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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penilaian atau evaluasi merupakan hal yang sangat penting dalam

pendidikan. Perubahan paradigma kurikulum membawa implikasi terhadap

paradigma evaluasi atau penilaian, oleh sebab itu, guru dituntut untuk memiliki

pemahaman dan kemampuan yang memadai baik secara konseptual maupun

secara praktikal dalam bidang evaluasi pembelajaran untuk menentukan apakah

penguasaan kompetensi sebagai tujuan pembelajaran telah berhasil dikuasai oleh

siswa atau belum.1

Penilaian merupakan bagian yang integral dalam pembelajaran. Dengan

melakukan penilaian, guru sebagai pengelola kegiatan pembelajaran dapat

mengetahui kemampuan yang dimiliki peserta didik, ketepatan metode mengajar

yang digunakan, dan keberhasilan peserta didik dalam meraih kompetensi yang

telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penilaian, pendidik dapat mengambil

keputusan secara tepat untuk menentukan langkah yang harus dilakukan

selanjutnya. Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan secara terencana dan

sistematis, agar keputusan yang diambil oleh guru tidak tersalah karena kurangnya

persiapan dan perencanaan dalam melaksanakan evaluasi yang pembelajaran.

Dalam hal ini, E. Mulyasa menegaskan bahwa evaluasi yang baik dilaksanakan

1 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran:Teori dan Praktik Pengembangan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Jakarta; Kencana, 2011), h. 349.
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hanya apabila didasarkan pada rencana yang baik pula.2 Untuk memperoleh

informasi yang akurat, evaluasi harus dilakukan secara sistematis dengan

menggunakan prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi yang penting adalah valid, praktis,

akurat dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

Pekerjaan mengevaluasi mempunyai prosedur tersendiri, prosedur evaluasi

akan memberikan gambaran yang cukup jelas tentang sistematik pekerjaan

evaluasi pada umumnya. Apabila bayangan sistematik rangka pekerjaan evaluasi

sudah ada pada kita, akan lebih memudahkan kita untuk membangun suatu sistem

evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada saat ini guru Pendidikan Agama Islam, seharusnya sudah sadar dan

tidak keasyikan dengan persiapan proses pembelajaran sebagai implikasi dari

perubahan kurikulum dan hal-hal yang lain, sehingga pelaksanaan evaluasi

pembelajaran terabaikan. Hal ini dapat kita lihat ada diantara guru PAI yang

mencopot soal dari buku paket ketika akan mengadakan penilaian akhir

pembelajaran tanpa mengikuti prosedur pembuatan soal, tidak menetapkan skor

penilaian dan sebagainya. Pada penilaian non tes, guru PAI sering mengabaikan

persiapan-persiapan sebelum mengadakan penilaian salah satu contoh terdapat

pada penilaian kinerja kemampuan membaca Al-Qur’an, guru tidak

mempersiapkan daftar cek list atau skala penilaian dan masih banyak hal lagi yang

perlu mendapat perhatian dari guru-guru PAI.

Menurut Ramanyulis, secara umum proses pengembangan penyajian dan

pemanfaatan evaluasi belajar dapat digambarkan dalam langkah-langkah berikut:

2 E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum 2004:Panduan Pembelajaran KBK ( Bandung;
PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 90.
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(1) Penentuan tujuan evaluasi, (2) penyusunan kisi-kisi soal, (3) penulisan soal,

(4) telaah atau “review dan revisi soal, (5) uji coba (try out), (6) penyusunan soal,

(7) penyajian tes, (8) scorsing, (9) pengolahan hasil tes, (10) pelaporan hasil tes,

(11) pemanfaatan hasil tes.3

Ada beberapa hal yang cukup penting dalam melaksanakan fungsi

evaluator bagi seorang guru adalah:

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.4

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 diantaranya:

1. Guru perlu memiliki kemapuan dalam merancang berbagai instrumen

evaluasi.

2. Guru harus memiliki kemampuan dalam mengolah data sebagai bagian dari

proses evaluasi yang dilakukan.

3 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta; Kalam Mulia, 2011), h. 232-234.
4 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi

(Jakarta; Kencana, 2011), h. 152.
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3. Guru memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat

berdasarkan data hasil evaluasi, karena kesalahan dalam mengambil

keputusan dapat merugikan siswa.5

Uraian di atas menunjukkan bahwa guru PAI dituntut untuk memiliki

kompetensi dalam merancang dan melaksanakan evaluasi (penilaian) secara

terencana dan sistematis yang dilakukan secara berkesinambungan dengan

berbagai metode dan menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk

menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery level).

Di Kecamatan Bengkalis terdapat 9 Sekolah Menengah Pertama Negeri

yang memiliki guru tamatan S. 1:

1. Jurusan Pendidikan Agam Islam sebanyak 16 orang,

2. Lama mengajar lima tahun ke atas,

3. Status kepegawaian 15 orang PNS 1 honor,

4. Semua guru mengikuti MGMP dan memperoleh materi tentang evaluasi,

5. Enam orang sudah sertifikasi dan 10 orang menunggu proses sertifikasi,

6. Memiliki Akta IV.

Data di atas menunjukkan bahwa sebanyak 16 orang guru yang mengajar

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan

Bengkalis memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang

diampu. Hal ini berarti bahwa guru PAI tersebut sudah mengalami Pembentukan

Kompetensi Mengajar (PKM). Menurut Najib Sulhan “guru yang memiliki

kompetensi artinya guru yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidang

5 Ibid, h. 153.
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keahliannya”. Dengan demikian, seharusnya guru melaksanakan evaluasi

pembelajaran dengan baik.

Namun pada kenyataannya berdasarkan studi pendahuluan yang telah

dilakukan masih ditemukan kesenjangan-kesenjangan yang terdapat pada guru

PAI di tingkat Sekolah Menengah Pertama negeri Kecamatan Bengkalis, hal ini

dapat dilihat dari gejala-gejala berikut: (1) masih ada guru PAI yang tidak

merencanakan pelaksanaan evaluasi, (2) masih ada  guru PAI tidak mendesain

pelaksanaan evaluasi (penilaian), (3) masih ada guru PAI yang tidak menelaah

butir soal, (4) banyak guru PAI yang melaksanakan evaluasi pembelajaran, namun

hanya  sebagian kecil yang menindaklanjuti kegiatan  evaluasi tersebut artinya ada

guru PAI kurang serius dalam menganalisis hasil penilaian (evaluasi), (5) masih

ada guru PAI yang tidak membuat instrumen penilaian sesuai dengan aspek yang

dinilai. Menurut penulis hal ini berimplikasi terhadap pelaksanaan evaluasi

pembelajaran.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Desain evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri

Kecamatan Bengkalis kurang efektif.

b. Pemahaman guru PAI terhadap pelaksanaan evaluasi pembelajaran di

SMP Negeri Kecamatan Bengkalis masih rendah.

c. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP

Negeri Kecamatan Bengkalis kurang efektif.
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d. Pemanfaatan hasil evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP

Negeri Kecamatan Bengkalis masih rendah.

e. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan evaluasi pembelajaran

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri Kecamatan Bengkalis.

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan, dan didasarkan

keterbatasan Peneliti baik tenaga, waktu, maupun biaya, maka Peneliti merasa

perlu memberi batasan yang akan diteliti yaitu:

a. Proses evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Menengah Pertama Negeri Kecamatan Bengkalis.

b. Faktor pendukung dan penghambat proses evaluasi pembelajaran

Pendidikan Agama Islam di Sekolah  Menengah Pertama Negeri

Kecamatan Bengkalis.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, guna

memberikan arah pada penelitian yang akan dilaksanakan ini, permasalahannya

dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana proses pelaksanaan evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama

Islam di SMP Negeri Kecamatan Bengkalis?

b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan evaluasi

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri Kecamatan

Bengkalis?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui proses evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama

Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Bengkalis.

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan

evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah

Pertama Negeri Kecamatan Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

Setelah penelitian dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan kegunaan

atau manfaat sebagai berikut:

a. Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk memperdalam dan

memperluas ilmu pengetahuan peneliti, terutama berkaitan dengan

pelaksanaan evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Bengkalis.

b. Penelitian ini dapat menjadi dasar mengarahkan guru Pendidikan

Agama Islam dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran.

c. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada guru Pendidikan

Agama Islam tentang pentingnya pelaksanaan evaluasi pembelajaran.

d. Sebagai bahan penelitian yang lebih lanjut bagi pihak yang terkait,

dimasa mendatang, terutama dalam peningkatan kompetensi guru

dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran.
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D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan judul tesis ini

serta menentukan arah yang jelas dalam penyusunannya, maka  penulis

memandang perlu untuk menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Evaluasi

Evaluasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Evaluation

adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat

keputusan, sampai sejauh mana tujuan atau program telah tercapai.6

Menurut M. Chabib Thoha, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana

untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan

hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.7

Menurut Ramayulis evaluasi bukan sekedar menilai suatu aktivitas secara

sepontan dan incidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai

sesuatu secara terencana, sistematik, dan berdasarkan atas tujuan yang

jelas.8

Dari penjelasan di atas, yang dimaksud dengan evaluasi dalam

penelitian ini adalah evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru

Pendidikan Agama Islam secara terencana, sistematis, menggunakan

instrumen penilaian yang tepat dan berdasarkan atas tujuan yang jelas.

6 Djaali dan Pudji Muljono, Pengukuran dalam Bidang Pendidikan ( Jakarta; Diterbitkan
Program Pascasarjana Universitas Negeri 2004), h. 1.

7 Ramayulis, op.cit, h. 221
8 Ibid.
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2. Pembelajaran

Kata “pembelajaran” adalah terjemahan dari “instruction”, yang

banyak dipakai dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Menurut

Gagne, mengajar atau “teaching” merupakan bagian dari pembelajaran

(instruction), dimana peran guru lebih ditekankan kepada bagaimana

merancang atau mengaransemen berbagai sumber dan fasilitas yang

tersedia untuk dimanfaatkan siswa dalam mempelajari sesuatu. Mengajar

belajar adalah dua istilah yang memiliki satu makan yang tidak dapat.

dipisahkan. Mengajar adalah suatu aktivitas yang dapat membuat siswa

belajar. Keterkaitan antara mengajar dan belajar diistilahkan Dewey

sebagai “menjual dan membeli” Teaching is to Learning as Selling is to

Buying. Artinya, seseorang tidak mungkin akan menjual manakala tidak

ada orang yang membeli, yang berarti tidak ada nada perbuatan mengajar

manakala tidak membuat seseorang belajar. Dengan demikian, dalam

istilah mengajar, juga terkandung proses belajar siswa. Inilah makna

pembelajaran.9

Menurut Syaiful segala, pembelajaran ialah membelajarkan siswa

menggunakan azas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan

penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses

komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai

pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik.10

9 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran:Teori dan Praktik Pengembangan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Jakarta; Kencana, 2011), h. 215.

10 Ramayulis, op.cit, h. 239.
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Menurut Ramayulis. Pembelajaran adalah kegiatan yang sengaja

(sadar) oleh peserta didik dengan arahan, bimbingan atau bantuan dari

pendidik untuk memperoleh suatu perubahan. Perubahan yang diharapkan

meliputi: aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap dan tingkah laku) dan

psikomotorik (gerakan ragawi/keterampilan).11

Dari beberapa keterangan di atas, yang dimaksud dengan pembelajaran

adalah kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru

untuk memperoleh suatu perubahan yang meliputi aspek kognitif, afektif,

dan psikomotor. Perubahan ini berkaitan erat antara hasil belajar dengan

proses mengajar yang dapat diketahui melalui kegiatan evaluasi

pembelajaran. Pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian, pelaksanaan

evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

3. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati,

mengimani, bertakwa berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam

dari sumber utamanya kitab suci al-Qur’an dan al-Hadits, melalui kegiatan

bimbingan, pengajaran latihan, serta penggunaan pengalaman.12

11 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta; Kalam Mulia, 2010), h.
399.

12 Ibid, h. 21.
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Pendidikan agama Islam yang dimaksud di sini adalah mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam yang diajarkan di Sekolah Menengah Pertama

Negeri Kecamatan Bengkalis.

4. Sekolah Menengah Pertama Negeri

Sekolah : bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta

tempat menerima dan memberi pelajaran menurut tingkatnya.13 Tingkatan

yang di maksud di sini adalah tingkatan Sekolah Menengah Pertama, yang

selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan

formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang

pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang

sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD

atau MI. Adapun Sekolah Menengah Pertama yang penulis maksud adalah

Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berlokasi dikecamatan Bengkalis.

13 Direktorat Pembina SMP, Panduan Pendidikan karakter di Sekolah Menengah
Pertama (Jakarta; Kementerian Pendidikan Nasional, 2010), h. 15.
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