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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan di Indonesia haruslah memberi landasan dan penguatan

agar peserta didik lebih siap bersaing dalam persaingan global nantinya. 

Usaha peningkatan pendidikan bisa ditempuh dengan meningkatkan kualitas 

pendidikan salah satunya dengan meningkatkan kualitas pembelajaran serta 

model evaluasi yang  baik. Model evaluasi yang baik harus memenuhi prinsip-

prinsip penilaian seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian

Pendidikan menyebutkan bahwa “penilaian pendidikan adalah proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil

belajar peserta didik”. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidikan 

menggunakan berbagai teknik penilaian, yaitu berupa tes, observasi, 

penugasan baik secara perorangan ataupun secara kelompok, dan bentuk lain 

yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan

peserta didik (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan).

Sementara itu dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru disebutkan bahwa 
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“dalam kegiatan pembelajaran, penilaian merupakan salah satu unsur penting 

yang  wajib dikuasai oleh seorang pendidik dalam melaksanakan tugasnya di 

sekolah”.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional, pemerintah 

telah melakukan berbagai upaya seperti halnya pengembangan dan 

penyempurnaan kurikulum, pengembangan materi pembelajaran, perbaikan 

model evaluasi,  pengadaan buku dana alat-alat pelajaran, perbaikan sarana 

prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta peningkatan mutu 

pimpinan sekolah (Diknas,2001:3). Namun demikian, upaya tersebut sampai 

sekarang belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Kualitas 

pendidikan dipengaruhi beberapa faktor, seperti: guru, siswa, pengelola 

sekolah (Kepala Sekolah, karyawan dan Dewan/Komite Sekolah), lingkungan 

(orang tua, masyarakat, sekolah), kualitas pembelajaran, dan kurikulum (Edy 

Suhartoyo,2005:2).

Hal serupa juga disampaikan oleh Djemari Mardapi (2011:8) bahwa 

usaha peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan 

kualitas pembelajaran dan kualitas model penilaian. Meningkatnya kualitas 

pembelajaran yang dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan akan mampu 

meningkatkan kualitas pendidikan. Usaha peningkatan kualitas pendidikan 

akan berlangsung dengan baik manakala didukung oleh kompetensi dan 

kemauan para pengelola pendidikan untuk melakukan perbaikan secara terus-

menerus menuju kearah yang lebih baik. Dengan demikian, inovasi 
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pendidikan secara berkesinambungan dalam program pendidikan termasuk 

program pembelajaran merupakan tuntutan yang harus segera dilaksanakan. 

Kegiatan pembelajaran sebagai bagian integral dari model kegiatan 

pendidikan, merupakan fenomena yang harus diperbaiki dan dikembangkan 

oleh pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan. Hal ini menyangkut 

kurikulum, metode, media pengajaran, materi pengajaran, kualitas pengajar, 

evaluasi pembelajaran, dan lain sebagainya sehingga tercipta model

pengajaran yang baik dan berorientasi ke masa depan. Dengan demikian perlu 

dikembangkan prinsip-prinsip belajar yang berorientasi pada masa depan, dan 

menjadikan peserta didik tidak hanya sebagai objek belajar tetapi juga subjek 

dalam belajar. Pendidikan tidak lagi berpusat pada lembaga atau pengajar 

yang hanya akan mencetak para lulusan yang kurang berkualitas, melainkan 

harus berpusat pada peserta didik sebagai pusat belajar dengan memberikan 

kesempatan kepada para peserta didik untuk bersikap kreatif dan 

mengembangkan diri sesuai dengan potensi intelektual yang dimilikinya.

Pada kenyataannya, praktek evaluasi yang sering di lakukan oleh 

guru di SMA N I Jogonalan pada saat ini hanya terfokus pada hasil bukan 

pada proses belajar, selain itu penilaian hanya dilakukan pada aspek 

pengetahuan dengan mengesampingkan aspek sikap dan keterampilan.  

Kebijakan tentang syarat kelulusan berdasarkan hasil ujian nasional mata 

pelajaran tertentu adalah bukti bahwa pencapaian hasil belajar lebih penting

dibandingkan dengan penilaian proses belajar, nilai-nilai luhur seperti 
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kejujuran dan kepedulian sosial yang terkandung dalam pendidikan hanyalah 

slogan yang Tidak pernah menjadi pusat perhatian evaluasi. Akibat lebih jauh 

adalah banyaknya kecurangan yang terjadi pada ujian nasional demi mencapai 

target 100% kelulusan, pembelajaran nilai-nilai spiritualitas dan sportifitas 

selama tiga tahun hancur hanya dalam tiga hari ujian nasional. 

Evaluasi yang dilakukan oleh guru SMA I jogonalan dilakukan 

dengan memberikan nilai tanpa ditindaklanjuti dengan pemberian komentar 

atau tanggapan atas hasil belajar siswa. Dengan model ini siswa tidak tahu 

pasti letak kelebihan dan kekurangannya sehingga ia tidak dapat 

meningkatkan kemampuan dan memperbaiki kelemahan yang selama ini 

dimilikinya. Penilaian pada hakekatnya bukanlah untuk menghakimi 

kesalahan siswa tapi untuk memberi penghargaan atas prestasi yang mereka 

capai. Penilaian pun merupakan tolak ukur atas sejauh mana program 

pendidikan yang dirancang dalam kurikulum berjalan sesuai rencana. Hasil 

pengamatan awal penulis di SMA N I Jogonalan memperlihatkan bahwa 

penilaian hasil belajar lebih dominan daripada penilaian proses belajar. Masih 

sedikit guru yang memberikan tugas kepada siswa yang kemudian dikoreksi, 

dikomentari dan didokumentasikan. Alat penilaian yang digunakan adalah 

dengan soal tes terutama tes tulis pada akhir semester atau akhir tahun  ajaran. 

Realitas ini amat kontras apabila dibandingkan dengan esensi 

penilaian yang merupakan rangkaian kegiatan dalam usaha untuk 

memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil 
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belajar peserta didik yang dilakukan secara modelatis dan berkesinambungan, 

sehingga dapat menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan 

keputusan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 

Tentang Standar Penilaian, mengamanatkan bahwa penentuan jenis penilaian 

harus mencakup penilaian dengan menggunakan tes dan non tes. Jenis 

penilaian dapat berupa tes tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, 

pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, 

penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Permendiknas tersebut memberi 

gambaran bahwa model penilaian harus menyeluruh, berkesinambungan, 

menggunakan multi strategi dan diarahkan pada ragam pengalaman belajar 

siswa dalam proses pembelajaran. Jika setiap siswa diberi tugas untuk 

observasi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara misalnya, maka 

evaluasi harus diberikan baik pada proses maupun hasil kerja siswa.

Pengalaman yang diperoleh siswa dari hasil pemberitahuan orang lain seperti 

hasil dari penuturan guru, hanya akan mampir sesaat untuk diingat dan setelah 

itu dilupakan. Dengan demikian keterlibatan fisik dan mental siswa dalam 

melakukan aktivitas pembelajaran menjadi sangat penting, maka strategi 

penilaian yang diharapkan dominan adalah strategi yang berpusat pada siswa

(Wina Sanjaya,2009:10).

Melakukan penilaian memang diperlukan untuk mengetahui sejauh 

mana pembelajaran yang telah dilakukan berjalan sesuai dengan rencana 

pembelajaran. Untuk itu maka pada setiap akhir pembelajaran baik ujian 
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tengah semester maupun pada ujian kenaikan kelas perlu dievaluasi, tujuannya 

yaitu untuk mengetahui apakah proses belajar mengajar dan alat evaluasi 

sudah memenuhi kriteria-kriteria pembelajaran yang baik apakah belum. Alat 

penilaian merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan 

pembelajaran, yang tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran 

telah dicapai peserta didik dalam bentuk hasil belajar atau dapat dikatakan 

sejauh mana ketercapaian kompetensi yang dikuasai peserta didik. Jenis 

penilaian yang diberikan pendidik dapat dibuat dalam jenis tes tertulis dan 

tindakan, tes tertulis adalah untuk mengukur tingkat kognitif  peserta didik, 

sedangkan tes tindakan dibuat dengan tujuan untuk  mengetahui ketercapaian 

peserta didik dari aspek apektif dan  psikomotornya.  

Sosiologi ditinjau dan sifatnya digolongkan sebagai ilmu 

pengetahuan murni (pure science) bukan ilmu pengetahuan terapan (applied 

science). Pembelajaran sosiologi dimaksudkan untuk memberikan kompetensi 

kepada peserta didik dalam memahami konsep-konsep sosiologi seperti 

sosialisasi, kelompok sosial, struktur sosial, lembaga sosial, perubahan sosial, 

dan konflik sampai pada terciptanya integrasi sosial. Sosiologi mempunyai dua 

pengertian dasar yaitu sebagai ilmu dan sebagai metode. Sebagai ilmu, 

sosiologi merupakan kumpulan pengetahuan tentang masyarakat dan 

kebudayaan yang disusun secara modelatis berdasarkan analisis berpikir logis. 

Sebagai metode, sosiologi adalah cara berpikir untuk mengungkapkan realitas 

sosial yang ada dalam masyarakat dengan prosedur dan teori yang dapat di
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pertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam kedudukannya sebagai sebuah 

disiplin ilmu sosial yang sudah relatif lama berkembang di lingkungan 

akademika, secara teoretis sosiologi memiliki posisi strategis dalam membahas 

dan mempelajari masalah-masalah sosial-politik dan budaya yang 

berkembang di masyarakat dan selalu siap dengan pemikiran kritis dan alternatif 

menjawab tantangan yang ada. Materi pelajaran mencakup konsep-konsep 

dasar, pendekatan, metode, dan teknik analisis dalam pengkajian berbagai 

fenomena dan permasalahan yang ditemui dalam kehidupan nyata dimasyarakat. 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, Realitas pembelajaran  

sebaiknya ditinjau bukan hanya terhadap hasil belajar, akan tetapi juga proses 

belajar maupun penilaian terhadap input itu sendiri. Penilaian terhadap hasil 

belajar selama ini di SMA I Jogonalan pada umumnya juga terbatas pada output, 

sedangkan outcome jarang tersentuh kegiatan penilaian. Keberhasilan program 

pembelajaran hanya diukur dan penilaian hasil belajar siswa, sedangkan 

bagaimana kualitas proses pembelajaran sosiologi yang telah berjalan kurang 

mendapat perhatian. 

Berdasarkan pengalaman peneliti dalam mengikuti KKN-PPL UNY 

2009. Peneliti menemukan bahwa penilaian hasil belajar siswa di SMA I 

Jogonalan masih terbatas pada output pembelajaran, belum menjangkau 

outcome dan program pembelajaran. Output pembelajaran yang dinilai juga 

masih terfokus pada aspek kognitif, sedangkan aspek afektif dan 

psikomotorik kurang mendapat perhatian. Istilah lain, penilaian hasil 
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pembelajaran sosiologi selama ini hanya berfokus pada hard skill atau 

academic skill, kurang memperhatikan penilaian personal skill dan social 

skill, seperti kepercayaan diri kemampuan kritis, kreatif, kemampuan 

bekerjasama maupun kemampuan berkomunikasi (Eko Putra 

Widoyoko,2009):27). Hal ini perlu dilakukan karena sosiologi merupakan mata 

pelajaran yang sarat muatan nilai khususnya aspek kecakapan personal maupun 

sosial, yang mempersiapkan peserta didik yang menguasai seperangkat ilmu 

pengetahuan sosial serta mampu berpikir secara kritis dan kreatif, mampu 

berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik.

Menanggapi permasalahan pada latar belakang yang telah diuraikan 

diatas maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang ”Realisasi 

Pembelajaran Sosiologi siswa Di SMA N I Jogonalan”.

B. Identifikasi Masalah

1. Realitas pembelajaran yang sering di lakukan oleh guru di SMA N I 

Jogonalan pada saat ini hanya  terfokus pada hasil bukan pada proses 

belajar.

2. Penilaian hanya dilakukan pada aspek pengetahuan dengan 

mengesampingkan aspek sikap dan keterampilan.

3. Realitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru SMA N I Jogonalan

hanya dengan  memberikan nilai tanpa ditindaklanjuti dengan pemberian 

komentar atau  tanggapan atas hasil belajar siswa.
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4. Penilaian terhadap hasil belajar selama ini di SMA N I Jogonalan pada 

umumnya juga terbatas pada output, sedangkan outcome jarang tersentuh 

kegiatan penilaian.

5. Output pembelajaran yang dinilai juga masih terfokus pada aspek 

kognitif, sedangkan aspek afektif dan psikomotorik kurang mendapat 

perhatian.

6. Penilaian hasil pembelajaran sosiologi selama ini hanya berfokus pada 

hard skill atau academic skill, kurang memperhatikan penilaian personal 

skill dan social skill.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, penelitian  ini dibatasi pada masalah 

Realitas pembelajaran sosiologi siswa di SMA N I Jogonalan.

D. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari batasan masalah yang ada, maka penulis 

merumuskan masalah bagaimana realitas pembelajaran sosiologi di SMA N I 

Jogonalan selama ini?
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E. Tujuan Penelitian

1. Untuk  mengetahui realitas pembelajaran sosiologi di SMA N I Jogonalan.

2. Untuk mengetahui model pembelajaran sosiologi yang paling cocok

diterapkan di SMA I Jogonalan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan memberi manfaat, baik secara teoritis 

maupun secara praktis sebagai berikut.

1. Secara teoritis 

Dapat memberikan sumbangan berupa kajian konseptual tentang, Model 

evaluasi Proses dan Hasil Belajar sosiologi di SMA N I Jogonalan.

2. Secara praktis 

Memberi masukan yang berguna bagi para pengambil kebijakan 

pendidikan, kepala sekolah, guru, dan seluruh komponen terkait untuk 

menerapkan model evaluasi yang cocok dengan pembelajaran sosiologi. 

Dengan demikian dapat membantu sekolah dalam menyiapkan guru dan 

siswa agar mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpusat 

pada siswa.


