, daya dukung dan intake peserta didik guna 

menaikkan nilai minimal tiap mata pelajaran. Guru menyusun perangkat 

pembelajaran yang sesuai dengan daya dukung sekolah dan potensi yang dimiliki 

siswa (Panji., et al, 2013:330). Daya dukung misalnya, berupa koleksi buku mata 

pelajaran yang berada di perpustakan belum memenuhi rasio jumlah buku dengan 

siswa diberi nilai aspek daya dukung yang tinggi padahal sekolah belum dapat 

memenuhi akibatnya nilai daya dukung menjadi tidak valid. Nilai kemampuan 

(intake) peserta didik misalnya, pada peserta didik baru sangat sulit ditentukan 

sebab harus mencari nilai rapor kelas sebelumnya yang berada di sekolah yang 

berbeda. Untuk mempermudah kebanyakan guru memperkirakan nilai 

kemampuan (intakei) peserta didik sehingga nilai kemampuan peserta didik 

terutama pada peserta didik baru menjadi tidak valid. Dalam kenyataannya tidak 

jarang ditemui nilai kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan tidak dapat 

dipenuhi karena penyusunan dan penetapannya kurang tepat  (Widodo, 2009:1). 

  Penyusunan dan penetapan kriteria ketuntasan minimal yang tidak tepat 

dapat menimbulkan berbagai masalah diantaranya: (1) banyak peserta didik yang 

nilai ujiannya di bawah kriteria ketuntasan minimal; (2) nilai kriteria ketuntasan 

minimal di rapor sama untuk semua mata pelajaran; (3) adanya anggapan bahawa 
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kriteria ketuntasan minimal sama dengan nilai rata-rata. Standar penilaian 

pendidikan mewajibkan pendidik untuk menentukan kriteria ketuntasan minimal 

dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, 

dan kondisi satuan pendidikan (Yendarman, 2016:123). 

 Sering mendengar keluhan peserta didik yang kerap bercerita "Waduh tadi 

ujiannya sukar sekali hampir semua teman sekelas nilainya di bawah kriteria 

ketuntasan minimal, hampir semuanya remedial. Yang nilainya di atas kriteria 

ketuntasan minimal cuma beberapa orang saja". Uniknya peserta didik yang 

mengeluh ujiannya sukar di dominasi peserta didik dari sekolah unggulan baik 

swasta maupun negeri. Coba berfikir jernih bahwa KKM artinya kriteria 

ketuntasan minimal. Istilah "minimal" artinya "yang paling kecil". Jika hampir 

semua peserta didik dalam satu kelas mendapat nilai di bawah "nilai 

minimal/yang paling kecil" bisa disimpulkan: (1) peserta didik dalam satu sekolah 

memang kebanyakan tidak niat sekolah; (2) nilai kriteria ketuntasan minimal yang 

terlalu tinggi; (3) guru mengajar di bawah standar yang seharusnya. Kesepakatan 

secara umum bahwa guru adalah kunci bagi pembelajaran peserta didik (Ball, 

D.L., and Forzani, F.M., 2009:498). 

  Nilai kriteria ketuntasan minimal pada rapor sama untuk setiap mata 

pelajaran adanya kemungkinan bahwa nilai kriteria ketuntasan minimal 

dipaksakan atau ditebak. Misal dari pelajaran Pendidikan Agama, PKn, 

Matematika, IPA, IPS, Bahasa, Prakarya, Seni Budaya dan Penjasorkes nilai 

kriteria ketuntasan minimal 70 semua ada kemungkinan bahwa kriteria ketuntasan 

minimal ditebak. Jika dihitung aspek kompleksitas, daya dukung, dan intake 
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peserta didik pasti berbeda untuk setiap mata pelajaran. Bahkan untuk setiap 

standar kompetensi dalam setiap mata pelajaran kriteria ketuntasan minimal dapat 

berbeda karena setiap indikator yang harus dicapai peserta didik dalam setiap 

standar kompetensi tidak akan sama dalam aspek kompleksitas, daya dukung, dan 

intake peserta didik. 

  Esensi kriteria ketuntasan minimal yang menyamakan dengan nilai rata-rata 

dengan beranggapan bahwa nilai kriteria ketuntasan minimal yang baik adalah 

yang paling tinggi padahal nilai kriteria ketuntasan minimal merupakan standar 

minimal atau nilai paling rendah yang harus dicapai peserta didik untuk 

menuntaskan proses belajar. Batas minimal atau disebut juga batas lulus 

digunakan untuk melihat ketercapaian kompetensi peserta didik (Nurhaji S., 

Haryanto., 2015:180). Kriteria ketuntasan minimal yang ideal sangat bermanfaat 

untuk menganalisis ketidakmampuan peserta didik dalam menuntaskan proses 

pembelajarannya. Nilai kriteria ketuntasan minimal ditetapkan oleh musyawarah 

guru berdasarkan intake, kompleksitas, dan daya dukung yang dimiliki sekolah 

yang mengakibatkan kriteria ketuntasan minimal di suatu sekolah berbeda dengan 

sekolah lain (Mardapi, D., Hadi, S., Retnawati, H. 2015:39). Peserta didik yang 

tidak mampu akan dibina untuk menuntaskan syarat minimal indikator yang dapat 

diraih sesuai kemampuannya karena tak semua peserta didik adalah manusia yang 

berbakat di setiap mata pelajaran tapi tetap harus ada standar minimal agar mereka 

dapat menuntaskan pembelajaran. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dalam 

proses pembelajaran, pengalaman belajar siswa sangat terbatas pada mendengar, 

melihat dan meniru contoh, adapun mengungkap ulang, mengungkapkan gagasan 
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baru, mempertanyakan gagasan dan lain-lain yang terkait dengan komunikasi 

gagasan hampir-hampir tidak muncul dalam keseluruhan durasi proses belajar 

mengajar, hal ini menyebabkan capaian KKM siswa tidak memenuhi harapan 

guru (Syakur, A.,A., 2015:81). Kriteria ketuntasan minimal yang disosialisasikan 

satuan pendidikan kepada orang tua siswa kadang salah faham. Sebagai contoh 

jika nilai kriteria ketuntasan minimal 80 dan anak memperoleh nilai 80 orang tua 

terkadang berbesar hati. Padahal dengan nilai yang sama dengan kriteria 

ketuntasan minimal dapat terjadi bahwa peserta didik melaksanakan perbaikan/ 

remedial berkali-kali atau karena penyusunan dan penetapan kriteria ketuntasan 

minimal diperoleh tidak sesuai prosedur, nilai peserta didik seperti apapun 

nilainya dipaksakan sama dengan kriteria ketuntasan minimal. Tetapi orang tua 

merasa kecewa ketika anaknya memperoleh nilai 75 dengan kriteria ketuntasan 

minimal 60. Padahal nilai 75 sudah melampaui dari nilai kriteria ketuntasan 

minimal dan mungkin kriteria ketuntasan minimal benar-benar dihitung 

berdasarkan aspek kompleksitas, daya dukung dan intake peserta didik mata 

pelajaran yang harus dipelajari. Guru melakukan proses menguji, menafsirkan 

hasil dan mengoperasionalkan temuan guna membuat keputusan dan mengambil 

tindakan dalam menanggapi hasil tes peserta didik (Pitts, R. T., Naumenko, O., 

2016:1). 

  Melihat pentingnya penentuan kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran 

oleh guru maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “evaluasi 

kemampuan guru dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran 

matematika sekolah menengah pertama”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah yang terkait 

dengan evaluasi kemampuan guru dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal 

mata pelajaran matematika sekolah menengah pertama yaitu: 

1. Kemampuan guru dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal mata 

pelajaran matematika sekolah menengah pertama sangat penting karena 

berkaitan dengan pemikiran yang dilakukan.  

2. Kemampuan guru dalam pelaksanaan penentuan kriteria ketuntasan minimal 

mata pelajaran matematika sekolah menengah pertama harus memenuhi aspek 

komplesitas, daya dukung dan intake peserta didik.  

3. Kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan oleh guru dapat dipengaruhi oleh 

faktor pendukung dan penghambat diantaranya peserta didik, satuan 

pendidikan dan pelatihan guru.  

4. Kemampuan guru dalam penerapan kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran 

matematika di sekolah menengah pertama dalam melaksanakan ulangan harian, 

ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Penentuan kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran matematika sekolah 

menengah pertama ditetapkan setiap awal tahun pelajaran ditiap satuan 

pendidikan. Semua mata pelajaran harus ditentukan nilai kriteria ketuntasan 

minimal.  Untuk mengevaluasi kemampuan guru dalam menentukan kriteria 

ketuntasan minimal semua mata pelajaran memerlukan banyak waktu, tenaga dan 

biaya. Untuk itu, dalam penelitian ini hanya meneliti tentang evaluasi kemampuan 
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guru dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran matematika 

sekolah menengah pertama.  

1.4 Cakupan Masalah 

Bidang kajian dalam penelitian ini fokus pada evaluasi kemampuan guru 

dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran matematika 

sekolah menengah pertama.  

1.5 Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil evaluasi kemampuan guru dalam menentukan kriteria 

ketuntasan minimal mata pelajaran matematika sekolah menengah pertama?  

2. Apa saja yang sudah dan belum sesuai prosedur pada kemampuan guru dalam 

menentukan kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran matematika sekolah 

menengah pertama?  

3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penentuan kriteria ketuntasan 

minimal mata pelajaran matematika sekolah menengah pertama? 

4. Bagaimana keterlaksanaan proses dalam menentukan kriteria ketuntasan 

minimal mata pelajaran matematika sekolah menengah pertama? 

1.6 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengevaluasi kemampuan guru dalam menentukan kriteria ketuntasan 

minimal mata pelajaran matematika sekolah menengah pertama.  
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2. Menganalisis kemampuan guru yang belum dan sudah sesuai prosedur dalam 

menentukan kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran matematika sekolah 

menengah pertama.   

3. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam penentuan kriteria 

ketuntasan minimal mata pelajaran matematika sekolah menengah pertama. 

4. Menganalisis keterlaksanaan proses dalam menentukan kriteria ketuntasan 

minimal mata pelajaran matematika sekolah menengah pertama. 

1.7 Manfaat Penelitian 

 Penelitian tentang evaluasi kemampuan guru dalam menentukan kriteria 

ketuntasan minimal mata pelajaran matematika sekolah menengah pertama 

diharapkan dapat bermanfaat serta dapat bergunaan baik secara  teroretis maupun 

praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:  

1.7.1 Kegunaan Teoretis :  

 Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk memperdalam dan 

memperluas ilmu pengetahuan penelitian terutama berkaitan dengan evaluasi 

kemampuan guru dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran 

matematika sekolah menengah pertama.  

1.7.2 Kegunaan Praktis :  

 Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi 

pihak terkait dimasa mendatang terutama dalam peningkatan kompetensi guru 

dalam pelaksanaan evaluasi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian yang dilakukan Munthe, A.P. (2015:1) dengan judul “Pentingnya 

Evaluasi Program Di Institusi Pendidikan Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan 

Dan Manfaat”. Tujuan adanya evaluasi program adalah memberikan 

pertimbangan sebelum adanya keputusan dari pemilik kebijakan. Manfaatnya 

adalah adanya keputusan yang tepat terhadap program yang sedang atau sudah 

dilaksanakan. Evaluasi program hadir untuk memberikan masukan, kajian dan 

pertimbangan dalam menentukan apakah program layak untuk diteruskan atau 

dihentikan. Dengan kondisi demikian maka istilah evaluasi program menjadi 

sesuatu yang lumrah di lembaga pendidikan. Kajian ini untuk memberikan ulasan 

dan pengantar pentingnya sebuah evaluasi program di lembaga pendidikan. Kajian 

utama dalam tulisan ini adalah pengertian, tujuan dan maanfaat dari evaluasi. 

Penelitian yang dilakukan Rahmawati, D. & Anggraini, A.D. (2017:36) 

dengan judul “Evaluasi Program Kurikulum Berdasarkan Standar Isi, Standar 

Proses, Dan Standar Kompetensi Lulusan Di SDN Pisangan Timur 10 Pagi”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) di Pisangan Timur 10 Pagi. Metode penelitian dalam 

penelitian ini adalah deskriptif evaluatif dengan model CIPP (Context, Input, 

Process, Product). Peneliti menggunakan model CIPP karena pembagian keempat 

komponen yang ada memudahkan peneliti dalam mengevaluasi standar isi, 
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standar proses, dan standar kompetensi lulusan di tempat penelitian. Penelitian 

yang dilaksanakan memberikan beberapa gambaran serta beberapa penilaian dari 

peneliti sendiri berdasarkan instrumen yang peneliti gunakan di antaranya seperti 

kesesuaian silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), media 

pembelajaran, kualifikasi dan kompetensi guru, dan komponen akreditasi yang 

sesuai dengan Badan Akreditasi Nasional. Hasil penelitian menunjukkan untuk 

komponen context terdapat kesesuaian untuk tujuan, latar belakang, dan prinsip 

pengembangan kurikulum sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP). Pada 

komponen input, yaitu perangkat pembelajaran dan kualifikasi dan kompetensi 

guru telah sesuai dengan ketentuan peraturan. Demikian juga pada komponen 

process, yaitu prosedur untuk perencanaan dan pelaksanaan kurikulum sudah 

sesuai dengan peraturan. Adapun pada komponen product yang mengacu pada 

pedoman akreditasi memenuhi syarat dengan hasil A, menunjukkan bahwa 

pelaksanaan kurikulum di sekolah ini memenuhi kriteria sangat baik dan 

dianjurkan untuk digunakan kembali di tahun ajaran berikutnya. 

Penelitian yang dilakukan Ujiyono, I. (2018:97) dengan judul “Evaluasi 

Program Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Di Kabupaten 

Wonosobo”. Tujuan penelitian ini adalah Pelaksanaan program pendampingan 

implementasi kurikulum 2103 di Induk Klaster 03 Kabupaten Wonosobo sudah 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan ditinjau dari model CIPP. Sampel 

Penelitian ini sejumlah 44 orang guru sasaran yang merupakan peserta 

pelaksanaan program pendampingan implementasi kurikulum 2013 tingkat SMP 

di Induk klaster 03 Kabupaten Wonosobo. Model evaluasi yang digunakan adalah 
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model evaluasi CIPP (contexs, input, process dan product). Instrumen penelitian 

yang digunakan adalah angket yang menggunakan model skala likert. Data yang 

diperoleh dari kuisioner dilakukan kuantifikasi dan selanjutnya dianalisis 

menggunakan statistik deskriptif kemudian data disajikan dan diubah dari data 

kuantitatif ke data kualitatif. Setelah melakukan interprestasi kemudian dilakukan 

penarikan kesimpulan-kesimpulan yang mengacu pada rumusan masalah yang 

telah ditentukan. Kesimpulan hasil penelitian dengan responden 44 guru sasaran 

peserta pendampingan implementasi kurikulum 2013 di induk klaster 03 

Kabupaten Wonosobo menunjukkan (1) 82,39% ditinjau dari aspek Context 

termasuk dalam katagori baik, (2) 87,39% dari aspek Input dalam katagori sangat 

baik, (91,02%) dari aspek Proses termasuk dalam katagori sangat baik, dan 

(84,09%) dari aspek Product termasuk dalam katagori baik. Secara umum 

pelaksanaan kegiatan program pendampingan implementasi kurikulum 2013 di 

Induk Klaster 03 Kabupaten Wonosobo dengan Evaluais CIPP terlaksana dengan 

efektif dan sangat baik. 

Penelitian yang dilakukan Busono, T. (2011:81) dengan judul “Evaluasi 

Pemenuhan Standar Minimal Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar Di Kota 

Bandung”.  Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran kondisi 

sarana prasarana pendidikan dasar berdasarkan standar sarana dan 

prasaranasekolah/madrasah umum (Permendiknas 24 Tahun 2007). Hasil 

penelitian memberikan gambaran bahwa sebagian besar luas bangunan sekolah 

sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ruang kelas sebagai tempat 

kegiatan belajar mengajar yang utama pada sebagian besar sekolah sudah sangat 
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memadai.Hanya masih dijumpai beberapa sekolah yang belum memiliki ruang 

guru, ruang kepala sekolah, ruang UKS, mushala, dan gudang yang representatif 

dalam rangka menunjang kegiatan belajar mengajar.Tetapi masih ada sekolah 

yang kurang memperhatikan fasilitas pendukung dan tidak secara berkala 

melaksanakan pemeliharaan bangunan tersebut.Bagi sekolah yang berada di 

pinggir jalan raya, masih belum dapat mengatasi kebisingan yang diakibatkan 

oleh lalulintas sehingga dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar. Adanya 

sekolah yang berdekatan dengan pusat keramaian seperti pasar juga memerlukan 

perhatian untuk mengurangi terganggunya kegiatan belajar mengajar. 

Penelitian yang dilakukan Mutiara & Susarno (2014:1) dengan judul 

“Evaluasi Penerapan Building Learning Power Dalam Kegiatan Belajar Mengajar 

Pada Peserta didik Kelas VII di SMAN 1 Sidoarjo” . Tujuan 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 dan 

bertanggung jawab. Berdasarkan pada tujuan pendidikan nasional tersebut, 

pemerintah mencanangkan adanya penyeimbang antara hard skill maupun soft 

skill yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam pelaksanaannya, sekolah 

menggunakan berbagai macam program, salah satunya adalah dengan Building 

Learning Power yang diterapkan oleh SMPN 1 Sidoarjo. Akan tetapi dalam 

pelaksanaannya, Building Learning Power memiliki beberapa hambatan, salah 
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satu hambatan tersebut adalah guru hanya memahami nilai-nilai komponen 

Building Learning Power sesuai dengan arahan kepala sekolah saja. Berdasarkan 

pada hasil observasi awal, sekitar 80% guru belum memiliki referensi dari 

penerapan Building Learning Power. Oleh karena itu, perlu diadakan kegiatan 

evaluasi untuk dapat mengetahui kesesuaian pelaksanaan Building Learning 

Power dalam kegiatan belajar mengajar. Model evaluasi yang digunakan adalah 

CIPP oleh Stufflebeam. Model evaluasi tersebut dijabarkan dalam empat 

komponen Context, Input, Process, dan Product yang sesuai untuk dapat 

mengevaluasi kegiatan belajar mengajar. Keempat komponen tersebut disesuaikan 

dengan empat nilai-nilai komponen Building Learning Power sehingga 

didapatkan indikator penelitian. Dalam pengumpulan data menggunakan metode 

observasi, dokumentasi, dan wawancara sehingga memudahkan peneliti untuk 

mendapatkan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan 

penerapan Building Learning Power dalam komponen Context desain 

pembelajaran memenuhi 2 dari 4 nilai indikator program tersebut. Hasil penelitian 

dalam Input kegiatan belajar mengajar menunjukkan telah memenuhi 4 dari 4 

indikator nilai komponen penerapan Building Learning Power. Komponen 

Process dalam kegiatan belajar mengajar juga telah sesuai dengan memenuhi 

keseluruhan indikator nilai penerapan Building Learning Power. Hasil penelitian 

menunjukkan komponen produk dalam pelaksanaan Building Learning Power 

telah sesuai dengan komponen penerapan Building Learning Power. Salah satu 

rekomendasi dalam penelitian evaluasi ini adalah adanya referensi yang diberikan 

pada guru sesuai berdasarkan pada pengembangan Building Learning Power. 
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  Penelitian yang dilakukan Sumiarsih, C. (2016:139) dengan judul 

“Meningkatkan Kemampuan Guru Dalam Menetapkan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) Melalui In House Training (IHT) Di SD Negeri Cibanjaran 

Kecamatan Mangkubumi UPTD Wilayah Barat Kota Tasikmalaya Tahun 

Pelajaran 2015/2016”. Tujuan penelitian ini agar guru-guru pada SD dapat 

menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal dan sejauh mana In house training dapat 

meningkatkan kemampuan guru sebagai pendekatan yang digunakan kepala 

sekolah dalam melakukan supervisi. Hasil penelitian tindakan siklus 1 diperoleh 

hasil sebagai berikut: 1) Kemampuan peserta dalam menentukan KKM yang 

mencapai standar yakni hanya 65%, belum mencapai harapan dari 80% yang 

diharapkan. 2) Tingkat keaktifan peserta masiih kurang, meliputi peserta yang 

aktif hanya 23% dan peserta yang tidak aktif mencapai 77%. 3) Metode yang 

digunakaan peneliti belum optimal, meliputi ceramah belum baik, yakni terlalu 

umum dan tanya jawab belum baik. Penelitian tindakan siklus 2 diperoleh hasil 

sebgai berikut: 1) Kemampuan peserta dalam menentukan  KKM sudah mencapai 

standar yakni 96,2%, bahkan melampaui dari 80% yang diharapkan. 2) Tingkat 

keaktifan peserta sudah baik, meliputi peserta yang aktif 34% dan peserta yang 

sangat aktif 30%. 3) Metode yang digunakan peneliti sudah optimal meliputi 

ceramah sudah baik, yakni lebih spesifiik dan tanya jawab sudah.  

Penelitian yang dilakukan Nuraisiah (2017:53) dengan judul “Upaya 

Meningkatkan Kemampuan Guru Dalam Menetapkan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) Melalui Workshop Dan Pendampingan di SD Negeri 1 

Mataram”. Tujuan penelitian ini meningkatkan kemampuan menganalisis KKM. 
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Hasil penelitian dalam melakukan analisis KBM (Ketuntasan Belajar Minimal) 

pada siklus I diperoleh persentase ketercapaian 72.92% sedangkan pada siklus II 

diperoleh persentase ketercapaian menjadi 87.42%, terjadi peningkatan sebesar  

14.50%. Pemahaman pengetahuan tentang KBM pada siklus I diperoleh 

persentase ketercapaian 68.33% sedangkan pada siklus II diperoleh persentase 

ketercapaian menjadi 88.33% pada siklus II, terjadi peningkatan sebesar 20%. 

 Penelitian yang dilakukan Pribadi, S. (2016:16) dengan judul “Kegiatan 

Workshop Dengan Metode Kolaboratif Dan Konsultatif Sebagai Upaya 

Meningkatkan Kemampuan Guru Dalam Menetapkan KKM”. Tujuan penelitian 

ini meningkatkan kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan 

Minimal berupa Workshop. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan 

kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal melalui 

kegiatan Workshop yang lebih menekankan pada metode kolaboratif konsultatif 

akan memberikan kesempatan sharing antara satu guru dengan guru lain. 

Penelitian yang dilakukan Suparman (2015:1) dengan judul  “Menentukan 

Cut Score Pada Evaluasi Pendidikan”. Tujuan penelitian ini menjelaskan tentang 

pentingnya memberikan evaluasi bagi guru Pendidikan Agama Islam dalam 

memberikan nilai yang berupa angka. Hasil penelitian menunjukkan dalam 

menentukan KKM mata pelajaran Agama Islam yang akan dibahas dalam tulisan 

ini  adalah 1) pendekatan musyawarah melalui forum guru Agama Islam dalam 

menentukan KKM dengan kriteria a) memiliki ketrampilan berkomunikasi, b) 

telah memiliki pengalaman mengajar mata pelajaran Agama Islam minimal 5 

(lima) tahun berturut-turut, c) memahami pengembangan evaluasi pendidikan 
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Agama Islam, dan d) dapat menjaga sikap obyektif; 2) pendekatan kriteria dan 

skala penilaian kriteria yang digunakan untuk menentukan KKM oleh 

Kemendikbud adalah a) kompleksitas, b) daya dukung, dan c) intake;  3) 

pendekatan grafis yaitu dengan membagi peserta didik menjadi dua kelompok 

meliputi kelompok pertama disebut dengan kelompok master sedangkan 

kelompok ke dua disebut dengan kelompok non master; 4) Pendekatan 

berdasarkan z-score untuk nilai akhir dengan melibatkan sejumlah  kegiatan 

penilaian misalnya nilai pekerjaan rumah (PR), nilai tugas, nilai ujian mid, 

kemudian semua komponen nilai tersebut dicari reratanya. Berdasarkan nilai 

rerata dari kegiatan penilaian sebelumnya kemudian ditentukan KKM, sebagai 

dasar pijakan nilai KKM yang ditentukan tidak memiliki deviasi yang besar dari 

rerata kegiatan penilaian sebelumnya. 

Penelitian yang dilakukan Mariama (2017:13) dengan judul  “Meningkatkan 

Kemampuan Guru Dalam Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Di 

SD Negeri 007 Rambah Melalui Kelompok Kerja Guru Sekolah (KKGS)”. 

Tujuan penelitian ini memperbaiki situasi sekolah dengan meningkatkan kinerja 

sekolah yang terkait dengan mutu, inovasi,  keefektifan, efisiensi, dan 

produkivitas sekolah, meningkatkan kemampuan profesional sebagai kepala 

sekolah serta membimbing guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Hasil penelitian menunjukkan respon guru terhadap kegiatan KKGS yang 

diharapkan dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal menunjukkan rata-

rata nilai guru yang dapat menetapkan KKM dengan memenuhi mekanisme dari 

kajian awal siklus I hasil penilaian guru terhadap langkah-langkah penetapan 
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KKM yaitu rata-rata nilai 79,45 dan persentae 85,05% sedangkan siklus II hasil 

penilaian guru terhadap langkah-langkah penetapan KKM yaitu rata-rata nilai 

87,70 dan persentase 94,95%. Hal ini menunjukkan peningkatan yang sangat 

berarti dengan respon guru sangat positif. 

Penelitian yang dilakukan Mardapi,D., Hadi,S., & Retnawati,H. (2015:38) 

dengan judul “Menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal Berbasis Peserta Didik”. 

Tujuan penelitian ini untuk menentukan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang 

sering disebut pula dengan standard setting atau cut of score, berbasis peserta 

peserta didik untuk mata pelajaran matematika SMP di Provinsi DI Yogyakarta 

antarwaktu. Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa KKM mata 

pelajaran matematika di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2010 sebesar 6,75 tahun 

2011 mengalami penurunan sebesar 0,05 menjadi 6,70 dan tahun 2012 naik lagi 

menjadi 6,90 (untuk skala 0-10). Penentuan kelompok master dan nonmaster 

dalam grup kontras dilakukan dengan focus group discussion (FGD), yang 

melibatkan pengurus organisasi musyawarah guru mata pelajaran matematika 

(MGMP) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 Penelitian yang dilakukan Yayuk,E., Anshory,I., & Poerwanti,E.  

(2015:135) dengan judul “Analisis Ketidak Tercapaian Rerata KKM Peserta 

Didik Pada SD Muhammadiyah Pagak, SD Muhammadiyah 4 Lawang dan MI 

Nurul Islam Tajinan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, untuk 

mengetahui penyebab kurang tercapainya KKM di tiga sekolah, yaitu SD 

Muhammadiyah Pagak, SD Muhammadiyah 4 Lawang dan MI Nurul Islam 

Tajinan dan melakukan penilaian kebutuhan, tentang jenis keterampilan untuk 



 

21 
 

 
 

meningkatkan kemampuan guru dan sekolah dalam penentuan KKM dan 

persiapan KTSP. Penelitian ini menggunakan kualitatif dan teknik analisis 

kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah beberapa masalah mendasar yang 

menyebabkan gagalnya KKM tidak tercapai di tiga sekolah, yaitu SD 

Muhammadiyah Pagak, SD Muhammadiyah 4 Lawang dan MI Nurul Islam 

Tajinan, umumnya disebabkan sekolah belum mengembangkan kurikulum mereka 

sendiri, kurangnya perangkat pembelajaran, guru/ sekolah tidak mendefinisikan 

dengan jelas harapan, buruknya kemampuan guru dalam mengajar dan 

menyiapkan perangkat pembelajaran. 

. Penelitian yang dilakukan Yendarman (2016:122) dengan judul 

“Peningkatan Kemampuan Menetapkan KKM dengan Diskusi Kelompok Kecil 

Bagi Guru Matematika SMKN 1, SMKN 4, SMK PGRI 2 Kota Jambi”. Tujuan 

penelitian ini untuk mengungkapkan peningkatan kemampuan untuk menentukan 

KKM dengan diskusi kelompok kecil (small group discussion) untuk guru 

matematika. Hasil penelitian tindakan dalam format sekolah dilakukan dengan 

cara perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi dan refleksi. 

Metode yang digunakan adalah diskusi kelompok kecil. Hasil penelitian tindakan 

pertama yang diketahui kemampuan guru untuk menentukan KKM meningkat 

pada pretest 53,8 menjadi 79 atau 49% meningkat. Hasil tindakan kedua 

menunjukkan nilai signifikan rata-rata 93%  hingga 94%. Penelitian ini 

mengungkapkan bahwa hipotesis diterima. Ini menyiratkan bahwa dalam rangka 

meningkatkan kemampuan guru untuk mengatur KKM di SMK dengan 

menggunakan diskusi kelompok kecil. 
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Penelitian yang dilakukan Wahyuni,S., Areva,D., & Dahen,L.D. (2016:105) 

dengan judul “Proses Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Pada Mata 

Pelajaran Ekonomi Kelas X di SMMA sekecamatan Lubuk Kilangan Kota 

Padang”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses penentuan 

kriteria ketuntasan minimum di SMAN Lubuk Kilangan 14 dan SMAN Semen 

Padang dan bagaimana kendala yang dihadapi dalam penentuan kriteria 

ketuntasan minimum. Penelitian ini menggunakan kualaitatif. Informan penelitian 

ini adalah guru, kepala sekolah, dan perwakilan yang ada kurikulum di SMAN 

Lubuk Kilangan 14 dan SMAN Semen Padang menggunakan Snawball sampling. 

Data dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ditemukan bahwa proses penetapan kriteria ketuntasan minimum 

adalah prinsip kriteria ketuntasan minimal dalam menetapkan minimum yang 

harus dicapai oleh guru mata pelajaran, setelah mengetahui nilai guru mata 

pelajaran terhadap batas minimal dalam kriteria ketuntasan minimal diadakan 

workshop untuk menentukan KKM untuk Mata Pelajaran Ekonomi kelas X yang 

dimulai dari Standar kompetensi, kompetensi dasar untuk kemudian diturunkan 

menjadi indikator. Jadi setelah ditentukan KKM guru melaporkan hasil pertemuan 

ke perwakilan kurikulum, kurikulum melaporkan kepada wakil kepala sekolah, 

kepala sekolah melaporkan hasilnya ke dinas pendidikan provinsi, kemudian 

disebarluaskan kepada peserta didik dan orang tua dalam bentuk peserta didik 

lembar hasil belajar. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam penentuan KKM ini 

adalah waktu penentukan KKM tidak direncanakan sesuai dengan keadaan yang 

ada, saat guru menentukan kriteria ketuntasan minimum yang terlalu tinggi maka 
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peserta didik melakukan banyak perbaikan, ketika guru menentukan nilai 

minimum penguasaan terlalu rendah maka peserta didik akan sulit untuk masuk 

perguruan tinggi. 

Penelitian yang dilakukan  Anto,S. & Mardapi,D. (2012:369) dengan judul 

“Komparasi Metode Standard Setting Untuk Penentuan KKM Mata Pelajaran 

Matematika Kelas VIII SMP”. Tujuan penelitian ini untuk menemukan skor batas 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) dengan memanfaatkan metode yang ada 

dalam standard setting. Hasil penelitian ini cutscore yang diperoleh dengan 

menggunakan metode Extended Angoff maupun Ebel masing-masing 59 dan 

50,98 pada skala 100. Cutscore ini berbeda cukup signifikan dengan KKM 

sekolah yang ditentukan dengan menggunakan metode konvensional. Berdasarkan 

analisis validitas standard setting, metode Extended Angoff memberikan hasil 

cutscore yang relatif lebih valid dibanding metode Ebel. Validitas standard 

setting yang diukur dalam penelitian ini adalah validitas internal yang meliputi 

method consistency, decision consistency, intra-judge consistency, dan inter-judge 

consistency. 

Penelitian yang dilakukan Wendari,W. & Hadi,S. (2014:24) dengan judul 

“Estimasi Kesalahan Pengukuran Standard Setting Dalam Penilaian Kompetensi 

Matematika Tingkat SMP Di Kabupaten Sumbawa”. Tujuan penelitian ini untuk 

untuk menemukan metode yang paling akurat dalam memperkirakan kesalahan 

pengukuran pengaturan standar di antara metode grup Ebel, Bookmark, dan 

Contrasting. Data yang digunakan di Penelitian ini adalah 352 tanggapan peserta 

didik pada Paket Ujian Nasional Matematika P0C5520 di Jakarta tahun akademik 
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2015/2016. Dokumen tersebut dikumpulkan dari Departemen Pendidikan 

Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Sumbawa. Guru juga 

dilibatkan dalam penelitian ini sebagai panelis dalam Diskusi Kelompok Fokus 

(FGD). Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga tahap. Tahap 

pertama adalah tahap persiapan, termasuk kegiatan data persiapan, klasifikasi 

sekolah, dan analisis karakteristik barang. Tahap kedua adalah FGD dua putaran. 

Tahap ketiga adalah memperkirakan kesalahan pengukuran menggunakan 

Pendekatan Generalizability teori dibantu oleh program eduG. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Contrasting Metode grup menghasilkan estimasi kesalahan 

pengukuran terkecil dibandingkan dengan Ebel dan Metode bookmark, oleh 

karena itu, metode grup kontras dianggap sebagai metode yang paling akurat. 

Penelitian yang dilakukan Nuralam,S. (2018:203) dengan judul “Analysis 

Of Teacher Service Quality On Minimal Completeness Criteria Achievement In 

Mathematics Learning Of Students at SMAN 6 Jeneponto”. Tujuan penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis layanan kualitas guru dan menemukan aspek-aspek 

yang diprioritaskan dalam meningkatkan kualitas layanan guru pada pencapaian 

KKM dalam pembelajaran Matematika, Bahasa Indonesia peserta didik di SMAN 

6 Jeneponto menggunakan penelitian deskriptif. Subjek penelitian adalah peserta 

didik kelas X dengan total dari 59 peserta didik diambil dengan menggunakan 

teknik purposive random sampling dengan kesepakatan melalui langkah-langkah 

berikut: (1) menentukan kelas sebagai subjek penelitian, (2) masing-masing kelas 

diambil dengan persetujuan antara penelitian dan peserta didik yang hadir ketika 

pengumpulan data dilakukan, kehadiran peserta didik di kelas adalah dianggap 
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sebagai kehadiran acak. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang berisi 

daftar pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik untuk memberikan 

deskripsi tentang layanan guru yang selaras dengan tugas dan tanggung jawab 

mereka dalam mendidik, mengajar, dan melatih yang mereka miliki pengalaman 

dan yang diharapkan, dan lembar observasi untuk kegiatan guru selaras dengan 

layanan guru dan penelitian sebagai pengamat. Data yang diperoleh dianalisis 

dengan menggunakan analisis deskriptif dan Importance Performance Analysis 

dengan pentingnya rata-rata layanan guru. Hasil penelitian mengungkapkan 

bahwa: (1) tingkat kepuasan peserta didik pada layanan guru dalam pembelajaran 

Matematika sesuai dengan dimensi layanan fungsi pengajaran dan fungsi 

pelatihan adalah sudah sesuai dengan harapan peserta didik yang masuk kategori 

baik. Jadi, kualitas layanan guru pada prestasi KKM dalam pembelajaran 

Matematika di kelas X di SMAN 6 Jeneponto berada dalam kategori baik, (2) ada 

dimensi yang harus diprioritaskan dalam peningkatan kualitas layanan guru dalam 

pembelajaran Matematika di kelas X di SMAN 6 Jeneponto. Secara umum, dapat 

dinyatakan bahwa telah sesuai dengan harapan peserta didik. Namun, ditinjau 

dalam masing-masing dimensi layanan guru, masih ada beberapa bagian yang 

perlu diprioritaskan oleh guru. Ada di layanan fungsi pengajaran, yaitu sikap 

dalam menghadapi peserta didik dalam proses belajar, pemberian motivasi peserta 

didikdalam belajar, dan perhatian guru pada masalah akademik yang dialami oleh 

peserta didik. 

Penelitian yang dilakukan Setyawan,I.K.A. (2010:1) dengan judul “Analisis 

Korelasi Kompleksitas Materi, Daya Dukung Dan Intake Peserta Didik Terhadap 
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Prestasi Belajar Biologi Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Di 

Kecamatan Kuta Kabupaten Badung”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

korelasi antara aspek-aspek penentu KKM (kompleksitas materi,daya dukung dan 

intake peserta didik) dengan pencapaian riil KKM mata pelajaran Biologi pada 

peserta didik SMP Negeri di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif ex post facto, dengan studi 

korelasional yang melibatkan seluruh SMP Negeri di Kecamatan Kuta Kabupaten 

Badung sebagai sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan 

pencatan dokumen prestasi belajar biologi peserta didik. Instrumen tes digunakan 

untuk mengukur data kompleksitas, daya dukung dan intake di berikan kepada 

masing- masing guru biologi yang mengajar di kelas kelas VII semester dua pada 

KTSP SMP tahun 2010. Sedangkan prestasi belajar peserta didik diperoleh 

dengan pencatatan dokumen nilai raport biologi pada tahun 2010. Instrumen tes 

yang disusun dikalibrasi untuk mengetahui validitasnya dan reliabilitasnya, 

Pengolahan data dilakukan dengan analisis deskriptif, regresi sederhana dan 

regresi ganda. 

Penelitian yang dilakukan Hairun,Y. (2015:1) dengan judul “Mathematics 

Cut Of Score With Standard Setting Angoff Method”. Tujuan penelitian ini untuk 

menentukan batas lulus (cut of score) matematika berdasarkan standard setting 

metode Angoff. Hasil penelitian ini yaitu: (1) kemampuan minimum metode 

Angoff adalah tinggi, dan (2) batas lulus (cut of score) pada metode Angoff 67,5. 

Presentase skor metode Angoff 66 persen. 
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Penelitian yang dilakukan Sudanta,I.W. (2015:75) dengan judul “Efektivitas 

Kegiatan Workshop Dalam Meningkatkan Kemampuan Menetapkan Kriteria 

Ketuntasan Minimal Studi Kasus Pada Gugus Pejeng, Kec. Tampaksiring, Kab. 

Gianyar 2013-2014”. Tujuan penelitian ini workshop dapat meningkatkan 

kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal guru agama 

Hindu tingkat Sekolah Dasar (SD) Gugus Pejeng, Kecamatan Tampaksiring 

Kabupaten Gianyar Tahun Pelajarn 2013/2014. Guru-guru agama Hindu tingkat 

Sekolah Dasar (SD) Gugus Pejeng, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar 

memberikan respon yang sangat positif terhadap kegiatan penetapan Kriteria 

Ketuntasan Minimal melalui Workshop. Dengan demikian kegiatan Workshop 

memberikan dampak positif terhadap kemampuan guru dalam menetapkan 

Kriteria Ketuntasan Minimal. 

Penelitian yang dilakukan Mesrawati (2016:31) dengan judul 

“Meningkatkan Kemampuan Guru Dalam Menetapkan Kriteria Ketuntasan 

Minimal Di Sd Negeri 018 Rambah Melalui Kelompok Kerja Guru Sekolah 

(KKGS)”. Tujuan penelitian ini untuk meningkatakan kemampuan guru dalam 

menetapkan kriteria ketuntasan minimal dari siklus I ke siklus II. Ketercapaian 

Kegiatan Kelompok Kerja Guru Sekolah (KKGS) terdapat pada tindakan II. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa melalui kelompok kerja guru sekolah dapat 

meningkatkan kemampuan guru dalam menetapkan kriteria ketuntasan minimal di 

SD Negeri 018 Rambah. Dengan demikian dapat disarankan kepada guru atau 

peneliti yang lain bahwa kegiatan kelompok kerja guru dapat dipakai sebagai 
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salah satu alternatif dalam meningkatkan kemampuan guru dalam menetapkan 

kriteria ketuntasan minimal. 

Penelitian yang dilakukan Nasirullah,M. (2013:35) dengan judul “Penetapan 

Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal dengan Teknik Delphi di SMA Negeri 

Kabupaten Pamekasan”. Tujuan penelitian ini untuk menetapkan KKM dengan 

cara dengan menghitung nilai rata-rata setiap item soal dari pendapat guru yang 

sudah mencapai konsensus di putaran ketiga dengan Teknik Delphi sehingga 

diperoleh hasil penetapan nilai KKM Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) Kelas X Semeser Genap sebesar 82. 

Penelitian yang dilakukan Widodo (2009:30) dengan judul “Mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal Menggunakan Bilangan Baku”. Tujuan penelitian ini 

untuk menyusun dan menetapkan KKM untuk masing-masing mata pelajaran 

dengan tujuan dapat memberikan pencerahan kepada guru dan sekolah sehingga 

peserta didik dan guru, serta sekolah secara keseluruhan, dapat memenuhi KKM 

secara baik. Tulisan ini secara khusus membahas penggunaan bilangan baku 

dalam mencapai KKM. 

  Penelitian yang dilakukan Suhandani,D. & Julia (2014:128) dengan judul 

“Identifikasi Kompetensi Guru Sebagai Cerminan Profesionalisme Tenaga 

Pendidik Di Kabupaten Sumedang (Kajian Pada Kompetensi Pedagogik)”. 

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang salah satu kompetensi guru, yaitu 

kompetensi pedagogik pada guru yang telah bersertifikat pendidik di kabupaten 

Sumedang. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS 16 melalui analisis frekuensi dan korelasi. Hasil yang diperoleh 
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menyatakan bahwa rata-rata kompetensi pedagogik guru berada pada kategori 

BAIK, dengan perolehan nilai 3,02 (75,48%). Namun apabila dilihat berdasarkan 

hasil korelasi jawaban, dimana jawaban antara R1 dan R2 banyak yang 

signifikan/sependapat, namun jawaban R3 banyak yang tidak 

signifikan/bertentangan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata 

kemampuan pedagogis guru bersertifikat pendidik di kabupaten Sumedang, 

berada pada kategori CUKUP berdasarkan jawaban dari 150 responden (84,3%), 

dan berada pada kategori BAIK berdasarkan jawaban dari 28 responden (15,7%). 

  Penelitian yang dilakukan Prasedyawati,H.,A. (2011:269) dengan judul 

“Standard Setting Ujian Nasional Dengan Menggunakan Metode Angoff dan 

Bookmark”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui batas skor kelulusan (cut 

score) yang tepat bagi peserta Ujian Nasional (UN). Seperti kita ketahui bahwa 

sampai saat ini penentuan kelulusan pada Ujian Nasional ditentukan melalui 

judgement dan merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tanpa 

memperhatikan soal-soal yang ada pada paket-paket UN dan tanpa melibatkan 

tenaga-tenaga ahli (seperti guru bidang studi, ahli kurilukum, dan ahli 

penilaian).Penentuan kelulusan seperti ini kurang memenuhi kriteria sebagaimana 

yang diisyaratkan oleh ahli-ahli pengukuran pendidikan, seperti yang disebutkan 

dalam Standards for Educational and Psychological Testing: “When cut scores 

defining passfail, the judgmental process should be designed so that judges on 

bring their knowledge and experience to bear in a reasonable way” Metode 

ilmiah yang digunakan untuk menentukan standar atau cut score kelulusan pada 
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studi ini adalah dengan menggunakan Metode Angoff dan Bookmark. Metode ini 

dapat digunakan untuk menentukan standar kelulusan UN menjadi lebih ilmiah. 

  Penelitian yang dilakukan Lestari,S., Yakib,E.,& Saam, Z. (2013:1) dengan 

judul “Standard Setting Ujian Nasional Dengan Menggunakan Metode Angoff 

dan Bookmark”. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan masalah hubungan 

sosial, kesehatan fisik, pribadi awal, waktu luang/ waktu luang, hubungan dalam 

keluarga, mengajar pendidikan, ekonomi keuangan, agama, nilai-nilai, dan nilai-

nilai moral peserta didik di bawah KKM di SMP 2 Bangkinang. Populasi adalah 

semua peserta didik di kelas 1 yang mempunyai masalah yaitu nilai di bawah 

KKM di SMP Negeri 2 Bangkinang yang berjumlah 349 peserta didik. Sampel 

dalam penelitian ini adalah semua anggota populasi menjadi anggota sampel yang 

telah masalah untuk rincian lebih lanjut dan sampel berbasis populasi 50 peserta 

didik. Hasil dalam hal ini menemukan bahwa: (1) masalah yang dialami oleh 

peserta didik yang nilainya di bawah KKM dalam hubungan sosial adalah tidak 

dapat bertindak sesuai dengan harapan masyarakat, (2) masalah dialami oleh 

peserta didik yang nilainya di bawah KKM dalam kesehatan fisik adalah perasaan 

mudah lelah atau lelah. 3) masalah yang dialami oleh peserta didik yang nilainya 

di bawah KKM dalam masalah diri yang terkandung pada rasa takut melakukan 

kesalahan, ragu dalam mengambil keputusan. 4) masalah yang dialami oleh 

peserta didik yang nilainya di bawah KKM dalam waktu luang adalah kurangnya 

keterampilan yang dapat digunakan untuk mengisi waktu luang. 5) masalah 

dialami oleh peserta didik yang nilainya di bawah KKM dalam hubungan 

keluarga adalah memikirkan bagaimana di mana saya membayar orang tua. 6) 
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masalah yang dialami oleh peserta didik yang nilainya di bawah KKM dalam 

masalah pendidikan dan pelajaran adalah pelajaran dengan cepat terlupakan. 7) 

masalah yang dialami oleh peserta didik yang nilainya di bawah KKM dalam 

ekonomi dan keuangan adalah ditemukan di lingkungan yang meresahkan. 8) 

masalah yang dialami oleh peserta didik yang nilainya di bawah aspek KKM 

dalam masalah agama adalah nilai dan moral dihantui oleh rasa bersalah. 

  Penelitian yang dilakukan Rokhmat (2017:41) dengan judul “Peningkatan 

Kemampuan Guru Dalam Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (Kkm) Mapel 

Matematika Melalui Rapat Kerja KKG Sekolah Di SD Negeri Tegalwangi 01”. 

Tujuan penelitian tindakan sekolah ini untuk meningkatkan kemampuan guru SD 

Negeri Tegalwangi 01 dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal tahun 

pelajaran 2014/2015. Penelitian tindakan sekolah ini dilakukan dalam 2 siklus 

dengan 4 kegiatan untuk setiap siklusnya yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, 

Observasi, dan Refleksi. Metode pengumpulan data menggunakan metode 

observasi, penugasan, dan dokumentasi. Hasil penelitian tindakan sekolah ini 

menunjukkan bahwa Rapat Kerja KKG Sekolah dapat meningkatkan kemampuan 

guru SD Negeri Tegalwangi 01 dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal 

mata pelajaran matematika tahun pelajaran 2014/2015. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya peningkatan kemampuan guru dalam menentukan Kriteria Ketuntasan  

Minimal mata pelajaran matematika yakni pada pra siklus 25%, pada siklus 1 naik 

menjadi 75% dan pada siklus 2 naik lagi menjadi 91%. 

  Penelitian yang dilakukan Ismail, M. (2016:303) dengan judul “Peningkatan 

Kemampuan Guru Dalam Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal Melalui 
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Workshop Pada Beberapa Sekolah Binaan”. Tujuan penelitian tindakan sekolah 

ini untuk meningkatkan kemampuan guru pada beberapa sekolah binaan di 

Kabupaten Bangkalan Tahun Pelajaran 2015/2016 dalam menetapkan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action 

research). Jenis penelitian tindakan yang dipilih adalah jenis emansipatori. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan model Kemmis yang 

terdiri atas empat langkah, yakni : perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 

repleksi. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah guru-guru pada beberapa 

sekolah binaan di Kabupaten Bangkalan Tahun Pelajaran 2015/2016 yang 

berjumlah 10 orang guru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah 

kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal. Berdasarkan 

analisis dan pembahasan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kesiapan peserta dalam kegiatan 

Workshop, disamping itu juga, terjadi peningkatan kemampuan guru pada 

beberapa sekolah binaan di Kabupaten Bangkalan Tahun Pelajaran 2015/2016 

dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal melalui pembinaan berupa 

Workshop dari siklus I ke siklus II. 

2.2 Kerangka Teoretis  

2.2.1 Teori Pembelajaran dan Teori Belajar 

  Teori pembelajaran menaruh perhatian pada bagaimana seseorang 

mempengaruhi orang lain agar terjadi proses belajar. Bruner dalam Degeng 

(1989) mengemukakan bahwa teori pembelajaran adalah preskriptif sedangkan 

teori belajar adalah deskriptif. Preskriptif artinya tujuan teori pembelajaran 
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adalah menetapkan metode/strategi pembelajaran yang cocok supaya 

memperoleh hasil optimal. Teori pembelajaran berurusan dengan upaya 

mengontrol variabel-variabel yang spesifik dalam teori belajar agar dapat 

memudahkan belajar. Proses pembelajaran akan terjadi jika anak bekerja atau 

menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas itu masih 

berada dalam jangkauan peserta didik yang dikenal sebagai zone of proximal 

development Trianto (Ibadi, R.N., et al, 2014:105). Sedangkan deskriptif 

artinya tujuan teori belajar menjelaskan proses belajar. Teori belajar menaruh 

perhatian pada  bagaimana seseorang belajar. Teori belajar merupakan kumpulan 

prinsip umum yang saling berhubungan dan penjelasan atas sejumlah fakta serta 

penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar (Rusuli, I., 2014:38). 

2.2.1.1 Teori Pembelajaran 

 Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran dengan 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi  dapat membuat pembelajaran 

lebih efektif dan memberikan peningkatan kemampuan siswa pada pemahaman 

konsep dasar (Restiana, N., 2018:167). Pembelajaran merupakan bantuan yang 

diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran, tingkah laku, pembentukan sikap dan kepercayaan pada 

peserta didik. Model lesson study merupakan model pembelajaran dasar 

pengetahuan untuk mengajar (Clivaz, S., 2018:2). Guru mengajar agar peserta 

didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif 

yang ditentukan (aspek kognitif), juga dapat mempengaruhi perubahan sikap 
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(aspek afektif), serta keterampilan (aspek psikomotor) seseorang peserta didik. 

Dalam proses belajar mengajar di sekolah yang berperan penting adalah seorang 

guru (Dzulkifli, Sari, I.P., 2015:89). Pendidik diharapkan dapat menciptakan 

pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, serta melibatkan peserta didik 

secara aktif dalam menghasilkan gagasan atau jawaban sendiri sesuai kemampuan 

sendiri (Putra, H.D., et al, 2018:48). Pengajaran memberi kesan hanya sebagai 

pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja. Sedangkan pembelajaran juga 

menyiratkan adanya interaksi antara guru dengan peserta didik. Project lesson 

study mendukung guru dalam mengembangkan pengetahuan dalam membuat 

perubahan pada praktik pembelajaran (Barber, K., 2018:2).  

  Teori pembelajaran menaruh perhatian pada bagaimana seseorang 

mempengaruhi orang lain agar terjadi proses belajar berikut beberapa teori 

pembelajaran: (1) teori pembelajaran pengondisian klasik adalah jenis 

pengondisian di mana individu merespons beberapa stimulus yang tidak biasa dan 

menghasilkan respons baru, (2) teori pembelajaran pengondisian operant adalah 

jenis pengondisian di mana perilaku sukarela yang diharapkan menghasilkan 

penghargaan atau mencegah sebuah hukuman. Kecenderungan untuk mengulang 

perilaku seperti ini dipengaruhi oleh ada atau tidaknya penegasan dari 

konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan oleh perilaku.  Penegasan akan 

memperkuat sebuah perilaku dan meningkatkan kemungkinan perilaku untuk 

diulangi. Skinner mengemukakan bahwa menciptakan konsekuensi yang 

menyenangkan untuk mengikuti bentuk perilaku tertentu akan meningkatkan 

frekuensi perilaku, (3) teori pembelajaran sosial adalah pandangan bahwa orang-

http://id.wikipedia.org/wiki/Penghargaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial


 

35 
 

 
 

orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Meskipun 

teori pembelajaran sosial adalah perluasan dari pengondisian operant teori ini 

berasumsi bahwa perilaku adalah sebuah fungsi dari konsekuensi teori ini juga 

mengakui keberadaan pembelajaran melalui pengamatan dan pentingnya persepsi 

dalam pembelajaran. Keberhasilan proses pembelajaran di kelas dapat dicapai 

secara optimal salah satunya melalui penggunaan bahan ajar yang mampu 

mengatasi kesulitan-kesulitan peserta didik dan sesuai dengan karakteristik atau 

kebutuhan peserta didik (Purwasi, L.A., dan Fitriyana, N., 2019:20).  

2.2.1.2 Teori Belajar 

Teori belajar adalah suatu teori yang didalamnya terdapat tata cara 

pengaplikasikan kegiatan belajar mengajar antara guru dan peserta didik, 

perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di 

luar kelas. “Teori belajar classical conditioning mengimplikasikan pentingnya 

mengkondisi stimulus agar terjadi respon” (Nurhidayati, T., 2012:23). Proses teori 

belajar membutuhkan berbagai sumber sarana yang dapat menunjang seperti: 

lingkungan peserta didik, kondisi psikologi peserta didik, perbedaan tingkat 

kecerdasan peserta didik. Belajar berperan penting dalam perkembangan, 

kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian dan  bahkan persepsi  seseorang  

(Hafid, H., Kartono, Suhito, 2016:258). Semua unsur ini dapat dijadikan bahan 

acuan untuk menciptakan suatu model teori belajar yang dianggap cocok, tidak 

perlu terpaku dengan kurikulum yang ada asalkan tujuan dari teori belajar ini 

sama dengan tujuan pendidikan.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengalaman
http://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi
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Ada tiga perspektif utama dalam terori belajar yaitu: (1) teori behavioristik 

merupakan teori yang menyatakan bahwa belajar adalah perubahan dalam tingkah 

laku sebagai akibat dari interaksi antar stimulus dan respon. Dalam pandangan 

Piaget, belajar yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang diturunkan oleh guru, 

melainkan sesuatu yang berasal dari dalam diri anak sendiri. Belajar merupakan 

sebuah proses penyelidikan dan penemuan spontan. Berkaitan dengan belajar, 

Piaget membangun teorinya berdasarkan pada konsep skema yaitu, stuktur mental 

atau kognitif yang menyebabkan seseorang secara intelektual beradaptasi dan 

mengoordinasikan lingkungan sekitarnya. Skema pada prinsipnya tidak statis 

melainkan selalu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan 

kognitif manusia, (2) teori konstruktivisme merupakan teori yang menyatakan 

bahwa dalam proses belajar (perolehan pengetahuan) diawali dengan terjadinya 

konflik kognitif. Proses belajar merupakan proses pengorganisasian aspek-aspek 

kognitif dan perseptual untuk memperoleh pemahaman. Tujuan dan tingkahlaku 

sangat dipengaruhi oleh proses berfikir internal yang terjadi selama proses belajar, 

(3) teori humanistik merupakan teori yang menyatakan bahwa belajar dianggap 

berhasil jika peserta didik  memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Peserta 

didik dalam proses belajar harus berusaha agar mampu mencapai aktualisasi diri 

dengan sebaik-baiknya. Teori humanistik berusaha memahami perilaku belajar 

dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya.  

2.2.1.3 Unsur-unsur Belajar dan Pembelajaran 

 Unsur-unsur belajar dan pembelajaran dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 

dinamika peserta didik dalam belajar dan dinamika guru dalam kegiatan 
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pembelajaran. Belajar dan pembelajaran merupakan pendekatan berbasis praktik 

di mana pengalaman mengajar dan keterampilan akademik saling terkait dalam 

banyak cara (Johansson, P., Thorsten, A., 2017:45). Peserta didik yang belajar 

berarti menggunakan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotrik terhadap 

lingkungannya. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku peserta didik akibat 

proses kegiatan belajar mengajar, yang berupa perubahan dalam aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor (Purwanto, 2010:46). Menurut Biggs dan Tefler di antara 

motivasi belajar peserta didik ada yang dapat diperkuat dengan cara pembelajaran. 

Minat dalam memperoleh pengetahuan terkait kompetensi dan kemampuan 

peserta didik dalam berkembang sangat penting untuk masa depan (Rovio, A., 

Johansson, 2018:2). Motivasi mental, motivasi sosial, dan motivasi berprestasi 

rendah dapat dikondisikan secara bersyarat agar terjadi peran belajar peserta didik 

sedangkan cara-cara pembelajaran yang berpengaruh pada proses belajar dapat 

ditentukan oleh guru. Seorang guru harus dapat melaksanakan evaluasi untuk 

mengetahui apakah materi yang diberikan dapat dipahami peserta didik atau 

belum (Prasetya, T., I., 2012:107). 

Kondisi yang berpengaruh pada belajar yaitu bahan belajar, suasana belajar, 

media, sumber belajar, subjek pembelajaran itu sendiri. Guru merupakan agen 

pembelajaran yang dituntut mampu bekerja secara profesional (Sabon, S.S., 

2017:56). Bahan belajar dapat berwujud benda sebagai ilustrasi model bangun 

ruang merupakan bahan belajar matematika. Dari model bangun ruang dapat 

diketahui bahwa bahan belajar dapat dijadikan sarana mempergiat belajar. Dari 

segi guru, bila bahan belajar menarik perhatian peserta didik, maka  akan lebih 
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mempermudah upaya pembelajaran peserta didik. Pembelajaran yang dilalakukan 

dengan menyenagkan dapat membantu mengotimalkan kemampuan yang dimiliki 

siswa (Sujito, S.W. el at, 2015:29). Suasana belajar berupa kondisi gedung 

sekolah, tata ruang kelas, alat-alat belajar mempunyai pengaruh pada kegiatan 

belajar. Disamping kondisi fisik tersebut, suasana pergaulan di sekolah juga 

berpengaruh pada kegiatan belajar. Guru memiliki peranan penting dalam 

menciptakan suasana belajar yang menarik bagi peserta didik. Media dan sumber 

belajar dapat ditemukan dengan mudah berupa buku pelajaran, buku bacaan, dan 

laboratorium sekolah yang tersedia dengan baik sehingga guru berperan penting 

memanfaatkan sebagai media dan sumber belajar. Laboratorium menjadi ruang 

lingkup dalam Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan kriteria 

minimal yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran (Imastuti, et al, 

2016:52). 

2.2.2 Pengertian Evaluasi Program 

  Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan 

sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Ada beberapa pengertian 

tentang program sendiri. Dalam kamus (a) program adalah rencana, (b) program 

adalah kegiatan yang dilakukan dengan seksama. Menurut  Suharsimi, A. & Jabar, 

C.S.A. (2009:5), evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan 

pendidikan telah terealisasikan dan berupaya menyediakan informasi untuk 

disampaikan kepada pengambil keputusan. Dalam melakukan kegiatan evaluasi 

program perlu ada instrumen untuk untuk mengukur efektifitas program (Mugiri 

& Lestari, W., 2013:8). Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa 
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evaluasi program merupakan proses pengumpulan data atau informasi yang ilmiah 

yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil 

keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan. 

2.2.3 Tujuan Evaluasi Program 

  Menurut  Endang Mulyatiningsih (2011:114-115), evaluasi program 

dilakukan dengan tujuan untuk: (1) menunjukkan sumbangan program terhadap 

pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan 

program yang sama ditempat lain, (2) mengambil keputusan tentang keberlanjutan 

sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan. 

  Dilihat dari tujuannya, yaitu ingin mengetahui kondisi sesuatu, maka 

evaluasi program dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk penelitian 

evaluatif. Oleh karena itu, dalam evaluasi program, pelaksana berfikir dan 

menentukan langkah bagaimana melaksanakan penelitian.  

  Menurut  Suharsimi,A. & Jabar, C.S.A. (2009:7), terdapat perbedaan yang 

mencolok antara penelitian dan evaluasi program adalah sebagai berikut: (1) 

dalam kegiatan penelitian, peneliti ingin mengetahui gambaran tentang sesuatu 

kemudian hasilnya dideskripsikan, sedangkan dalam evaluasi program pelaksanan 

ingin menetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu sebagai hasil 

pelaksanaan program, setelah data yang terkumpul dibandingkan dengan criteria 

atau standar tertentu, (2) dalam kegiatan penelitian, peneliti dituntut oleh rumusan 

masalah karena ingin mengetahui jawaban dari penelitiannya, sedangkan dalam 

evaluasi program pelaksanan ingin mengetahui tingkat ketercapaian tujuan 
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pgogram, dan apabila tujuan belum tercapai sebagaimana ditentukan, pelaksanan 

ingin mengetahui letak kekurangan itu dan apa sebabnya. 

  Dengan adanya uraian diatas, dapat dikatakan bahwa evaluasi program 

merupakan penelitian evaluatif. Pada dasarnya penelitian evaluatif dimaksudkan 

untuk mengetahui akhir dari adanya kebijakan, dalam rangka menentukan 

rekomendasi atas kebijakan yang lalu, yang pada tujuan akhirnya adalah untuk 

menentukan kebijakan selanjutnya. 

2.2.4 Model Evaluasi Program 

  Model-model evaluasi yang satu dengan yang lainnya memang tampak 

bervariasi, akan tetapi maksud dan tujuannya sama yaitu melakukan kegiatan 

pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi. 

Selanjutnya informasi yang terkumpul dapat diberikan kepada pengambil 

keputusan agar dapat dengan tepat menentukan tindak lanjut tentang program 

yang sudah dievaluasi. 

  Menurut Kaufman dan Thomas yang dikutib oleh  Suharsimi, A. & Jabar, 

C.S.A. (2009:40), membedakan model evaluasi menjadi delapan  yaitu: (1) Goal 

Oriented Evaluation Model, dikembangkan oleh Tyler, (2) Goal Free Evaluation 

Model, dikembangkan oleh Scriven, (3) Formatif Summatif Evaluation Model, 

dikembangkan oleh Michael Scriven, (4) Countenance Evaluation Model, 

dikembangkan oleh Stake, (5) Responsive Evaluation Model, dikembangkan oleh 

Stake, (6) CSE-UCLA Evaluation Model, menekankan pada “kapan” evaluasi 

dilakukan, (7)  CIPP Evaluation Model, dikembangkan oleh Stufflebeam, (8) 

Discrepancy Model, dikembangkan oleh Provus. 
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  Pemilihan model evaluasi yang akan digunakan tergantung pada tujuan 

evaluasi. Dalam evaluasi kemampuan guru dalam menentukan kriteria ketuntasan 

minimal mata pelajaran digunakan pendekatan system. Pendekatan system adalah 

pendekatan yang dilaksanakan dalam mencakup seluruh proses yang 

dilaksanakan. 

2.2.5 Model CIPP 

  Model evaluasi yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah model CIPP 

yang dikembangkan oleh Stufflebeam di Ohio State University. CIPP merupakan 

singkatan dari context, input, process and product, yang mana keempat kata ini 

adalah merupakan sasaran evaluasi yaitu komponen dari proses program kegiatan. 

Model CIPP ini dipilih peneliti berdasarkan cara kerja evaluasi model CIPP yang 

memandang evaluasi sebuah sistem, dan ketepatan penggunaan model evaluasi 

untuk program pemrosesan seperti pengembangan profesionalisme guru. Alasan 

lainnya adalah karena peneliti akan mengevaluasi semua komponen yang ada 

dalam pengembangan profesionalisme guru. Hal ini sangat sesuai dengan model 

CIPP yang menitikberatkan pada evaluasi komponen-komponen yang ada dalam 

program yang akan dievaluasi. 

  Model CIPP ini memiliki tiga dimensi, yaitu : (1) Tipe evaluasi : konteks, 

input, proses dan hasil; (2) Manfaat penelitian : pengambilan keputusan (decision 

maker) dan bukti pertanggung jawaban (accountability);  (3) Analisis dan 

evaluasi, ditinjau dari tujuan, pelaksanaan dan hasil secara komprehensif  

(Suharsimi,A. 1988:30). Penjelasan dari masing-masing komponen diatas  adalah 

sebagai berikut: 
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2.2.5.1 Evaluasi context 

Evaluasi context adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci 

lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, 

dan tujuan proyek  (Suharsimi,A. 2014:46). Evaluasi context membantu 

merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program 

dan merumuskan tujuan program. Context dalam penelitian ini adalah analisis 

masalah yang berhubungan dengan karakteristik kemampuan guru dalam 

menentukan kriteria ketuntasan minimal.  

2.2.5.2 Evaluasi input 

 Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena 

dibutuhkan untuk berlangsungnya proses penentuan kriteria ketuntasan minimal 

yang meliputi : (1) tingkat kompleksitas, kesulitan setiap indikator, kompetensi 

dasar, dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik; (2) 

kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran pada 

masing-masing sekolah; (3) tingkat kemampuan (intake) rata-rata peserta didik di 

sekolah yang bersangkutan. Aspek Intake peserta didik (tingkat kemampuan rata-

rata peserta didik) yaitu; keberagaman latar belakang, potensi dan kemampuan 

siwa secara individual); (4) guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. UU No. 14 Tahun 2005 

tentang guru dan dosen, pasal 1 ayat (1).  Evaluasi input dalam penelitian ini 
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adalah sumber dan strategi yang diperlukan untuk mencapai program dalam 

menentukan kriteria ketuntasan minimal .  

2.2.5.3 Evaluasi proses 

Evaluasi proses dalam penelitian ini menunjuk pada “apa” (what) kegiatan 

yang dilakukan dalam program, “kapan” (when) kegiatan akan selesai. Jadi 

evaluasi proses ini mengarah kepada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan 

dalam sebuah program sudah terlaksana sesuai dengan rencana (Suharsimi,A.  

2014:47). Evaluasi proses dalam penelitian ini adalah keterlaksanaan penerapan 

kriteria ketuntasan minimal.  

2.2.5.4 Evaluasi produk atau hasil 

Evaluasi produk diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang 

terjadi pada masukan mentah. Evaluasi produk ini juga untuk menolong 

keputusan selanjutnya  (Suharsimi,A. 2014:47). Apa hasil yang telah dicapai? Apa 

yang dilakukan setelah program berjalan? Evaluasi produk dalam penelitian ini 

adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan berupa instrumen yang sesuai 

dengan kriteria ketuntasan minimal. 

2.2.6 Kriteria Ketuntasan Minimal 

  Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum adalah dengan menggunakan 

acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria dalam menentukan ketuntasan dan 

kelulusan belajar peserta didik. Kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria paling 

rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan  (Sudjana, N. 

2011:1). Kriteria ketuntasan minimal harus ditetapkan di awal tahun pelajaran 

oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di 
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satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik 

yang hampir sama. Pertimbangan pendidik atau forum musyawarah guru mata 

pelajaran secara akademis menjadi pertimbangan utama penetapan kriteria 

ketuntasan minimal. Menurut  Kunandar (2007:149) bahwa kriteria ketuntasan 

minimal adalah ukuran yang menjadi dasar atau cara penetapan sesuatu yang 

digunakan untuk menentukan ketuntasan peserta didik.  

 DEPDIKNAS (2008:52) Fungsi kriteria ketuntasan minimal meliputi 

ketentuan sebagai berikut: (1) sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai 

kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. 

Setiap kompetensi dasar dapat diketahui ketercapaiannya berdasarkan kriteria 

ketuntasan minimal yang ditetapkan pendidik harus memberikan respon yang 

tetap terhadap pencapaian kompetensi dasar dalam bentuk pemberian layanan 

remedial atau layanan pengayaan; (2) sebagai acuan bagi peserta didik dalam 

menyiapkan diri untuk mengikuti penilaian mata pelajaran. Setiap KD dan 

indikator ditetapkan kriteria ketuntasan minimal yang harus dicapai dan harus 

dikuasai oleh peserta didik; (3) dapat digunakan sebagai bagian komponen dalam 

melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. 

Evaluasi keterlaksanaan dan hasil program kurikulum dapat dilihat dari 

keberhasilan pencapaian sebagai tolak ukur; (4) merupakan kontrak pedagogik 

antara pendidik dengan peserta didik dan antara pendidik dengan masyarakat. 

Keberhasilan pencapaian kriteria ketuntasan minimal merupakan upaya yang 

harus dilakukan bersama antara pendidik, peserta didik, pimpinan satuan 

pendidikan dan orang tua; (5) merupakan target satuan pendidikan dalam 
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pencapaian kompetisi tiap mata pelajaran. Satuan pendidikan harus berupaya 

memaksimalkan mungkin untuk melampaui kriteria ketuntasan minimal yang 

ditetapkan. Keberhasilan pencapaian kriteria ketuntasan minimal merupakan salah 

satu tolak ukur kriteria satauan pendidikan dalam menyelenggarakan program 

pendidikan.  

Penetapan kriteria ketuntasan minimal perlu mempertimbangkan beberapa 

ketentuan  DEPDIKNAS (2008) sebagai berikut: (1) penetapan KKM merupakan 

kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif 

dan atau kuantitatif. Metode kualitatif dapat dilakukan melalui profesional 

judgement oleh pendidik dengan mempertimbangkan kemampuan akademik dan 

pengalaman pendidik mengajarkan mata pelajaran di sekolah. Sedangkan metode 

kuantitatif dilakukan dengan rentang angka yang disepakati sesuai dengan 

penetapan kriteria yang ditentukan; (2) penetapan nilai kriteria ketuntasan 

minimal dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap 

indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung dan intake peseta 

didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi; (3) 

kriteria ketuntasan minimal 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; (4) kriteria ketuntasan minimal setiap 

standar kompetensi (SK) merupakan rata-rata KKM kompetensi dasar (KD) yang 

terdapat dalam SK tersebut; (5) kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran 
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merupakan rata-rata dari semua KKM-SK yang terdapat dalam satu semester atau 

satu tahun pembelajaran dan dicantumkan dalam laporan hasil belajar; (6) 

indikator merupakan acuan/tujuan bagi pendidik untuk membuat soal-soal 

ulangan, baik ulangan harian (UH), ulangan tengah semester (UTS) maupun 

ulangan akhir semester (UAS). Soal ulangan maupun tugas-tugas harus mampu 

mencerminkan atau menampilkan pencapaian indikator yang diujikan. Dengan 

demikian pendidik tidak perlu melakukan pembobotan seluruh hasil ulangan 

karena semunya memiliki hasil yang setara; (7) pada setiap indikator atau 

kompetensi dasar dimungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan minimal  

  Kriterian ketuntasan minimal dibuat bersama dan dibuat oleh orang-orang 

yang membutuhkannya atau menggunakannya, yaitu calon evaluator, dengan 

maksud agar pada waktu menerapkannya tidak ada masalah. Kriteria ketuntasan 

minimal 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 

MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama penetapan KKM. Langkah-

langkah perumusan kriteria ketuntasan minimal dilakukan oleh guru atau 

kelompok guru mata pelajaran, langkah penetapan kriteria ketuntasan minimal 

adalah sebagai berikut: (1) guru atau kelompok guru menetapkan kriteria 

ketuntasan minimal mata pelajaran dengan mempertimbangkan tiga aspek kriteria, 

yaitu kompleksitas, daya dukung dan intake peserta didik, (2) hasil penetapan 

kriteria ketuntasan minimal indikator berlanjut pada KD hingga kriteria 

ketuntasan minimal mata pelajaran, (3) hasil penetapan kriteria ketuntasan 
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minimal oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala 

sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian, (4) kriteria 

ketuntasan minimal yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua dan dinas pendidikan, (5) kriteria 

ketuntasan minimal dicantumkan dalam laporan hasil belajar  pada saat hasil 

penilaian dilaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik. 

 Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penentuan kriteria ketuntasan 

minimal meliputi: (1) tingkat kompleksitas, kesulitan setiap indikator, kompetensi 

dasar, dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik, (2) 

kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran pada 

masing-masing sekolah, (3) tingkat kemampuan (intake) rata-rata peserta didik di 

sekolah yang bersangkutan. DEPDIKNAS (2008) Aspek intake peserta didik 

(tingkat kemampuan rata-rata peserta didik) yaitu: keberagaman latar belakang, 

potensi dan kemampuan siwa secara individual). 

2.3 Kerangka Berfikir 

 Menentukan batas minimal dalam penilaian bagi seorang guru sangatlah 

penting. Batas minimal dapat menentukan suatu materi pembelajaan apakah 

tercapai, belum tercapai atau bahkan terlampau. Batas minimal dalam penilaian 

sering dinamakan dengan kriteria ketuntasan minimal yang terdiri dari tiga aspek 

yaitu komplesitas, daya dukung dan intake peserta didik. Seorang guru harus 

menentukan batas minimal penilaian mata pelajaran yang diampu guna 

mengetahui apakah peserta didik tersebut dapat mampu mengikuti pembelajaran 

yang diberikan atau belum mampu mengikuti materi pembelajaran yang 
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diberikan. Sekarang ini batas minimal atau kriteria ketuntasan minimal suatu mata 

pelajaran ditentukan terlebih dahulu oleh pimpinan suatu satuan pendidikan 

dengan batasan yang tinggi sedangkan kemampuan daya dukung berupa sarana 

dan prasarana, intake peserta didik dan komplesitas materi diabaikan. Adanya 

anggapa dalam masyarakat bahwa dengan menentukan kriteria ketuntasan 

minimal mata pelajaran dengan batas yang tinggi maka penyelenggaraan satuan 

pendidikan dikatakan berhasil. 

  Penentuan kriteria ketuntasan minimal yang dibuat oleh guru setiap mata 

pelajaran perlu adanya evaluasi guna memastikan bahwa penyusunan dan 

penetapan kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran mempertimbangkan tiga 

aspek kriteria yaitu kompelsitas, daya dukung dan intake peserta didik. Evalausi 

kemampuan guru dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran 

diharapkan menjadi instrumen guru dalam menentukan batas minimal atau kriteria 

ketuntasan minimal mata pelajaran yang ditetapkan dengan mengacu pada 

kemampuan sekolah dalam aspek daya dukung sarana dan prasarana, kemapuan 

peserta didik pada tingkat sebelumnya yang diambil pada penilaian kelas 

sebelumnya dalam aspek intake peserta didik serta aspek komplesitas yang 

ditentukan oleh guru yang mempresentasikan bahwa materi dikatakan sukar, 

sedang atau mudah. 

  Pengembangan instrumen evalausi kemampuan guru dalam menentukan 

kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran dapat menjabarkan kemapuan sekolah 

dalam aspek daya dukung berupa sarana prasarana pendukung diantaranya 

perpustakaan, koleksi buku yang memadai, alat peraga, akses sekolah yang mudah 
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berupa jalan dan sarana olehraga. Aspek intake peserta didik diperoleh dari 

penilaian kelas sebelumnya diantaranya nilai hasil ulangan, nilai ujian tengah 

semester, nilai ujian akhir semeter, nilai US dan nilai USBN. Aspek komplesitas 

dalam penentuannya ditentukan oleh guru dari pengalaman mengajar pada materi 

yang sama pada kelas yang berbeda. Hasil yang diperoleh dari beberapa kelas 

tersebut apakan mudah dipahami atau sukar dipahami. 

 

Bagan 2.1 Kerangka berfikir 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat  

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kemampuan guru dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal mata 

pelajaran matematika sekolah menengah pertama dengan mengkonversi skor 

rata-rata yang diperoleh menjadi nilai kualitatif diperoleh persentase sebesar 

83% dengan kategori sangat tinggi. Kemampuan guru dalam menentukan 

kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran meliputi aspek: (1) penggunaan 

seluruh kompetensi dasar yang terdapat dalam mata pelajaran, (2) penguasaan 

pengetahuan dan kemampuan yang memadai sesuai dengan mata pelajaran 

sebagai indikator, (3) penyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta 

didik dengan indikator pencapaian kompetensi merupakan hal yang harus 

dipelajari, (4) penilaian hasil belajar peserta didik merupakan penilaian terpadu 

yang berkesinambungan yang dilakukan oleh pendidik untuk semua aspek 

kompetensi, (5) mengetahui bahwa ujian tengan semester dan ujian akhir 

semester merupakan instrumen penilaian hasil belajar, (6) adanya upaya guru 

dalam menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar 

dengan mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan 

yang diharapkan, (7) memahami bahwa fungsi KKM adalah sebagai acuan 

peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. 
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2. Kemampuan guru yang sesuai prosedur dan belum sesuai prosedur dalam 

menentukan kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran matematika sekolah 

menengah pertama dengan mengkonversi skor rata-rata yang diperoleh menjadi 

nilai kualitatif diperoleh persentase sebesar 85% dengan kategori sangat tinggi 

dan belum sesuai prosedur sebesar 15% dengan kategori rendah. Kemampuan 

guru yang sesuai prosedur dalam dalam menentukan kriteria ketuntasan 

minimal mata pelajaran meliputi aspek: (1) aspek daya dukung (2) aspek 

kompleksitas materi (3) aspek intake peserta didik dan kemampuan guru yang 

yang belum sesuai prosedur dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal 

mata pelajaran meliputi aspek: (1) jumlah soal tiap indikator ulangan harian 

sama banyak, (2) ujian tengah semester dan ujian akhir semester penentu utama 

kelulusan materi. 

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam penentuan kriteria ketuntasan 

minimal mata pelajaran matematika sekolah menengah pertama dapat dilihat 

dalam tabel 4.12. Hasil konversi skor rata-rata yang diperoleh menjadi nilai 

kualitatif diperoleh rata-rata skor tiap butir adalah faktor pendukung persentase 

sebesar 94% dengan kategori sangat tinggi dan faktor penghambat persentase 

sebesar 6% dengan ketegori rendah. Faktor pendukung dalam penentuan KKM 

meliputi: (1) faktor guru yaitu: (a) guru dalam menilai kompetensi peserta 

didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran, (b) guru memberikan respon 

yang tepat terhadap pencapaian kompetensi dasar dalam bentuk pemberian 

layanan remedial atau layanan pengayaan, (c) guru melakukan evaluasi/ 

ulangan dilakukan setiap selesai satu pokok bahasan (SK atau KD),  (d) guru 
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dalam penyusunan soal sesuai indikator dalam kompetensi dasar, (e) 

penyelenggarakan evaluasi/ ulangan sesuai dengan materi yang sudah 

diajarkan, (f) guru dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal dilakukan 

setiap  kompetensi dasar, (g) dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal, 

guru mata pelajaran diberikan kebebasan dalam membuat format KKM dengan 

ketentuan memuat kompetensi dasar dan indiktor, (2) faktor peserta didik 

yaitu: (a) peserta didik melakukan upaya pencapaian nilai KKM dengan 

proaktif mengikuti kegiatan pembelajaran serta mengerjakan tugas-tugas yang 

telah didesain pendidik,  (3) faktor satuan pendidikan yaitu: (a) pimpinan 

satuan pendidikan berupaya memaksimalkan pemenuhan kebutuhan untuk 

mendukung terlaksananya proses pembelajaran dan penilaian di sekolah, (b) 

keberhasilan pencapaian nilai KKM merupakan salah satu tolok ukur kinerja 

satuan pendidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan, (c) satuan 

pendidikan dengan niali KKM yang tinggi dan dilaksanakan secara 

bertanggung jawab dapat menjadi tolok ukur kualitas mutu pendidikan bagi 

masyarakat, (d) sekolah menetapkan hasil KKM oleh guru atau kelompok guru 

mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan awal 

guru dalam melakukan penilaian yang mencerminkan visi dan misi serta tujuan 

sekolah, (e) adanya workshop penentuan kriteria ketuntasan minimal mata 

pelajaran tingkat sekolah, (f) adanya workshop penentuan kriteria ketuntasan 

minimal mata pelajaran melalui musyawarah guru mata pelajaran sekolah 

tingkat kabupaten/ kota, (g) satuan pendidikan menyelenggarakan in house 

training (IHT) dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal sebelum 
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kegiatan belajar mengajar berlangsung. Faktor penghambat dalam penentuan  

KKM meliputi: (1) faktor guru yaitu: (a) guru belum mau untuk menganalisis 

pencapaian KD untuk mendapatkan informasi tentang peta KD yang sukar, 

sedang atau mudah, (b) belum terukurnya dalam pembuatan soal evaluasi 

dengan kriteria soal meliputi sukar, sedang dan mudah, (c) belum terukurnya 

dalam pembuatan soal evaluasi/ ulangan  sesuai dengan kompetensi dasar dan 

indikator, (d) belum adanya format baku dalam menentukan kriteria ketuntasan 

minimal baku dihasilkan melalui musyawarah guru mata pelajaran, (2) faktor 

peserta didik yaitu: (a) peserta didik belum dapat menyiapkan diri dalam 

mengikuti penilaian mata pelajaran sehingga tercapai kompetensi dasar dan 

indikator yang ditetapkan dalam KKM, (b) belum adanya respon yang baik dari 

peserta didik jika ada kompetensi dasar yang belum tuntas dan perlu perbaikan, 

(3) faktor satuan pendidikan yaitu (a) belum adanya  perbaikan dalam proses 

pembelajaran dengan pemenuhan sarana-prasarana belajar di sekolah, (b) 

belum tersosialisasinya dokumen 1 yang disebut dengan buku I berisi 

sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan, muatan, pengaturan beban belajar, dan 

kalender pendidikan, dokumen 2 yang disebut dengan buku II berisi silabus 

yang sudah disusun oleh Pemerintah, dan dokumen 3 yang disebut dengan 

buku III berisi rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun sesuai potensi, 

minat, bakat, dan kemampuan peserta didik di lingkungan belajar.  

4. Keterlaksanaan proses dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal mata 

pelajaran matematika sekolah menengah pertama dapat dilihat dalam tabel 

4.13. Hasil konversi skor rata-rata yang diperoleh menjadi nilai kualitatif 
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diperoleh rata-rata skor tiap butir adalah persentase sebesar keterlaksanaan 

80% dengan kategori sangat tinggi dan persentase sebesar belum terlaksanaan 

sebesar 20% dengan ketegori rendah. Keterlaksanaan proses dalam 

menentukan kriteria ketuntasan minimal meliputi: (1) pembuatan KKM di awal 

tahun pelajaran, (2) daya dukung, komplesitas materi dan intake siswa sebagai 

penentu dalam menentukan batas minimal. Belum terlaksana dalam 

menentukan kriteria ketuntasan minimal meliputi: (1) dalam menentukan batas 

minimal tiap indikator di tiap kompetensi dasar memiliki kecenderungan yang 

sama dengan batas minimal akhir dari mata pelajaran bukan pada batas 

minimal tiap indikator yang telah ditentukan, (2) batas minimal nilai indikator 

dalam kompetensi dasar dapat berbeda disesuaikan dengan tingkat kesukaran 

materi yang yang disimpulkan oleh guru dari penilaian tahun sebelumnya, (3) 

banyaknya indikator dalam kompetensi dasar menentukan banyak soal dalam 

penilaian, (4) dalam penilaian akhir dari ulangan harian, ujian tengah semester 

dan ujian akhir semester memiliki persentase yang berbeda.  

5. Meskipun kemampuan guru, kesesuaian prosedur, faktor dukungan dan 

hambatan serta keterlaksanaan proses penentuan kriteria ketuntasan minimal 

dengan katagori sangat tinggi dalam pelaksanaan penilaian, penggunaan batas 

minimal tiap indikator menggunakan batas minimal mata pelajaran bukan batas 

minimal tiap-tiap indikator dalam kompetensi dasar. 

6. Kriteria ketuntasan minimal di tiap satuan pendidikan dapat berbeda-beda 

sesuai dengan kompleksitas, daya dukung dan intake siswa.  
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5.2 Saran 

 Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:  

1) penggunaan batas minimal nilai tiap indikator dalam kompetensi dasar sebagai 

acuan penilaian hasil belajar.  

2) Batas minimal nilai yang berbeda dalam tiap indikator menunjukkan tingkat 

kesukaran materi, daya dukung berupa sarana dan perasarana, intake peserta 

didik yang berbeda di tiap indikator.  
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Lampiran 1 

 

Tabel Kisi-Kisi Instrumen Evaluasi Kemampuan Guru Dalam Menentukann 

Kriteria Ketuntasan Minimal 

No Focus Komponen Indikator 
Jumlah 

Butir Soal  

1 Context Evaluasi 

kemampuan 

guru 

menentukann 

KKM  

- Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung 

pelajaran yang diampu 

- Mengusai standar 

kompentensi dan kompetensi 

dasar mata pelajaran/bidang 

pengembangan yang 

dimampu 

- Mengembangkan mater ajar 

dan hasil belajar pada mata 

pelajaran  yang diampu 

secara kreatif. 

8 

2 Input Penentuan 

KKM 

Hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam penentuan kriteria 

ketuntasan minimal meliputi : 

• komplesitas  

• intake siswa 

▪ sarpras  

21 

3 

 

 

 

 

 

 

Process 

 

 

 

 

 

 

Faktor 

pendukung 

dan 

penghambat 

dalam 

menentukann 

KKM  

Faktor penghambat dan 

pendukung  meliputi : 

▪ peserta didik 

▪ satuan pendidikan  

▪ guru  

 

26 

 

 

 

 

 

 

4 Product Keterlaksanan 

penerapan 

KKM   

Penilaian hasil belajar oleh 

pendidik yang dilakukan dalam 

bentuk: 

•  ulangan harian 

•  ujian tengah semester 

•  ujian akhir semester 

12 

Jumlah Pernyataan 67 
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Lampiran 6 

Tabel Reliabel Context 

 

Tests of Between-Subjects Effects  

Dependent Variable:Skala 

  

Source Type III Sum of Squares df Mean Square 

Corrected Model 233.777a 447 .523 

Intercept 4982.223 1 4982.223 

Responden 71.777 55 1.305 

Item 23.134 7 3.305 

Responden * 

Item 
138.866 385 .361 

Error .000 0 . 

Total 5216.000 448  

Corrected Total 233.777 447  

a. R Squared = 1,000 (Adjusted R Squared = .) 
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Lampiran 7 

Tabel Reliabel Input 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Skala 

  

Source Type III Sum of Squares df Mean Square 

Corrected Model 643.849a 1175 .548 

Intercept 13517.151 1 13517.151 

Responden 123.849 55 2.252 

Item 144.474 20 7.224 

Responden * 

Item 
375.526 1100 .341 

Error .000 0 . 

Total 14161.000 1176  

Corrected Total 643.849 1175  

a. R Squared = 1,000 (Adjusted R Squared = .) 
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Lampiran 8 

Tabel Reliabel Process 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Skala 

  

Source Type III Sum of Squares df Mean Square 

Corrected Model 277.483a 1455 .191 

Intercept 20437.517 1 20437.517 

Responden 35.521 55 .646 

Item 41.358 25 1.654 

Responden * 

Item 
200.604 1375 .146 

Error .000 0 . 

Total 20715.000 1456  

Corrected Total 277.483 1455  

a. R Squared = 1,000 (Adjusted R Squared = .) 
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Lampiran 9 

Tabel Reliabel Product 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Skala 

  

Source Type III Sum of Squares df Mean Square 

Corrected Model 355.851a 671 .530 

Intercept 6802.149 1 6802.149 

Responden 93.351 55 1.697 

Item 68.744 11 6.249 

Responden * 

Item 
193.756 605 .320 

Error .000 0 . 

Total 7158.000 672  

Corrected Total 355.851 671  

a. R Squared = 1,000 (Adjusted R Squared = .) 
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