
7 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Tes Formatif 

a. Pengertian Tes Formatif 

Kata formatif berasal dari bahasa inggris “to form” yang artinya 

membentuk.
9
 Tes formatif adalah tes yang dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti suatu program 

tertentu.
10

 Tes formatif juga dapat diartikan sebagai penilaian yang 

bertujuan untuk mencari umpan balik (feed back), selanjutnya hasil 

penilaian tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar 

mengajar yang sedang atau yang sudah dilaksanakan. 

Tes formatif dikumpulkan sebelum atau selama pengajaran dan 

dimaksudkan untuk menginformasikan kepada guru tentang pengetahuan 

dan keterampilan yang sebelumnya sudah dimiliki siswa, untuk 

membantunya dalam membuat perencanaan. Informasi dari tes formatif 

tidak digunakan untuk membuat keputusan (judgment) tentang hasil kerja 

siswa, tetapi tentang masalah-masalah seperti pengelompokan siswa, 

perencanaan unit dan rencana pelajaran, dan strategi pengajaran.
11

  

                                                 
9
Purwanto, 2009, Evaluasi Hasil Belajar, Yogyakkarta: Pustaka Pelajar, h.67 

10
Suharsimi Arikunto, 2011, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, h. 39 
11

Richard I. Arends, 2008, Learning To Teach, (alih Bahasa Helly Prajitno Soetjipto dan 

Sri Mulyantini Soetjipto), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 217 
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Tes formatif tidak hanya dilakukan tiap akhir pelajaran, tetapi 

bisa juga dilakukan ketika pelajaran sedang berlangsung. Misalnya,ketika 

guru sedang mengajar mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa 

untuk mengecek atau mendapatkan informasi apakah siswa telah 

memahami apa yang telah diterangkan oleh guru. Jika ternyata masih 

banyak siswa yang belum mengerti, maka tindakan guru selanjutnya 

adalah mengubah atau memperbaiki cara mengajarnya sehingga benar-

benar dapat dipahami dan diserap oleh siswa. Contoh lainnya bisa juga 

dengan memberikan tugas kepada siswa setelah pelajaran selesai untuk 

dikerjakan di luar jam pelajaran atau di rumah. Dengan demikian, tes 

formatif tidak hanya berbentuk tes tertulis dan hanya dilakukan pada 

setiap akhir pelajaran, tetapi dapat pula berbentuk pertanyaan-pertanyaan 

lisan dan tugas-tugas yang diberikan selama pelajaran berlangsung 

ataupun sesudah pelajaran selesai. 

 
b.  Manfaat-Manfaat Tes Formatif 

Adapun manfaat tes formatif bagi siswa adalah : 

1. Digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai bahan 

program secara menyeluruh 

2. Merupakan penguatan (reinforcement) bagi siswa 

3. Usaha perbaikan 

4. Sebagai diagnosis 

Selanjutnya manfaat tes formatif bagi guru adalah : 
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1. Mengetahui sampai sejauh mana bahan yang diajarkan sudah dapat  

diterima oleh siswa 

2. Mengetahui bagian-bagian mana dari bahan pelajaran yang belum 

menjadi milik siswa 

3. Dapat meramalkan sukses atau tidaknya seluruh program yang akan 

diberikan. 

Sedangkan manfaat tes formatif bagi program adalah : 

1. Dapat mengetahui apakah program yang diberikan merupakan 

program yang tepat dalam arti sesuai dengan kecakapan anak 

2. Apakah program tersebut membutuhkan pengetahuan-pengetahuan 

prasyarat yang belum diperhitungkan 

3. Apakah diperukan alat, sarana, dan prasarana untuk mempertinggi 

hasil yang akan dicapai 

4. Apakah metode, pendekatan, dan alat evaluasi yang digunakan sudah     

tepat.
12

 

Fungsi tes formatif dalam bidang pendidikan dan pengajaran 

mempunyai beberapa fungsi : 

1.  Untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah di capai proses 

pendidikan yang telah dilakukan 

2.  Untuk mengetahui apakah suatu mata pelajaran yang diajarkan dapat 

dilanjutkan dengan bahan yang baru atau harus diulang 

                                                 
12

Suharsimi Arikunto, 2011, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, h.36-38 
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3.  Untuk mengetahui taraf kesiapan anak didik untuk menempatnkan 

suatu pendidikan tertentu 

4.  Untuk mendapatkan bahan-bahan informasi yang menentukan 

apakah seorang anak didik dapat naik kelas yang lebih tinggi atau 

harus mengulangi di kelas semula 

5.  Untuk membandingkan apakah prestasi yang di capai anak didik 

sudah sesuai dengan kepastiannya atau belum 

6.  Untuk menafsirkan apakah anak telah cukup matang untuk 

dilepaskan di masyarakat atau melanjutkan ke lembaga pendidikan 

yang lebih tinggi 

7.  Untuk mengetahui taraf keserasian metode yang dipergunakan dalam 

lembaga pendidikan.
13

 

Penilaian Formatif (formative assessment) dimaksudkan untuk 

memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses belajar 

berlangsung, untuk memberikan balikan (feedback) bagi penyempurnaan 

program pembelajaran, serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan 

yang memerlukan perbaikan, sehingga hasil belajar peserta didik dan 

aktivitas belajar guru menjadi lebih baik. Soal-soal penilaian formatif ada 

yang mudah dan ada pula yang sukar, bergantung kepada tugas-tugas 

belajar (learning tasks) dalam program pembelajaran yang akan dinilai. 

Tujuan utama penilaian formatif adalah untuk memperbaiki proses 

pembelajaran, bukan untuk menentukan tingkat kemampuan peserta didik. 

                                                 
13

Syaiful Bahri Djamarah, 2000, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, Jakarta: 

Rineka Cipta, h. 212 
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Penilaian formatif sesungguhnya merupakan penilaian acuan patokan 

(criterion-referenced assessment). 

 Apa yang dimaksudkan dengan penilaian formatif seperti yang 

diberikan pada akhir satuan pelajaran sesungguhnya bukan sebagai 

penilaian formatif lagi, sebab data-data yang diperoleh akhirnya digunakan 

untuk menentukan tingkat hasil belajar peserta didik. Kiranya lebih tepat 

jika penilaian pada akhir satuan pelajaran itu dipandang sebagai penilaian 

sub-sumatif. Jika dimaksudkan untuk perbaikan proses pembelajaran, 

maka maksud itu baru terlaksana pada jangka panjang, yaitu pada saat 

penyusunan program tahun berikutnya.  

Hasil penilaian formatif bermanfaat bagi guru dan peserta didik, 

yaitu :  

a. Manfaat bagi guru  

1) Guru akan mengetahui hingga mana bahan pelajaran dikuasai oleh  

Konsep Evaluasi Pembelajaran peserta didik. Jika guru mengetahui 

tingkat keberhasilan kelompok peserta didik dalam menguasai materi 

pelajaran, maka guru dapat membuat keputusan, apakah suatu materi 

pelajaran itu perlu diulang atau tidak. Jika harus diulang, guru juga 

harus memikirkan bagaimana strategi pembelajaran yang akan 

ditempuh, apakah pembelajaran kelompok/kelas, individual atau 

keduanya. 

 2) Guru dapat memperkirakan hasil penilaian sumatif. Penilaian 

formatif merupakan penilaian hasil belajar dari kesatuan-kesatuan 

kecil materi pelajaran, sedangkan penilaian sumatif merupakan 
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penilaian hasil belajar dari keseluruhan materi yang sudah 

disampaikan. Dengan demikian, beberapa hasil penilaian formatif 

dapat dipergunakan sebagai bahan untuk memperkirakan penilaian 

sumatif.  

b.  Manfaat bagi peserta didik  

1) Dalam belajar berkelanjutan, peserta didik harus mengetahui susunan 

tingkat bahan-bahan pelajaran. Penilaian formatif dimaksudkan agar 

peserta didik dapat mengetahui apakah mereka sudah mengetahui 

susunan tingkat bahan pelajaran tersebut atau belum.  

2) Melalui penilaian formatif peserta didik akan mengetahui butir-butir 

soal mana yang sudah betul-betul dikuasai dan butir-butir soal mana 

yang belum dikuasai. Hal ini merupakan balikan (feed-back) yang 

sangat berguna bagi peserta didik, sehingga dapat diketahui 

bagianbagian mana yang harus dipelajari kembali secara 

individual.
14

  

 

c.  Bentuk-Bentuk Test Formatif 

1. Pre test (test awal) 

Pre test adalah tes yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, 

untuk menilai sampai mana siswa telah menguasai kemampuan-

kemampuan dalam tujuan instruksional khusus sebelum siswa mengikuti 

program pengajaran yang telah disiapkan. 

                                                 
14

 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Jakarta:Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

Kementrian Agama,2012), h.32-33 
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Fungsi pre test diantaranya: 

a. Untuk menyiapkan siswa dalam belajar karena dengan pree test pikiran 

siswa akan terfokus pada soal-soal yang harus dijawab. 

b. Untuk mengetahui tingkat kemajuan siswa sehubungan dengan pembelajaran 

yang dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan pre test 

dengan post test. 

c. Untuk mengeetahui kemampuan awal yang dimiliki siswa mengenai bahan 

pelajaran yang akan dijadikan topik dalam pembelajaran. Untuk menyiapkan 

siswa dalam proses belajar. 

d. Untuk mengetahui dari mana seharusnya pembelajaran dimulai,tujuan mana 

yang telah dikuasai, mana yang perlu mendapatkan penekanan dan perhatian 

khusus.
15

 

Untuk mencapai fungsi yang ketiga dan keempat pre test harus 

diperiksa sebelum pembelajaran dilaksanaan, pemeriksaan ini harus 

dilaksanakan secara cermat dan cepat,jangan sampai mengganggu 

perhatian siswa, untuk itu pada waktu memeriksa preetest perlu diberikan 

kegiatan lain seperti membaca atau text books. Dalam hal ini pree test 

sebaiknya dilakukan secara tertulis, meskipun bisa saja dilaksanakan 

secara lisan atau perbuatan. 

2. Post test (test akhir) 

Post tes adalah tes yang diberikan setelah siswa selesai mengikuti 

pembelajaran, tes yang diberikan dalam post tes adalah sama dengan tes     

                                                 
15

E. Mulyasa, 2006, Kurikulum Yang Disempurnakan, Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya,h.255 
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yang diberikan pada pre test, perbedaannya terletak pada waktu dan 

fungsi masing-masing tes. 

a. Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap 

kompetensi dasar yang telah ditentukan, baik individu maupun 

kelompok dengan membandingkan antara hasil pree test dan post test. 

b. Untuk mengetahui kompetensi dasar dan tujuan-tujuan yang dapat 

dikuasai siswa serta yang belum dikuasai oleh peserta didik, serta 

kompetensi dasar dan tujuan-tujuan yang belum dikuasainya. Apabila 

sebagian besar belum menguasainya maka perlu dilakukan 

pembelajaran kembali. 

c. Untuk mengetahui peserta didik yang perlu mengikuti remedial dan 

yang perlu pengayaan serta untuk mengetahui tingkat kesulitan dalam 

belajar. 

d. Sebagai bahan acuan untuk melakukan perbaikan terhadap komponen-

komponen pembelajaran, dan aktivitas belajar yang telah 

dilaksanakan, baik terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun 

penilaian.
16

 

Hal ini dikarenakan siswa yang menerima tes formatif akan belajar 

lebih giat dibandingkan dengan siswa yang tidak menerima tes formatif 

karena siswa yang menerima tes formatif akan lebih termotivasi untuk 

mengejar nilai yang baik dari hasil tes formatif. Para siswa akan menjadi 

giat belajar jika mengetahui akan ada ulangan, hal ini dikarenakan 

                                                 
16

Ibid, h. 255 



15 

 

memberi ulangan merupakan salah satu sarana motivasi dalam kegiatan 

belajar di sekolah.
17

 

Dalam pelaksanaan di sekolah, salah satu bentuk ulangan adalah 

tes formatif.
18

Dengan dilakukan tes formatif maka siswa dapat 

mengetahui sejauh mana bahan pelajaran yang masih dirasakan sulit, 

sedangkan bagi guru dapat mengetahui sejauh mana bahan yang telah 

diajarkan sudah dapat diterima oleh siswa.
19

 Siswa tidak akan mengeluh 

dengan prestasi yang rendah, ia akan berjuang lebih keras untuk 

memperbaikinya, dan sebaliknya, hasil belajar yang baik akan 

mendorong pula untuk meningkatkan, setidak-tidaknya mempertahankan 

apa yang telah dicapainya. 

 

d. Jenis-jenis Tagihan Test Formatif 

1) Pertanyaan lisan di kelas 

Materi yang ditanyakan berupa konsep, teorema atau prinsip. 

Pertanyaan ini diajukan kepada siswa kemudian diberi kesempatan 

berfikir, selanjutnya guru memilih secara acak untuk menentukan 

siapa yang harus menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut. 

2) Kuis 

Pertanyaan yang diajukan kepada siswa, dimana pertanyaan itu 

hanya menanyakan hal-hal yang prinsip aja dari materi yang telah 

diajarkan sebelumnya dan bentuknya berupa isian singkat, hal ini 

                                                 
17

 Sardiman.. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada,2011),.h.93 
18

 Arikunto, Suharsimi. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. (Jakarta: Bumi 

Aksara.,2009).h,41 
19

 Ibid,h.37 



16 

 

untuk mengetahui penguasaan materi siswa, waktu yang diberikan 

relative singkat kurang dari 15 menit. 

3) Ulangan harian 

Biasanya dilakukan secara periode, misalnya setelah 

menyelesaikan belajar sebanyak satu atau dua pokok bahasan maka 

dilakukan  penilaian  untuk  mengetahui  penguasaan siswa. 

4) Ujian block 

Bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap materi yang telah 

diajarkan terhadap sistem ujian block, bentuk soal yang dipakai 

berbentuk pilihan ganda, uraian, campuran pilihan ganda dan uraian.
20

 

 

e. Pelaksanaan tes formatif 

Pelaksanaan penilaian yang efektif diperlukan prosedur pembuatan 

desain instrumen untuk menilai kecakapan siswa. Anderson mengatakan 

prosedur penilaian adalah: (1) penetapan unit tujuan paling penting, (2) 

penentuan banyaknya unit penilaian, (3) pemilihan tugas-tugas penilaian 

dari setiap tujuan sesuai tabel taksonomi, (4) menelaah tugas penilaian 

oleh pihak lain, kemudian penyesuaian pada , bagian yang diperlukan, (5) 

mempersiapkan unit penilaian, (6) mempersiap metode penskoran 

terhadap respons siswa, (7) mengadminitrasikan unit penilaian, (8) 

menganalisis unit penilaian, (9) pemberian skor nilai siswa pada setiap 

                                                 
20

Ngalim Purwanto, 2010, Evaluasi Pengajaran, Bandung: Remaja Rosda Karya, h.26 
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unit penilaian, dan (10) penyiunpanan instrumen penilaian, hasil analisis 

dan skor nilai siswa. 21 

Tabel. 2.1. Prosedur pelaksanaan tes formatif 

No  Aspek  Indikator  

1 Aspek 

penilaian 

a. Dokumen Pedoman penilaian Kelas 

  b. Aspek-aspek penilaian 

1. Aspek kognitif 

2. Aspek afektif 

3. Aspek psikomotorik 

2 Teknik 

Penilaian 

Penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran 

  Pelaksanaan tes tertulis 

  Pelaksanaan penilaian observasi 

  Pelaksanaan tes praktik 

  Pelaksanaan penilaian penugasan 

  Pelaksanaan tes lisan 

  Pelaksanaan penilaian Portofolio 

  Jurnal 

  Penilaian diri 

  Penilaian antarteman 

3 Pelaksanaan 

Penilaian 

Penyusunan kisi-kisi Soal 

  Perumusan indikator pencapaian kompetensi 

  Penyusunan teknik penilaian 

  Penentuan tujuan Penilaian 

  Penyusunan Instrumen 

  Melaksanakan Penilaian 

  Pengelolaan dan penafsiran hasil penilaian. 

Penetapan keberhasilan penguasaan kompetensi 

  Penafsiran hasil Penilaian 

  Waktu pelaksanaan 

  Cara pelaksanaan Remedial 

  Pelaporan hasil penilaian 

Sumber: Sukadir, 2017.
22

 

 

Untuk menentukan jenis atau model evaluasi yang digunakan, 

seorang evaluator harus mempertimbangkan dua hal yaitu; (1) jenis 

                                                 
21

 Sukadir Kete, Implementasi Evaluasi Program Model Formatif Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Pada SMP Negeri 4 Kendari Kota Kendari, Jurnal Al-Ta’dib, Vol. 10 No. 1, Januari-Juni 2017 
22

 Sukadir Kete, Implementasi Evaluasi Program Model Formatif Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Pada SMP Negeri 4 Kendari Kota Kendari, Jurnal Al-Ta’dib, Vol. 10 No. 1, Januari-Juni 2017 
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program yang hendak dievaluasi, (2) tujuan atau untuk kepentingan apa 

suatu evaluasi dilakukan. Arikunto (1988) mengatakan bahwa evaluasi 

formatif berfungsi untuk mengumpulkan data selama kegiatan masih 

berlangsung. Model evaluasi formatif merupakan evaluasi yang 

dilaksanakan ketika program kegiatan masih berlangsung. 
23

 

Pelaksanaan tes formatif merupakan satu bagian yang tidak 

terpisahkan dari Standar Penilaian Pendidikan agar standar minimal ini 

selalu dapat ditingkatkan dari dari waktu ke waktu agar dapat mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

2. Aktivitas Pembelajaran 

a. Hakekat Belajar  

Belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu 

dalam perubahan tingkah laku baik melalui latihan dan pengalaman yang 

menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotor untuk 

memperoleh tujuan tertentu.
24

 Yang dimaksud dengan aspek kognitif 

adalah aspek atau segi kemampuan siswa dalam berpikir secara faktual, 

hal ini melibatkan kecerdasan siswa dalam berpikir. Aspek afektif adalah 

yang menyangkut perasaan atau emosi, dan aspek psikomotirik berkaitan 

dengan mental atau psikologi siswa.  

Tidak semua perubahan yang terjadi pada manusia, atau siswa pada 

khususnya disebut dengan belajar. Maksudnya adalah bahwa dari 

                                                 
23

 Sawania, Pelaksanaan Evaluasi Formatif Dalam Mengukur Hasil Belajar Mata 

Pelajaran IPS di Kelas V SDK TSM Posona, Jurnal Kreatif Tadulako Online Vol. 5 No. 4 ISSN 

2354-614X. 
24

Anurrahman, Lot. Cit., hlm. 35. 
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perbuatan belajar itu harus mendapatkan atau memperoleh manfaat yang 

lebih baik lagi dari sebelumnya.  

Sardiman mengemukakan beberapa prinsip dalam belajar yaitu 

belajar berarti mencari makna. Sehubungan dengan itu, ada beberapa ciri 

atau prinsip dalam belajar yaitu sebagai berikut:  

a. Belajar berarti mencari makna. Makna diciptakan oleh siswa dari 

apa yang mereka lihat, dengar, rasakan dan alami. 

b. Konstruksi makna adalah proses yang terus menerus. 

c. Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi merupakan 

pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. 

Belajar bukanlah hasil perkembangan, tetapi perkembangan itu 

sendiri. 

d. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan 

dunia fisik dan lingkungannya. 

e. Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui, si 

subjek belajar, tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses interaksi 

dengan bahan yang sedang dipelajari.
25

  

Menurut Winkel dalam bukunya yang berjudul Psikologi 

Pembelajaran mengatakan belajar merupakan suatu aktifitas mental/psikis 

yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 

                                                 
25

 Sardiman, Op cit, hlm.38. 
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menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan dan sikap nilai.
26

 

Menurut Tohirin, “Belajar adalah suatu proses yang dilakukan 

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungan”.
27

 Namun dalam memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku, banyak faktor yang mempengaruhi.  

 

b. Pengertian Aktivitas Belajar  

Aktivitas adalah keaktifan, kesibukan kerja atau salah satu  

kegiatan kerja yang dilaksanakan dalam tiap bagian di dalam suatu 

kegiatan.
28

 Sedangkan belajar merupakan suatu perubahan perilaku berkat 

pengalaman dan latihan.
29

 

Aktivitas siswa sangat diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar, 

sehingga siswalah yang seharusnya banyak aktif, sebab siswa sebagai 

subjek didik adalah yang merencanakan dan dia sendiri yang 

melaksanakan belajar, betapa penting Aktivitas belajar siswa dalam proses 

belajar mengajar, para tokoh pendidikan seperti: Rousseau, Pestalozi, 

                                                 
26

 Winkel.W.S, Psikologi Pengajaran, Jakarta: Grasindo, 1996, hlm 59. 

 
27

 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2001, h. 7.  
28

 Pusat Bahasa Dep. Pendidikan  Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

PTBalai Pustaka, 2007) h. 411. 
29

 Ahmad Sabri, Op. Cit. h. 20. 
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Flabel dan Montessory telah mendukung prinsip aktivitas dalam 

pengajaran.
30

 

Aktivitas belajar dapat dilihat dari aktivitas fisik dan mental siswa 

selama proses pembelajaran. Jika siswa sudah terlibat secara fisik dan 

mental, maka siswa akan merasakan suasana belajar yang lebih 

menyenangkan sehingga hasil belajar dapat dimaksimalkan. Belajar aktif 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan rajin dan sungguh-

sungguh. Kegiatan disini sering diartikan dengan kesibukan dan kegiatan 

yang mengarahkan seluruh tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai 

suatu tujuan. Oleh karena itu aktivitas dapat dikatakan sebagai kegiatan 

atau kesibukan seseorang atau menggunakan tenaga, pikiran untuk 

mencapai kemampuan optimal. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah bahwa aktivitas belajar anak 

didik tidak selalu sama. Hal ini dipengaruhi oleh penggunaan metode dan 

pendekatan belajar mengajar serta orientasi belajar. Ketidaksamaan 

aktivitas belajar siswa itu melahirkan kadar aktivitas belajar yang bergerak 

semakin tinggi aktivitas mental, semakin berbobot aktivitas belajar siswa 

dan semakin kompleks usaha guru dalam melaksanakan proses  

pembelajaran.
31

 

Oleh karena itu, guru harus memikirkan dan membuat perencanaan 

secara seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi siswanya 

                                                 
30

 User Usman, Menjadi Guru Profesional (Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya, 2007) h. 

21. 
31

 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi  Eduktif (Jakarta: 
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dan memperbaiki kulitas mengajarnya. Siswa dibimbing agar mampu 

menentukan kebutuhannya, menganalisis informasi yang diterima, 

menyelesaikan bagian-bagian penting dan memberi arti pada informasi 

yang baru, dengan demikian siswa mampu belajar mandiri.   

Menurut Sax dalam Saifuddin Azwar karakteristik aktivitas siswa 

yang aktif adalah sebagai berikut:  

1) Aktivitas siswa yang aktif mempunyai arah, maksudnya aktivitas yang 

terpilih dalam dua arah yaitu apakah setuju atau tidak setuju, apakah 

mendukung atau tidak mendukung, apakah memihak atau tidak memihak 

terhadap sesuatu.  

2) Aktivitas siswa yang aktif memiliki intensitas, maksudnya kedalaman 

atau kekuatan aktivitas terhadap sesuatu belum tentu sama walaupun 

arahnya mungkin tidak berbeda.  

3) Aktivitas siswa yang aktif memiliki keluasan, artinya kesetujuan atau 

ketidak setujuan terhadap suatu objek aktivitas siswa dapat mengenal 

hanya aspek yang sedikit dan spesifik akan tetapi dapat pula mencakup 

banyak sekali aspek yang ada pada objek aktivitas. 

4) Aktivitas siswa yang aktif memiliki konsistensi, artinya kesesuaian 

antara pernyataan sikap yang dikemukakan dengan responnya terhadap 

objek ativitas tersebut.   
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5) Aktivitas siswa yang aktif memiliki spontanitas, artinya menyangkut 

sejauh mana kesiapan individu untuk menyatakan secara spontan.
32

  

Karena aktivitas belajar itu banyak sekali macamnya maka para ahli 

mengadakan klasifikasi atas macam-macam aktivitas tersebut, beberapa 

diantaranya adalah yang dikemukakan oleh Paul D. Diedrich membagi 

kegiatan belajar dalam 8 kelompok, yaitu:
33

 

1) Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain.  

2) Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi.  

3) Listening activities, sebagai contoh, mendengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato.  

4) Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin. 

5) Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta 

diagram. 

6) Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat kontruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

berternak. 
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7) Mental activities, sebagai contoh misalnya: menangkap, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil 

keputusan.  

8) Emosional activities, seperit misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat,bergairah, berani, tenang, gugup.
34

 

Jadi dengan klasifikasi aktivitas seperti diuraikan di atas 

menunjukkan bahwa aktivitas di sekolah cukup kompleks dan bervariasi. 

Kalau berbagai macam kegiatan tersebut diciptakan di sekolah tentu 

sekolah-sekolah akan lebih dinamis, tidak membosankan dan benar-benar 

menjadi pusat aktivitas belajar yang maksimal dan bahkan memperlancar 

peranannya sebagai pusat dan tranformasi kebudanyaannya. Tetapi 

sebaliknya ini semua merupakan tantangan yang menuntut jawaban dari para 

guru. Kreativitas guru mutlak diperlukan agar dapat merencanakan kegiatan 

siswa yang sangat bervariasi.  

Belajar aktif adalah salah satu cara meningkatkan informasi yang 

baru kemudian menyimpannya di dalam otak. Karena salah satu faktor otak 

yang menyebabkan informasi cepat dilupakan adalah faktor otak itu sendiri. 

Belajar hanya mengandalkan indra pendengar mempunyai beberapa 

kelemahan. Padahal hasil belajar seharusnya disimpan dalam waktu yang 

cukup  lama. Sedangkan yang diungkapkan konfucius: 

Apa yang saya dengar, saya lupa. 

Apa yang saya lihat, saya ingat. 
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Apa yang saya kerjakan, saya pahami. 

Melvin L Siberman memodifikasi dan memperluas pernyataan 

Konficius di atas menjadi apa yang disebutnya dengan belajar aktif 

(activelearning), yaitu:  

Apa yang saya dengar, saya lupa. 

Apa yang saya dengar dan lihat, saya sedikit ingat.  

Apa yang saya dengar, lihat, dan tanyakan atau diskusikan dengan orang 

lain, saya mulai pahami. 

Apa yang saya dengar, lihat, bahas dan terapkan, saya dapatkan 

pengetahuan dan keterampilan 

Apa yang saya ajarkan pada orang lain, saya kuasai.
35

  

Beragam aktivitas di atas  dapat dilakukan dan diterapkan kepada 

siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran akan bermakna bila dilaksanakan 

dan dikelola dengan baik. Makin baik pengelolaan pembelajaran oleh guru 

makin baik pula hasil yang dicapai oleh siswa, makin banyak aktivitas yang 

dapat dilakukan oleh siswa makin banyak pula pengalaman belajar yang 

mereka pahami dan ketahui, makin banyak pemahaman dan pengetahuan 

mereka, maka makin baik hasil belajar yang mereka peroleh. 

Sehubungan dengan hal di atas  aktivitas-aktivitas belajar tersebut 

dilakukan dan diterapkan agar memiliki pengalaman belajar yang membekas 

pada perilakunya dan mencapai hasil belajar sesuai dengan target yang 

dicapai oleh siswa tidak hanya ditentukan oleh aktivitas-aktivitas siswa  
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itu sendiri, melainkan juga ditentukan oleh aktivitas guru dalam mengajar. 

Guru mempunyai pengaruh besar terhadap hasil belajar siswanya. Oleh 

karena itu guru harus selalu berupaya meningkatkan keprofesionalannya 

sebagai guru. Peranan dan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar 

meliputi banyak hal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Adamis dan 

Decly dalam Basle Principles of Student Teaching antara lain guru sebagai 

pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, 

ekspeditor, motivator, dan konselor.
36

 

 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah suatu penelitian terdahulu yang relevan 

dengan judul yang akan diteliti, untuk menghindari pengulangan pada 

permasalahan yang sama, yang perlu ditampilkan dalam setiap penyusunan 

karya ilmiah penelitian. Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh : 

1. Siti Amanatusifah, meneliti tentang “Pengaruh Tes Formatif Terhadap Motivasi 

Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 2 Batang Peranap Kecamatan Batang Peranap 

Kabupaten Indragiri Hulu”. Dia mengatakan bahwa ada pengaruh tes formatif 

terhadap motivasi belajar siswa. Dibuktikan oleh hasil observasi selama 

penelitiannya. Hasil belajar murid melalui ulangan harian mengalami 

peningkatan pada I dengan rata-rata48,73% dan siklus II dengan rata-rata 
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74,50%. Dari hasil observasi terhadap kegiatan murid, murid sudah aktif 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru secara baik.
37

 

2. Deli Yuspita, 2007 dalam skripsinya implementasi Tes Formatif Bidang Studi 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kecamatan 

Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil penelitian disimpulkan 

bahwa Implementasi Tes formatif Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Negeri 

2 dikategorikan kurangb baik, hal ini dapat diketahui dari jumlah frekuensi 

jawaban yang ada untuk jawaban “Ya” sebanyak 58 kali(54%). Hal ini 

menunjukkan bahwa presentase jumlah jawaban tertinggi adalah jawaban “tidak” 

dengan demikian sesuai dengan yang penulis tetapkan jika nilai berkisar 25 % - 

50% maka dikategorikan “kurang baik” dengan nilai hasil observasi dari 

Implementasi Tes Formatif bidang studi Pendidikan Agama Islam adalah 46%, 

maka dikategorikan kurang baik. Perbedaan dengan skripsi diatas penulis hanya 

meneliti tentang tes formatif terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 

fikih.  

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan penjabaran dalam bentuk konkrit dari 

konsep teoritis agar mudah dipahami dan sebagai acuan dilapangan penelitian. 

Berdasarkan landasan teori pada penelitian ini, maka konsep operasional yang 

penulis lakukan dapat dilihat dari variabel yang diteliti yaitu sebagai berikut :  

1. Pelaksanaan tes formatif 

Pelaksanaan tes formatif dalam penelitian ini mencakup: 
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a. Guru membuat kisi-kisi soal 

b. Guru membuat perumusan indikator pencapaian kompetensi 

c. Guru melaksanakan penyusunan teknik penilaian 

d. Guru menentukan tujuan penilaian 

e. Guru membuat instrumen berdasarkan kisi-kisi soal 

f. Guru melaksanakan Penilaian 

2. Aktivitas pembelajaran 

Berdasarkan teori yang dipaparkan, kemudian aktivitas siswa 

dilihat dari indikator sebagai berikut: 

a. Siswa membaca atau memperhatikan gambar/ wacana (Visual 

activities) 

b. Siswa aktif bertanya, memberi saran dan mengadakan wawancara/ 

diskusi (Oral activities) 

c. Siswa mendengarkan uraian materi atau percakapan yang 

disampaikan guru (Listening activities) 

d. Siswa menulis atau menyalin materi yang dianggap penting (Writing 

activities)  

e. Siswa berusaha menkonstuksi jawaban, memecahkan soal atau 

menganalisa dan mengambil keputusan (Mental & motor activities) 

f. Siswa menaruh minat, gembira, merasa bosan dan bersemangat 

terhadap pembelajaran (Emotional activities) 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila siswa yang memiliki 

aktivitas belajar yang tinggi di dalam belajar Pendidikan Agama Islam 

Fikih minimal mencapai 75 %. Artinya dengan persentase tersebut 
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aktivitas belajar Pendidikan Agama Islam siswa tergolong tinggi, hal ini 

berpedoman pada teori yang dikemukan oleh Suharsini Arikunto sebagai 

berikut: 

1. 76% - 100% tergolong sangat baik 

2. 56% – 75% tergolong baik 

3. 40% – 55% tergolong cukup baik. 

4. 40% kebawah tergolong tidak baik.
38

 

 

D. Asumsi Dan Hipotesis 

1. Asumsi  

Berdasrkan pengamatan penulis sehubungan dengan penelitian ini, maka 

penulis berasumsi sebagai berikut: 

a. Ada kecenderungan bahwa pelaksanaan tes formatif guru 

mempengaruhi aktivitas belajar siswa 

b. Aktivitas belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor 

c. Aktivitas belajar siswa dapat diukur berdasarkan indikatornya 

 

2. Hipotesis 

Berdasarkan asumsi-asumsi diatas, maka penulis mengajukan Hipotesis 

sebagai berikut: 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan tes formatif 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fikih di Madrasah 
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Aliyah Ihwatun Hasanah Desa Bangko Sempurna Kecamatan 

Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. 

Ho : Tidak Ada pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan tes formatif 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fikih di Madrasah 

Aliyah Ihwatun Hasanah Desa Bangko Sempurna Kecamatan 

Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. 

 

 


