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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan suatu proses pendidikan dapat dilihat dari kualitas tes

hasil belajar yang disesuaikan dengan standar kurikulum KTSP. Sehingga,

penilaian dalam hal ini memegang peranan penting dalam mengukur

keberhasilan pembelajaran. Secara tidak langsung, kualitas instrument

penilaian juga menentukan kualitas pendidikan.

Menurut Gagne dan Briggs untuk meningkatkan kualitas pendidikan
ada tiga komponen utama yang saling menunjang dalam pembelajaran
peserta didik. Ketiga komponen itu adalah tujuan pendidikan, strategi
pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Evaluasi hasil belajar
merupakan bagian integral dari aktivitas proses pembelajaran yang
sangat penting.1

Dalam pendidikan Islam, evaluasi merupakan salah satu komponen dari

sistem pendidikan Islam yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana

sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam

proses pendidikan Islam dan proses pembelajaran.2 Dalam berbagai firman

Allah SWT memberitahukan bahwa pekerjaan evaluasi terhadap manusia didik

merupakan suatu tugas penting dalam rangkaian proses pendidikan yang telah

dilaksanakan oleh pendidikan.3 Hal ini, misalnya dapat dipahami dari ayat yang

berbunyi sebagai berikut:

1Gagne dan Briggs dalam Buku Hartono, “Analisis Butir Tes dengan Komputer”, Edisi Ke-
2, Cet. I, (Yogyakarta: Aditya Media bekerjasama dengan LSFK2P, 2004), h, 1

2 Ramayulis, “Ilmu Pendidikan Islam”, Edisi Revisi, Cet. IV, (Jakarta: Kalam Mulia,
2008), h. 220

3 Abuddin Nata, 1997, “Filsafat Pendidikan Islam I”, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),
h. 134
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Artinya: Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda)
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu
berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang
benar orang-orang yang benar!". Mereka menjawab: "Maha suci Engkau,
tidak ada yang Kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan
kepada kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana”. Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka
Nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka Nama-
nama benda itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu,
bahwa Sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui
apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?" (QS. Al-Baqarah
(2): 31-32)4

Dari ayat tersebut ada empat hal yang dapat diketahui, yaitu: pertama,

Allah SWT dalam ayat tersebut bertindak sebagai guru memberikan pengajaran

kepada nabi Adam As; kedua, para malaikat tidak memperoleh pengajaran

sebagaimana yang telah diterima nabi Adam As; ketiga, Allah SWT

memerintah kepada nabi Adam agar mendemonstrasikan ajaran yang diterima

4Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Bandung: PT Sigma Examedia
Arkanleema, 2009),  h, 6



3

dihadapan para malaikat; keempat, materi evaluasi atau yang diujikan haruslah

yang pernah diajarkan.5

Dalam proses belajar mengajar, evaluasi merupakan cara untuk

mengetahui pencapaian hasil belajar siswa dan merupakan salah satu kegiatan

dan kewajiban bagi setiap guru. Dikatakan kewajiban karena setiap mengajar

pada akhirnya harus dapat memberikan informasi kepada lembaganya atau

kepada setiap siswa itu sendiri, bagaimana dan sampai dimana penguasaan dan

kemampuan yang telah dicapai siswa tentang materi dan keterampilan

mengenai materi yang telah diberikan. Karena guru merupakan sarana utama

dalam pelaksanaan tersebut, maka penilaian guru terhadap keberhasilan belajar

hendaknya sesuai dengan ketentuan penilaian yang ada pada pedoman guru

dalam proses belajar mengajar.6 Sebagaimana firman Allah SWT yang

berbunyi:










Artinya: Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja)
mengatakan: "Kami Telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?. Dan
Sesungguhnya kami Telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, Maka
Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan Sesungguhnya
dia mengetahui orang-orang yang dusta.(QS. Al-‘Ankabut (29): 2-3)7

5 Abuddin Nata, Op. Cit. , h. 135
6 Nasrun Harapan, et. Al. ,“Teknik-Teknik Penilaian Hasil Belajar”, (Jakarta: Bulan

Bintang, 1979), h, 14
7 Departemen Agama RI, Op. Cit. , h, 396
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Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk mengetahui sejauh mana

kuatnya iman seseorang, Allah SWT terkadang mengevaluasinyanya melalui

berbagai cobaan yang besar. Dengan demikian, pekerjaan evaluasi Tuhan pada

hakekatnya adalah bersifat mendidik hamba-Nya agar sadar terhadap fungsinya

selaku hamba-Nya, yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah SWT.

Kemampuan siswa harus selalu dipantau perkembangannya oleh guru

baik pada setiap akhir jam pembelajaran, ataupun pada akhir setiap pokok

bahasan tertentu, sehingga guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan proses

pembelajaran yang dilakukannya. Bila ternyata hasilnya rendah, guru dapat

mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran. Dengan kata lain guru

harus selalu melakukan evaluasi terhadap siswa, karena evaluasi belajar

memegang peranan penting dalam keseluruhan proses kegiatan pembelajaran.8

Sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi:

قُْل لِْي فِى اْالِ ْسَال ِم قَْو َال َال أَْسأَ ل َعْنھُ أََحًدا بَْعَد َك (َوفِْي َحِدْیٍث أَبِْي أَُساَمةَغْیِرك) : قَاَل 

ِ فَاْستَقِمْ  9قُْل آَمْنُت بِا 

Artinya: Sufyan bin Abdullah Ats-Tasaqafi bertanya: “Ya Rasulullah, ajarkan

kepadaku satu kalimat yang menyimpulkan pengertian Islam, sehingga aku

tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun selain Engkau. “Nabi SAW

menjawab: “katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian beristiqamahlah

kamu.”10

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa ajaran Islam harus dilakukan

secara istiqamah (kontinu), maka evaluasi pendidikan Islam pun harus

8 Hartono, Loc. Cit
9Amir Ala’uddin Ali bin Balban Al Farisi, “Sahahih Ibnu Hibban bi Tartib Ibnu Balban

(Jilid 3)”, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), h, 317
10 Ibid, h. 317-318
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dilakukan secara kontinu pula, sehingga tujuan pendidikan Islam dapat dicapai

secara optimal.11

Cara yang paling mudah untuk dapat mengevaluasi kegiatan belajar

adalah dengan melakukan tes atau mengajukan sejumlah pertanyaan kepada

siswa. Karena itu dikenallah istilah pre test, mid test, dan post test. Tes ini bisa

saja berupa tes lisan atau tes tulisan. Oleh karena itu, seorang guru dituntut

pula untuk mampu membuat tes karena keahlian dan kecakapan membuat tes

merupakan suatu persyaratan mutlak yang harus dimiliki guru.12

Suatu tes akan memberi arti penting jika tes tersebut memiliki butir-

butir soal yang dapat menguji tujuan yang penting dan mewakili ranah

pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang ingin dicapai. Untuk itu

diperlukan pengembangan tes yang baik. Menurut Djemari Mardapi ada

sembilan langkah yang perlu ditempuh dalam mengembangkan tes hasil atau

prestasi belajar, yaitu: (1) menyusun spesifikasi tes, (2) menulis soal tes, (3)

menelaah soal tes, (4) melakukan ujicoba tes, (5) menganalisis butir soal, (6)

memperbaiki tes, (7) merakit tes, (8) melaksanakan tes, dan (9) menafsirkan

hasil tes.13

Setelah tes disusun, dapat diujicobakan dalam ulangan harian atau

mingguan. Hasil ujian ini dapat dianalisis guna mengetahui kualitas tes, baik

tingkat kesukaran maupun tingkat daya bedanya. Tes harian dan tes mingguan

ini dapat direvisi dan disortir untuk tes semester. Dengan kata lain tes yang

11 Bukhari Umar, “Ilmu Pendidikan Islam”, (Jakarta: Amzah, 2010), h, 203
12 Nana Sudjana. “Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar”, (Bandung: Sinar Baru. 1989),

h, 117
13 Djemari Mardapi, “Teknik Penyususnan Instrumen Tes dan Nontes”, (Jogjakarta: Mitra

Cendikia Press, 2008),  h, 88
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digunakan dalam tes harian dan tes mingguan dapat dijadikan sumber bank

soal untuk tes semester, sehingga tes yang digunakan untuk tes semester benar-

benar berkualitas, karena melalui proses uji coba dan analisis butir soal.

Dalam pelaksanaan tes belajar ujian semester ganjil di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 17 Pekanbaru selalu menggunakan soal bentuk

objektif, sebagaimana yang digunakan pada tingkat SLTP atau SLTA yaitu tes

model pilihan ganda atau multiple choice test. Agar tes itu memiliki kualitas

yang baik, maka hal-hal yang berkaitan dengan langkah-langkah pembuatan tes

pilihan ganda yang baik harus diperhatikan oleh seorang guru atau pembuat

soal tes. Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan pada ulangan

harian ditemukan gejala-gejala sebagai berikut:

a. Masih ditemukan sebagian soal yang pernyataannya sama persis dari buku

teks.

b. Option jawaban benar lebih dari satu.

c. Masih ditemukan sebagian soal yang urutan alternatif jawaban tidak disusun

berdasarkan alfabet.

d. Adanya sebagian kunci jawaban dan pengecoh tidak memiliki perbedaan

yang spesifik. Misalnya:

e. Tingkat validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, dan efektivitas

distraktornya masih rendah.

Berdasarkan gejala-gejala tersebut, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Kualitas Tes Pilihan Ganda Ujian Semester Ganjil
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Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri

17 Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam menafsirkan istilah-istilah dari

judul penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan terhadap istilah-

istilah tersebut, di antaranya:

1. Kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu, kadar. Tes adalah

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang

harus dijalankan.14 Jadi, kualitas tes yang dimaksud di sini adalah tingkat

baik buruknya suatu pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa baik dari

analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif.

2. Tes pilihan ganda adalah tes objektif dimana masing-masing item

disediakan lebih dari dua kemungkinan jawaban, dan hanya ada satu dari

pilihan-pilihan tersebut yang benar atau yang paling benar.15 Jadi, tes

pilihan ganda yang dimaksudkan di sini adalah tes pilihan ganda ujian

semester ganjil mata pelajaran Pendidikan Agama Islam tahun pelajaran

2013/ 2014. Ujian semester atau evaluasi belajar tahap akhir disebut tes

sumatif.16

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

14 Sumadi Suryabrata, “Pengembangan Tes Hasil Belajar”, (Surabaya: PT. Raja Grafindo
Jaya Offset, 1997), h, 22

15 M. Chabib Thoha, “Teknik Evaluasi Pendidikan”, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h, 71

16 Ibid, h, 48
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Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah,

bahwa persoalan pokok kajian ini adalah kualitas tes pilihan ganda ujian

semester ganjil pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Berdasarkan

persoalan pokok tersebut, maka persoalan-persoalan yang mengitari kajian

ini diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Bagaimana cara guru Pendidikan Agama Islam dalam menyusun tes

pilihan ganda ujian semester ganjil mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam?

b. Bagaimana usaha yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam dan

kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas tes pilihan ganda ujian

semester ganjil mata pelajaran Pendidikan Agama Islam?

c. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tes pilihan ganda ujian

semester ganjil mata pelajaran Pendidikan Agama Islam?

d. Bagaimana kualitas tes pilihan ganda ujian semester ganjil mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam?

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah serta mengingat kompleksnya

permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti membatasi permasalahan

tersebut sebagai berikut:

a. Kualitas tes pilihan ganda ujian semester ganjil mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 17

Pekanbaru.
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b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tes pilihan ganda ujian

semester ganjil mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 17 Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas maka

dapat penulis rumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut:

a. Bagaimana kualitas tes pilihan ganda ujian semester ganjil mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 17

Pekanbaru?

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tes pilihan ganda ujian

semester ganjil mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 17 Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

a. Untuk mengetahui kualitas tes pilihan ganda ujian semester ganjil mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri

17 Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tes pilihan

ganda ujian semester ganjil mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:
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a. Bagi penulis sebagai sumbangan ilmiah terhadap ilmu pengetahuan dan

sebagai wawasan dan cakrawala penulis dalam kajian ilmu terutama

dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, terutama pendidikan

agama.

b. Bagi sekolah sebagai bahan informasi kepada guru-guru terutama guru di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Pekanbaru.


