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KAJIAN TEORI

A. Kajian Teoretis

1. Evaluasi Pembelajaran

a. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Dalam pendidikan terjadi proses belajar mengajar yang

sistematis, yang terdiri dari banyak komponen. Masing-masing

komponen pengajaran tidak bersifat terpisah atau berjalan sendiri-

sendiri, tetapi harus berjalan secara teratur, saling bergantung dan

berkesinambungan. Proses belajar mengajar pada dasarnya adalah

interaksi yang terjadi antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan

pendidikan. Guru sebagai pengarah dan pembimbing, sedang siswa

sebagai orang yang mengalami dan terlibat aktif untuk memperoleh

perubahan yang terjadi pada diri siswa setelah mengikuti proses belajar

mengajar, maka guru bertugas melakukan suatu kegiatan yaitu

penilaian atau evaluasi atas ketercapaian siswa dalam belajar. Selain

memiliki kemampuan untuk menyusun bahan pelajaran dan

keterampilan menyajikan bahan untuk mengkondisikan keaktifan

belajar siswa, guru diharuskan memiliki kemampuan mengevaluasi

ketercapaian belajar siswa, karena evaluasi merupakan salah satu

komponen penting dari kegiatan belajar mengajar.

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Menurut

Mehrens dan Lehmann yang dikutip oleh Ngalim Purwanto, evaluasi



dalam arti luas adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan

menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat

alternatif-alternatif keputusan.1 Dalam hubungan dengan kegiatan

pengajaran, evaluasi mengandung beberapa pengertian, diantaranya

adalah:

1. Menurut Norman Gronlund, yang dikutip oleh Ngalim Purwanto

dalam buku Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran,

evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan

keputusan sampai sejauh mana tujuan dicapai oleh siswa.

2. Wrightstone dan kawan-kawan, evaluasi pendidikan adalah

penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa kearah

tujuan-tujuan atau nilainilai yang telah ditetapkan di dalam

kurikulum.2

Selanjutnya, Roestiyah dalam bukunya Masalah-masalah ilmu

keguruan yang kemudian dikutip oleh Slameto, mendeskripsikan

pengertian evaluasi sebagai berikut:3

1. Evaluasi adalah proses memahami atau memberi arti, mendapatkan

dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi petunjuk pihak-

pihak pengambil keputusan.

2. Evaluasi ialah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya,

sedalamdalamnya, yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa,

1 Drs. M. Ngalim Purwanto,M.P, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran,
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), Cet Ke-12, h.3

2 Ibid, h.3
3 Drs. Slameto, Evaluasi Pendidkan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Cet Ke-3, h. 6



guna mengetahui sebab akibat dan hasil belajar siswa yang dapat

mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar.

3. Dalam rangka pengembangan sistem instruksional, evaluasi

merupakan suatu kegiatan untuk menilai seberapa jauh program

telah berjalan seperti yang telah direncanakan.

4. Evaluasi adalah suatu alat untuk menentukan apakah tujuan

pendidikan dan apakah proses dalam pengembangan ilmu telah

berada di jalan yang diharapkan.

Seorang pendidik harus mengetahui sejauh mana keberhasilan

pengajarannya tercapai dengan baik dan untuk memperbaiki serta

mengarahkan pelaksanaan proses belajar mengajar, dan untuk

memperoleh keputusan tersebut maka diperlukanlah sebuah proses

evaluasi dalam pembelajaran atau yangdisebut juga dengan evaluasi

pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah evaluai terhadap proses

belajar mengajar. Secara sistemik, evaluasi pembelajaran diarahkan

pada komponen-komponen sistem pembelajaran yang mencakup

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

komponeninput instrumental yakni kemampuan profesional guru atau

tenaga kependidikan, komponen kurikulum (program studi, metode,

media), komponen administrative (alat, waktu, dana); komponen

proses ialah prosedur pelaksanaan pembelajaran; komponen output



ialah hasil pembelajaran yang menandai ketercapaian tujuan

pembelajaran.4

Dilihat dari fungsinya yaitu dapat memperbaiki program

pengajaran, maka evaluasi pembelajaran dikategorikan ke dalam

penilaian formatif atau evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang

dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk melihat

tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri.5 Menurut

Anas Sudijono, evaluasi formatif ialah evaluasi yang dilaksankan

ditengah tengah atau pada saat berlangsungnya proses pembelajaran,

yaitu dilaksanakan pada setiap kali satuan program pelajaran atau

subpokok bahasan dapat diselesaikan, dengan tujuan untuk mengetahui

sejauh mana peserta didik .telah terbentuk. sesuai dengan tujuan

pengajaran yang telah ditentukan.6

Secara umum, dalam bidang penidikan, evaluasi bertujuan

untuk:7

1. Memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai

dimana tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik

dalam pencapaian tujuan-tujuan kurikuler setelah menempuh

proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

4 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Cet ke-1,
h.171

5 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 1991), Cet Ke-3, h.5

6 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2006), h.23

7 Ibid, h. 16



2. Mengukur dan menilai sampai di manakah efektifitas mengajar dan

metode-metode mengajar yang telah diterapkan atau dilaksanakan

oleh pendidik, serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh

peserta.

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari kegiatan evluasi

dalam bidang pendidikan adalah:

1. Untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh

program pendidikan.

2. Untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab

keberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan,

sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara

perbaikannya.8

Evaluasi dalam pembelajaran dilakukan untuk kepentingan

pengambilan keputusan, misalnya tentang akan digunakan atau

tidaknya suatu pendekatan, metode, atau teknik. Tujuan utama

dilakukan evaluasi proses pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan informasi untuk keperluan pengambilan keputusan

dalam proses pembelajaran.

2. Mengidentifikasi bagian yang belum dapat terlaksana sesuai

dengan tujuan.

8 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2006), h. 17



3. Mencari alternatif tindak lanjut, diteruskan, diubah atau

dihentikan.9

Dalam keadaan pengambilan keputusan proses pembelajaran,

evaluasi sangat penting karena telah memberikan informasi mengenai

keterlaksanaan proses belajar mengajar, sehingga dapat berfungsi

sebagai pembantu dan pengontrol pelaksanaan proses belajar

mengajar. Di samping itu, fungsi evaluasi proses adalah memberikan

informasi tentang hasil yang dicapai, maupun kelemahan-kelemahan

dan kebutuhan tehadap perbaikan program lebih lanjut yang

selanjutnya informasi ini sebagai umpan balik (feedback) bagi guru

dalam mengarahkan kembali penyimpangan-penyimpangan dalam

pelaksanaan rencana dari rencana semula menuju tujuan yang akan

dicapai.10 Dengan demikian, betapa penting fungsi evaluasi itu dalam

proses belajar mengajar.

Dalam keseluruhan proses pendidikan, secara garis besar

evaluasi berfungsi untuk:11

1. Mengetahui kemajuan kemampuan belajar murid. Dalam evaluasi

formatif, hasil dari evaluasi selanjutnya digunakan untuk

memperbaiki cara belajar siswa.

2. Mengetahui status akademis seseorang siswa dalam kelasnya.

9 Ahmad Sofyan, dkk, Evaluasi Pembelajaran IPA Berbasis Kompetensi, (Jakarta: UIN
Jakarta Press, 2006), Cet Ke-1 ,h. 31-32

10 Ibid, h. 32
11 Slameto, Evaluasi Pendidkan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Cet Ke-3, h.15-16



3. Mengetahui penguasaan, kekuatan dalam kelemahan seseorang

siswa atas suatu unit pelajaran.

4. Menegtahui efisiensi metode mengajar yang digunakan guru.

5. Menunjang pelaksanaan B.K di sekolah.

6. Memberi laporan kepada siswa dan orang tua

7. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk keperluan promosi siswa.

8. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk keperluan pengurusan

(streaming)

9. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk keperluan perencanaan

pendidikan, serta

10. Memberi informasi kepada masyarakat yang memerlukan, dan

11. Merupakan feedback bagi siswa, guru dan program pengajaran.

12. Sebagai alat motivasi belajar mengajar

13. Untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah

yang bersangkutan.12

Bagi guru fungsi evaluasi perlu diperhatikan dengan sungguh-

sungguh agar evaluasi yang diberikan benar-benar mengenai sasaran.

Hal ini didasarkan karena hampir setiap saat guru melaksanakan

kegiatan evaluasi untuk menilai keberhasilan belajar siswa serta

program pengajaran.

12 Drs. M. Ngalim Purwanto,M.P, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran,
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 7



b. Teknik Evaluasi

Istilah teknik dapat diartikan sebagai alat. Jadi teknik evaluasi

berarti alat yang digunakan dalam rangka melakukan kegiatan

evaluasi. Berbagai macam teknik penilaian dapat dilakukan secara

komplementer (saling melengkapi)sesuai dengan kompetensi yang

dinilai, teknik penilaian yang dimaksud antara lain melaui tes,

observasi, penugasan, inventori, jurnal, penilaian diri dan penilaian

antar teman yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat

perkembangan peserta didik. Dalam konteks evaluasi hasil proses

pembelajaran di sekolah dikenal adanya 2 macam teknik, yaitu teknik

tes, maka evaluasi dilakukan dengan jalan menguji peserta didik,

sedangkan teknik non test, maka evaluasi dilakukan dengan tanpa

menguji peserta didik.

1). Teknik tes

Tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam

rangka pengukuran dan penilaian dibidang pendidikan yang

berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas baik berupa

pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah oleh testee sehingga

dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku dengan

nilai-nilai yang dicapai oleh testee lainnya atau dibandingkan

dengan nilai standar tertentu.13

13 Sudijono, Anas. Pengantar Evaluasi Pendidikan,(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2006), h. 67



Ditinjau dari segi fungsi yang dimiliki oleh tes sebagai alat

pengukur perkembangan belajar peserta didik, tes dibedakan

menjadi tiga golongan:

a). Tes diagnostik, adalah tes yang digunakan untuk mengetahui

kelemahankelemahan siswa sehingga berdasarkan kelemahan-

kelemahan siswa tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan

yang tepat.14 Dalam islam, banyak firman Allah SWT yang

mengisyaratkan asumsi ini, seperti peringatanNya dalam cerita-

cerita kaum terdahulu yang hancur dikarenakan membuat

kesulitan dan tak mampu menyelesaikan kesulitannya.

Diantaranya firman Allah SWT:









Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada

Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa
yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat);
dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.15

b). Tes formatif, adalah tes yang bertujuan untuk mengetahui sudah

sejauhmanakah peserta didik telah terbentuk sesuai dengan

tujuan pengajaran yang telah ditentukan setelah mereka

mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Di

14 Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2002), Cet Ke-4, h-34

15 Departemen Agama RI, Syaamil Al-Qur’an, (Bandung : Syaamil. 2007). Surat al-Hasyr
ayat 18.



sekolah.sekolah tes formatif ini dikenal dengan istilah “ulangan

harian”.

c). Tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah

sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan, di

sekolah tes ini dikenal dengan .ulangan umum., dimana hasilnya

digunakan untuk mengisi nilai raport atau mengisi Surat Tanda

Tamat Belajar (STTB) atau Ijazah. Asumsi evaluasi ini adalah

bahwa segala sesuatu diciptakan mengikuti hukum bertahap.

Setiap tahap memiliki satu yujuan dan karekteristik tertentu.

Satu tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu untuk kemudian

beralih ketahapan yang lebih baik. Firman Allah SWT:




Artinya: “Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat
(dalam kehidupan).”16

Apabila ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan

dan cara memberikan jawabannya, tes dapat dibedakan menjadi

dua golongan, yaitu, tes tertulis dan tes lisan.

2). Teknik non tes

Dengan teknik non tes, maka penilaian atau evaluasi hasil

belajar peserta didik dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik,

melainkan dilakukan dengan:17

16 Departemen Agama RI, Syaamil Al-Qur’an, (Bandung : Syaamil. 2007). Surat al-
Insyiqaq ayat 19.

17 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2002), Cet Ke-4, h. 27-31



a). Skala bertingkat (Rating scale)

Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka

terhadap sesuatu hasil pertimbangan.

b). Quesioner (Angket)

Yaitu sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang

yang akan diukur (responden)

c). Daftar cocok (Check list)

Yaitu deretan pernyataan dimana responden yang dievaluasi

tinggal membubuhkan tanda cocok (√) ditempat yang sudah

disediakan.

d). Wawancara (Interview)

Suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan

jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak.

e). Pengamatan (observation)

Suatu tehnik yang dilakukan dengan cara mengadakan

pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis.

f). Riwayat hidup

Gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa

kehidupannya.

c. Prinsip-prinsip Evaluasi



Evaluasi hasil belajar dikatakan terlaksana dengan baik apabila

dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada tiga prinsip dasar

berikut ini.18

1) Prinsip Keseluruhan

Yang dimaksud dengan evaluasi yang berprinsip keseluruhan

atau menyeluruh atau komprehensif adalah evaluasi tersebut

dilaksanakan secara bulat, utuh, menyeluruh. Maksud dari

pernyataan ini adalah bahwa dalam pelaksanaannya evaluasi tidak

dapat dilaksanakan secara terpisah, tetapi mencakup berbagai aspek

yang dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah

laku yang terjadi pada diri peserta didik sebagai makhluk hidup dan

bukan benda mati.

Dalam hubungan ini, evaluasi diharapkan tidak hanya

menggambarkan aspek kognitif, tetapi juga aspek psikomotor dan

afektif pun diharapkan terangkum dalam evaluasi. Jika dikaitkan

dengan mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, penilaian

bukan hanya menggambarkan pemahaman siswa terhadap materi

ini, melainkan juga harus dapat mengungkapkan sudah sejauh

mana peserta didik dapat menghayati dan mengimplementasikan

materi tersebut dalam kehidupannya.

18 Sudijono, Anas. Pengantar Evaluasi Pendidikan,(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2011), h.31



Jika prinsip evaluasi yang pertama ini dilaksanakan, akan

diperoleh bahan-bahan keterangan dan informasi yang lengkap

mengenai keadaan dan perkembangan subjek subjek didik yang

sedang dijadikan sasaran evaluasi.

2) Prinsip Kesinambungan

Istilah lain dari prinsip ini adalah kontinuitas. Penilaian yang

berkesinambungan ini artinya adalah penilaian yang dilakukan

secara terus menerus, sambung-menyambung dari waktu ke waktu.

Penilaian secara berkesinambungan ini akan memungkinkan si

penilai memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran

mengenai kemajuan atau perkembangan peserta didik sejak awal

mengikuti program pendidikan sampai dengan saat-saat mereka

mengakhiri program-program pendidikan yang mereka tempuh.

3) Prinsip Objektivitas

Prinsip objektivitas mengandung makna bahwa evaluasi hasil

belajar terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Orang

juga sering menyebut prinsip objektif ini dengan sebutan “apa

adanya”. Istilah apa adanya ini mengandung pengertian bahwa

materi evaluasi tersebut bersumber dari materi atau bahan ajar yang

akan diberikan sesuai atau sejalan dengan tujuan instruksional

khusus pembelajaran. Ditilik dari pemberian skor dalam evaluasi,

istilah apa adanya itu mengandung pengertian bahwa pekerjaan

koreksi, pemberian skor, dan penentuan nilai terhindar dari unsur-



unsur subjektivitas yang melekat pada diri tester. Di sini tester

harus dapat mengeliminasi sejauh mungkin kemungkinan-

kemungkinan “hallo effect” yaitu jawaban soal dengan tulisan

yang baik mendapat skor lebih tinggi daripada jawaban soal yang

tulisannya lebih jelek padahal jawaban tersebut sama. Demikian

pula “kesan masa lalu” dan lain-lain harus disingkirkan jauh-jauh

sehingga evaluasi nantinya menghasilkan nilai-nilai yang objektif.

Dengan kata lain, tester harus senantiasa berpikir dan

bertindak wajar menurut keadaan yang senyatanya, tidak dicampuri

oleh kepentingan-kepentingan yang sifatnya subjektif. Prinsip ini

sangat penting sebab apabila dalam melakukan evaluasi,

subjektivitas menyelinap masuk dalam suatu evaluasi, kemurnian

pekerjaan evaluasi itu sendiri akan ternoda.

Sebenarnya bukan hanya tiga prinsip di atas yang menjadi

ukuran dalam untuk melakukan evaluasi. Dimyati dan Mujiono

(2006:194-199) menyebutkan bahwa evaluasi yang akan dilakukan

juga harus mengikuti prinsip kesahihan (valid), keterandalan

(reliabilitas), dan praktis.

4) Kesahihan

Sebuah evaluasi dikatakan valid jika evaluasi tersebut secara

tepat, benar, dan sahih telah mengungkapkan atau mengukur apa

yang seharusnya diukur. Agar diperoleh hasil evaluasi yang sahih,



dibutuhkan instrumen yang memiliki/memenuhi syarat kesahihan

suatu instrumen evaluasi.

Contoh berikut dapat dijadikan sarana untuk memahami

pengertian valid. Contoh yang dimaksud adalah berupa barometer

dan termometer. Barometer adalah alat ukur yang dipandang tepat

untuk mengukur tekanan udara. Jadi, kita dapat mengatakan bahwa

barometer tanpa diragukan lagi adalah alat pengukur yang valid

untuk mengukur tekanan udara. Dengan kata lain, apa seseorang

melakukan pengukuran terhadap tekanan udara dengan

menggunakan alat pengukur berupa barometer hasil pengukuran

yang diperoleh itu dipandang tepat dan dapat dipercaya. Demikian

pula halnya denga termometer. Termometer adalah alat pengukur

yang dipandang tepat, benar, sahih, dan abash untuk mengukur

tinggi rendahnya suhu udara. Jadi dapat dikatakan bahwa

termometer adalah adalah alat pengukur yang valid untuk

mengukur suhu udara.19

Sahih atau tidaknya evaluasi tersebut ditentukan oleh faktor-

faktor instrumen evaluasi itu sendiri, administrasi evaluasi dan

penskoran, respon-respon siswa (Gronlund, dalam Dimyati dan

Mujiono (2006:195). Kesahihan instrumen evaluasi diperoleh

melalui hasil pemikiran dan pengalaman. Dari dua cara tersebut,

diperoleh empat macam kesahihan yanga terdiri atas kesahihan isi

19 Sudijono, Anas. Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2011), h. 32



(content validation), kesahihan konstruksi (contruction validity),

kesahihan ada sekarang (concurrent validity), dan kesahihan

prediksi (prediction validity).20

5) Keterandalan

Keterandalan evaluasi berhubungan dengan masalah

kepercayaan yaitu tingkat kepercayaan bahwa suatu evaluasi

mampu memberikan hasil yang tepat. Maksud dari pernyataan ini

adalah jika suatu eveluasi dilakukan pada subjek yang sama

evaluasi senantiasa menunjukkan hasil evaluasi yang sama atau

sifatnya ajeg dan stabil. Dengan demikian suatu ujian, misalnya,

dikatakan telah memiliki reliabilitas apabila skor-skor atau nilai-

nilai yang diperoleh para peserta ujian untuk pekerjaan ujiannya

adalah stabil, kapan saja, dimana saja ujian itu dilaksanakan, dan

oleh siapa saja pelaksananya.

Keterandalan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a) Panjang tes (length of tes). Panjang tes berhubungan dengan

banyaknya butir tes. Pada umumnya lebih banyak butir tes, lebih

tinggi keterandalan evaluasi. Hal ini terjadi karena makin

banyak soal tes, makin banyak sampel yang diukur.

20 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, ( Jakarta: Bimu Aksara, 1990),
h. 64



b) Sebaran skor (spread of scores). Besarnya sebaran skor akan

membuat kemungkinan perkiraan keterandalan lebih tinggi

menjadi kenyataan.

c) Tingkat kesulitan tes (difficulty of tes). Tes yang paling mudah

atau paling sukar untuk anggota-anggota kelompok yang

mengerjakan cenderung menghasilkan skor tes keterandalan

yang lebih rendah. Hal ini disebabkan antara hasil tes yang

mudah dan sulit keduanya salam suatu sebaran skor yang

terbatas.

d) Objektivitas (objektivity). Objektivitas suatu tes menunjuk

kepada tingkat skor kemampuan yang sama (yang dimiliki oleh

para siswa) dan memperoleh hasil yang sama dalam

mengerjakan tes.

6) Kepraktisan

Kepraktisan suatu evaluasi bermakna bahwa kemudahan-

kemudahan yang ada pada instrumen evaluasi baik dalam

mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasi, memperoleh

hasil maupun kemudahan dalam menyimpan.

d. Langkah-langkah Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian integral dari pendidikan atau

pengajaran sehingga perencanaan atau penyusunan, pelaksanaan

danpendayagunaannyapun tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan



program pendidikan atau pengajaran.21 Hasil dari evaluasi yang

diperoleh selanjutnya dapat digunakan untuk memperbaiki cara belajar

siswa (fungsi formatif).

Agar evaluasi dapat dilaksanakan tepat pada waktu yang

diharapkan dan hasilnya tepat guna dan tepat arah, perlu mengikuti

langkah-langkah berikut ini:22

1) Menyusun rencana evaluasi hasil belajar

Perencanaan evaluasi hasil belajar itu umumnya mencakup:

a) Merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Hal ini

disebabkan evaluasi tanpa tujuan maka akan berjalan tanpa arah

dan mengakibatkan evaluasi menjadi kehilangan arti dan

fungsinya.

b) Menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, misalnya aspek

kognitif, afektif atau psikomotorik

c) Memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan

didalam pelaksanaan evaluasi misalnya apakah menggunakan

teknik tes atau non tes

d) Menyusun alat-alat pengukur yang dipergunakan dalam

pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik, seperti

butirbutir soal tes

21 Slameto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 54
22 Anas Sudijono. Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,

2006), h. 93-97



e) Menentukan tolok ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan

pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap

data hasil evaluasi.

f) Menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu

sendiri.

2) Menghimpun data

Dalam evaluasi pembelajaran, wujud nyata dari kegiatan

menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya

dengan menyelenggarakan tes pembelajaran

3) Melakukan verifikasi data

Verifikasi data dimaksudkan untuk memisahkan data yang baik

(yang dapat memperjelas gambaran yang akan diperoleh mengenai

diri individu atau sekelompok individu yang sedang dievaluasi dari

data yang kurang baik (yang akan mengaburkan gambaran yang

akan diperoleh apabila data itu ikut serta diolah)

4) Mengolah dan menganalisis data

Mengolah dan menganalisis hasil evaluasi dilakukan dengan

memberikan makna terhadap data yang telah berhasil dihimpun

dalam kegiatan evaluasi.

5) Memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan

Interpretasi terhadap data hasil evaluasi belajar pada hakikatnya

adalah merupakan verbalisasi dari makna yang terkandung dalam

data yang telah mengalami pengolahan dan penganalisaan



6) Tindak lanjut hasil evaluasi

Bertitik tolak dari data hasil evaluasi yang telah disusun, diatur,

diolah, dianalisis dan disimpulkan sehingga dapat diketahui apa

makna yang terkandung didalamya, maka pada akhirnya evaluasi

akan dapat mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan-

kebijakan yang akan dipandang perlu sebagai tindak lanjut dari

kegiatan evaluasi tersebut.

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengevaluasi

pembelajaran

Ada dua faktor yang mempengaruhi dalam mengevaluasi

pembelajaran, yaitu faktor yanhg berasal dari dalam (internal) dan

faktor yang berasal dari luar (eksternal)

Faktor internal meliputi:

a. Tingkat pendidikan

Sesuai dengan undang-undang RI No 14 tahun 2005 tentang

guru/dosen pasal 8 ditentukan bahwa guru wajib memiliki

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan

tujuan pendidikan nasional. Tingkat pendidikan guru dijadikan

sebagai ukuran untuk meni;ai tingkat profesionalitas, sesuai dengan

ketentuan dalam undang0undang guru dan dosen.

b. Tingkat kesejahteraan guru



Komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap

penyelenggaraan pendidikan juga sangat diperlukan. Dukungan

tersebut baik dari segi peningkatan anggaran dana pendidikan,

maupun komitmen dalam melaksanakan berbagai pembaharuan

dalam bidang pendidikan. Pemerintah diharapkan menghargai

kompetensi guru misalnya melalui pemberian tunjangan, namun

diharapkan pemberian tunjangan harus didasrkan pada hasil uji

kompetensi guru.23

Sedangkan faktor eksternalnya meliputi:

a. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan

Dalam pelaksanaan pendidikan faktor sarana dan prasarana

merupakan faktor yang tidaj kalah pentingnya. Kelengkapan sarana

dan prasarana dapat menunjang peningkatan mutu pendidikan.

Ahar guru dapat melaksanakan proses pembelajaran secara efektif

maka hendaknya ada ketersediaan sarana dan prasarana dan media

pembelajaran yang menunjang.

b. Kepemimpinan kepala sekolah

Kepemimpinan kepala sekolah memiliki andil cukup besar

dalam mendorong dan meningkatkan kompetensi guru

mengembangkan teknik evaluasi. Kepala sekolah hendaknya

menunjukan rasa tanggung jawab bersama dan selalu memberikan

keteladanan dalam melaksanakan tugas.

23 http:// yusufhadi.net/wp-content/upload/2011/02/sinopsis-kompetensi-guru.pdf



B. Kerangka Berfikir

Terlebih lagi bagi seorang guru PAI, ia harus mempunyai nilai lebih

dibandingkan dengan guru-guru lainnya. Guru PAI, disamping melaksanakan

tugas keagamaan, ia juga melaksanakan tugas pendidikan dan pembinaan bagi

peserta didik, ia membantu pembentukan kepribadian, pembinaan akhlak

disamping menumbuhkan dan mengembangkan keimanan dan ketaqwaan para

siswa. Dengan tugas yang cukup berat tersebut, guru Pendidikan Agama Islam

dituntut untuk memiliki keterampilan profesional dalam menjalankan tugas

pembelajaran.

Sebagai seorang guru, selain menguasai materi dan mengolah program

belajar mengajar, guru juga dituntut untuk dapat melaksanakan evaluasi dan

pengadministrasiannya. Kemampuan guru dalam melakukan evaluasi

merupakan kompetensi guru yang sangat penting. Evaluasi dipandang sebagai

masukan yang diperoleh dari proses pembelajaran yang dapat dipergunakan

untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai komponen yang terdapat

dalam suatu proses belajar mengajar.24 Sedemikian pentingnya evaluasi ini

sehingga kelas yang baik tidak cukup hanya didukung oleh perencanaan

pembelajaran, kemampuan guru mengembangkan proses pembelajaran serta

penguasaannya terhadap bahan ajar, dan juga tidak cukup dengan kemampuan

guru dalam menguasai kelas, tanpa diimbangi dengan kemampuan melakukan

evaluasi terhadap perencanaan kompetensi siswa yang sangat menentukan

dalam konteks perencanaan berikutnya, atau kebijakan perlakuan terhadap

24 Irawan, Evaluasi Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PAU-PAI, Universitas Terbuka,
2001), Cet Ke 1, h.1



siswa terkait dengan konsep belajar tuntas.25 Atau dengan kata lain tidak ada

satupun usaha untuk memperbaiki mutu proses belajar mengajar yang dapat

dilakukan dengan baik tanpa disertai langkah evaluasi.26

A. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai

perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap sebuah karia ilmiah dan

menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum diteliti

oleh orang lain. Penelitian terdahulu yang relevan pernah dilakukan oleh

orang lain, diantaranya sebagai berikut :

Hanifah Lubis : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama

Islam UIN SYARIF HIYATULLAH (2008) meneliti dengan judul Studi

Komptensi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengevaluasi Pembelajaran

Di SMAN 88 Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian, dengan wawancara,

angket, observasi,dapat disimpulkan Guru Pendidikan Agama Islam di SMAN

88 adalah guru yang memiliki kompetensi yangc ukup atau sedang dalam

pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan dan

keahlian para guru pada saat melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan

sudah memperhatikan dan memahami prosedur dan teknik-teknik evaluasi

pendidikan dan juga dapat menafsirkan hasil dari evaluasi yang telah

dilaksanakan yang kemudian ditindaklanjuti untuk memperoleh pembelajaran

yang lebih optimal.

25 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2004), h. 3

26 Slameto, Evaluasi Pendidkan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Cet Ke-3, h. 6



B. Konsep Operasional

Untuk melihat seberapa baik pelaksanaan evaluasi pembelajaran dapat

dilihat dari kriteria sebagai berikut:

1. Menyusun rencana evaluasi hasil belajar Perencanaan evaluasi hasil

belajar itu umumnya mencakup:

a. Merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi

b. Menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi

c. Membuat kisi-kisi butir soal

d. Menyiapkan kunci jawaban pada saat penyusunan soal

e. Memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan didalam

pelaksanaan evaluasi

f. Menyusun alat-alat pengukur yang dipergunakan dalam pengukuran

dan penilaian hasil belajar peserta didik.

g. Menentukan tolok ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan

pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data

hasil evaluasi.

h. Menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri.

2. menentukan kriteria keberhasilan dalam melakukan evaluasi

3. melakukan tes pembelajaran

4. Mengkoreksi hasil tes siswa secara cermat dan obyektif

5. Menentukan nilai akhir secara obyektif san adil

6. Menentukan mana siswa yang telah lulus dan yang mengulang

7. Melakukan remedial atau memberi pengayaan

8. Memasukan nilai siswa kedalam buku penilaian.


