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BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teoritis

1. Makna Evaluasi Pembelajaran

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai evaluasi pembelajaran,

terlebih dahulu harus dipahami apa itu “pengukuran”, “penilaian” dan

”evaluasi”. Dalam praktek acapkali terjadi kerancuan atau tumpang tindih

(overlap) dalam penggunaan istilah tersebut, kenyataan seperti itu memang

dapat dipahami, mengingat bahwa diantara ketiga istilah tersebut saling

kait mengait sehingga sulit untuk dibedakan. Namun dengan uraian berikut

ini akan dapat membantu memperjelas perbedaan dan sekaligus hubungan

antara pengukuran, penilaian dan evaluasi.

Pengukuran dalam bahasa Inggeris dikenal dengan measuremen

dan dalam bahasa Arabnya adalah muqayasah dapat diartikan ,(مقایسھ)

sebagai kegiatan yang dilakukan untuk “mengukur” sesuatu. Mengukur

pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar

ukuran tertentu.1 Misalnya dengan menggunakan thermometer, hasilnya:

36 derjat celcius, 38 derjat celcius, 39 derjat celcius dan seterusnya.

Contoh lain: dari 100 butir soal yang diajukan dalam tes, Ahmad

menjawab dengan betul sebanyak 80 butir soal. Dari contoh tersebut

dipahami bahwa pengukuran itu sifatnya kuantitatif.

1 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada,
Cet. Ke 12, 2012), h. 4.
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Pengukuran yang bersifat kuantitatif itu dapat dibedakan menjadi 3

macam, yaitu (1) Pengukuran yang dilakukan bukan untuk menguji

sesuatu: misalnya; pengukuran yang dilakukan oleh penjahit pakaian

mengenai panjang lengan, panjang kaki, lebar bahu, ukuran pinggang dan

sebagainya. (2) Pengukuran yang dilakukan untuk menguji sesuatu:

misalnya; pengukuran yang dilakukan untuk menguji daya tahan perbaja

terhadap tekanan berat, pengukuran untuk menguji daya tahan nyala lampu

pijar, dan sebagainya. (3) Pengukuran untuk menilai, yang dilakukan

dengan jalan menguji sesuatu: misalnya; mengukur kemajuan belajar

peserta didik dalam mengisi nilai rapor yang dilakukan dengan menguji

mereka dalam bentuk tes hasil belajar. Pengukuran jenis ketiga inilah yang

biasa dikenal dalam dunia pendidikan.2

Hopkins dan Ates dalam Purwanto mendefinisikan pengukuran

sebagai pemberian angka pada atribut dari objek, orang atau kejadian yang

dilakukan untuk menunjukan perbedaan dalam jumlah.3

Menurut Cangelosi dikutip oleh Djali dan Pudji Muljono,

pengukuran adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan impiris.4

Pengertian yang lebih luas mengenai pengukuran dikemukakan oleh

Wiersma dan Jurs dikutip oleh Djali dan Pudji Muljono bahwa pengukuran

adalah penilaian numerik terhadap fakta-fakta dari objek yang hendak

diukur menurut kriteria atau satuan-satuan tertentu.5

2 Ibid.
3 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, Cetakan I, 2009), h. 2.
4 Djaali dan Pudji Muljono, op.cit, h. 3.
5Ibid
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Menurut Hamzah B. Uno dan Satria Koni, secara sederhana

pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan

untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala, peristiwa atau benda,

sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Dalam proses

pembelajaran guru juga melakukan pengukuran terhadap proses dan hasil

belajar yang hasilnya berupa angka-angka yang mencerminkan capaian

dari proses dan hasil belajar tersebut. Proses pembelajaran tersebut bersifat

kuantitatif dan belum dapat memberikan makna apa-apa karena belum

menyatakan tingkat kualitas dari apa yang diukur. Angka hasil pengukuran

ini biasa disebut skor mentah. Angka hasil pengukuran baru mempunyai

makna bila dibandingkan dengan kriteria atau patokan tertentu.6

Istilah lain yang erat hubungan dengan pengukuran (measuremen)

adalah Penilaian (assessment). “Penilaian” berarti menilai sesuatu.

Sedangkan menilai itu mengandung arti: mengambil keputusan terhadap

sesuatu dengan mendasarkan diri atau berpegang pada ukuran baik atau

buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh dan sebagainya. Jadi penilaian

itu sifatnya adalah kualitatif.7

Sedangkan “evaluasi” adalah mencakup dua kegiatan yang telah

dikemukakan terdahulu, yaitu mencakup “pengukuran” dan “penilaian”.

Evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk menilai sesuatu.8

6 Hamzah B. Uno, dan Satria Koni, Assessment Pembelajaran (Jakarta; Bumi Aksara,
Cet.1, 2012), h. 2.

7 Anas Sudijono, op.cit, h. 5.
8 Ibid.
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Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation;

dalam bahasa Arab: al-Taqdir :dalam bahasa Indonesia berarti :(التقدیر)

penilaian. Akar katanya adalah value; dalam bahasa Arab al-Qimah ;(القیمھ)

dalam bahasa Indonesia berarti : nilai.9

Adapun dari segi istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh

Edwind Wandt dan Gerald W. Brown dikutip dari Anas Sudijono :

Evaluation refer to the act or process to determining the value of

something. Menurut definisi ini, maka istilah evaluasi itu menunjukan

kepada atau mengandung pengertian: suatu tindakan atau suatu proses

untuk menentukan nilai dari sesuatu.10

Guba dan Lincoln sebagaimana dikutip oleh Wina Sanjaya,

mendefinisikan evaluasi itu merupakan suatu proses memberikan

pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan

(evaluand). Sesuatu yang dipertimbangkan itu bisa berupa orang, benda,

kegiatan, keadaan, atau satu kesatuan tertentu.11

Dalam arti luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan,

memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk

membuat alternatif-alternatif keputusan (Mehrens & Lehman). Sesuai

dengan pengertian tersebut maka setiap kegiatan evaluasi atau penilaian

merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh

informasi atau data; berdasarkan data tersebut kemudian dicoba membuat

9 Ibid, h. 1.
10 Ibid.
11 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran:Teori dan Praktik Pengembangan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Jakarta; Kencana, 2008), h. 335.
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suatu keputusan, sudah barang tentu informasi atau data yang

dikumpulkan itu haruslah data yang sesuai dan mendukung tujuan evaluasi

yang direncanakan.12

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.13

Menurut Ramayulis, evaluasi bukan sekedar menilai suatu aktivitas

secara spontan dan incidental, melainkan merupakan kegiatan untuk

menilai sesuatu secara terencana, sistematik dan berdasarkan atas tujuan

yang jelas.14

Menurut S. Eko Putro Widoyoko, evaluasi merupakan proses yang

sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendiskripsikan,

menginterpretasikan dan menyajikan informasi tentang suatu program

untuk dapat dipergunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun

kebijakan maupun menyusun program selanjutnya.15

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa,

antara evaluasi, assessment dan mesuremen memiliki keterkaitan yang

tidak bisa dipisahkan. Evaluasi bukan sekedar menilai sesuatu aktivitas

secara spontan dan incidental, melainkan merupakan rangkaian kegiatan

12 Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran (Bandung; PT
Remaja Rosdakarya, Cet. 17, 2012), h. 3.

13 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta; Kalam Mulia, 2011), h. 221.
14 Ramayulis, loc.cit.
15 S. Eko Putro Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran (Yogyakarta; Pustaka

Pelajar, 2010), h. 5.
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atau proses yang dalam pelaksanaannya terdiri dari berbagai macam

tindakan yang harus dilakukan secara terencana, sistematis dan

berdasarkan tujuan yang jelas untuk mengumpulkan data atau informasi

dan menilai sesuatu dengan menggunakan berbagai instrumen sebagai

dasar dalam mengambil alternatif keputusan, menyusun kebijakan maupun

menyusun program selanjutnya.

Berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi pembelajaran, Popham

dikutip oleh Hamzah B. Uno, mengemukakan bahwa assessment dalam

pembelajaran adalah suatu proses atau upaya formal pengumpulan

informasi yang berkaitan dengan variabel-variabel penting pembelajaran

sebagai bahan dalam pengambilan keputusan oleh guru untuk

memperbaiki proses dan hasil belajar.16

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang kompleks yang

keberhasilannya dapat dilihat dari dua aspek, yakni aspek produk dan

aspek proses. Kedua sisi ini sama pentingnya, bagaikan dua buah sayap

pada seekor burung. Seekor burung tidak mungkin dapat terbang hanya

mengandalkan satu sayap. Burung akan dapat terbang sempurna manakala

kedua sayapnya berfungsi secara sempurna. Demikian juga dengan

pembelajaran, seharusnya keberhasilan suatu sistem pembelajaran

ditentukan oleh sisi produk dan sisi proses.

16 Hamzah B. Uno dan Stria Koni, op.cit, h. 1.
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Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, ada dua hal penting

yang harus dipahami tentang evaluasi.17 Pertama, evaluasi merupakan

kegiatan integral dalam suatu proses pembelajaran. Artinya, kegiatan

evaluasi ditempatkan sebagai kegiatan yang tidak terpisahkan dalam

proses pembelajaran. Mengapa demikian? Sebab evaluasi bukan hanya

berorientasi pada hasil (product oriented) akan tetapi juga pada proses

pembelajaran (process oriented). Kedua, evaluasi bukan hanya tanggung

jawab guru, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab siswa. Artinya,

dalam proses evaluasi siswa dilibatkan oleh guru, sehingga mereka

memilki kesadaran pentingnya evaluasi untuk memantau keberhasilannya

sendiri dalam proses pembelajaran (self evaluation). Dengan demikian

siswa tidak lagi menganggap bahwa evaluasi merupakan suatu beban yang

kadang-kadang mengganggu sikap mentalnya. Melalui self evaluation

siswa akan menganggap bahwa evaluasi merupakan suatu hal yang wajar

yang harus dilaksanakan.

Dalam perencanaan dan desain sistem instruksional atau

pembelajaran, rancangan evaluasi merupakan hal yang sangat penting

untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan melalui evaluasi yang tepat, kita

dapat menentukan efektifitas program dan keberhasilan siswa

melaksanakan kegiatan pembelajaran.18

Evaluasi pembelajaran merupakan inti bahasan evaluasi yang

kegiatannya dalam lingkup kelas atau dalam lingkup proses belajar

17 Wina Sanjaya, op.cit, h. 349.
18 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran (Jakarta; Kencana,

2011), h. 240.
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mengajar. Evaluasi pembelajaran kegiatannya termasuk kegiatan evaluasi

yang dilakukan oleh seorang guru dalam menyampaikan materi

pembelajaran kepada siswa. Bagi seorang guru, evaluasi pembelajaran

adalah media yang tidak terpisahkan dari kegiatan mengajar, karena

melalui evaluasi seorang guru akan mendapatkan informasi tentang

pencapaian hasil belajar. Di samping itu, dengan evaluasi seorang guru

juga akan mendapatkan informasi tentang materi yang telah ia gunakan,

apakah dapat diterima oleh para siswanya atau tidak.19

Menurut Permendiknas No. 20 Tahun 2007, penilaian pendidikan

adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan

pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar dilakukan

oleh pendidik dengan menggunakan berbagai macam teknik penilaian

berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk

lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat

perkembangan peserta didik. Ini menunjukan bahwa penilaian yang

digunakan dalam pembelajaran adalah penilaian kelas.20

Penilaian Berbasis Kelas (PBK) yaitu suatu proses pengumpulan,

pelaporan, dan penggunaan informasi tentang proses dan hasil belajar

peserta didik dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan

berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat dan konsisten, serta

mengidetifikasikan pencapaian kompetensi dan hasil belajar pada mata

19 Sukardi, Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasinalnya (Jakarta; Bumi Akasara,
2011), h. 5.

20 Kasful Anwar dan Hendra Harmi, Perencanaan Sistem Pembelajaran Kurikulum
Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) (Bandung; Alfabeta, 2011), h. 130.
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pelajaran yang dikemukakan melalui pernyataan yang jelas tentang standar

yang harus dan telah dicapai disertai dengan petunjuk kemajuan belajar

peserta didik dan pelopornya.21

Penilaian berbasis kelas menggunakan pengertian penilaian sebagai

assessment yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh dan

mengefektifkan informasi tentang hasil belajar siswa pada tingkat kelas

selama dan setelah kegiatan belajar mengajar. Data penilaian berbasis

kelas merupakan salah satu bukti yang digunakan untuk mengukur

keberhasilan suatu pembelajaran.22 Data yang diperoleh guru selama

pembelajaran berlangsung dijaring dan dikumpulkan melalui prosedur dan

alat penilaian yang sesuai dengan kompetensi atau indikator yang akan

dinilai. Dari proses ini, diperoleh potret/profil kemampuan peserta didik

dalam mencapai sejumlah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang

dirumuskan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan masing-

masing.23

2. Fungsi dan Tujuan Evaluasi

Menurut Sukardi, evaluasi mempunyai fungsi yang bervariasi di

dalam proses belajar mengajar, yaitu: (1) Sebagai alat guna mengetahui

apakah peserta didik telah menguasai pengetahuan, nilai-nilai dan

keterampilan yang telah diberikan oleh seorang guru. (2) Untuk

21 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta; Kalam Mulia, 2010), h. 407.
22 Kasyful Anwar dan Hendra Harmi, op.cit, h. 131.
23 Ibid.
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mengetahui aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan

belajar. (3) Mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar.

(4) Sebagai sarana umpan balik bagi seorang guru, yang bersumber dari

siswa. (5) Sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. (6)

Sebagai materi utama laporan hasil belajar kepada orang tua siswa.24

Menurut Ramayulis, seorang pendidik agama melakukan evaluasi

di sekolah mempunyai fungsi sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui

peserta didik yang mana yang terpandai dan yang mana yang terbodoh di

kelasnya. (2) Untuk mengetahui apakah bahan yang telah diajarkan sudah

dimiliki oleh peserta didik atau belum. (3) Untuk mendorong persaingan

yang sehat antara sesama peserta didik. (4) Untuk mengetahui kemajuan

dan perkembangan peserta didik setelah mengalami didikan dan ajaran. (5)

Untuk mengetahui tepat atau tidaknya guru memilih bahan, metode, dan

berbagai penyesuaian dalam kelas. (6) Sebagai laporan terhadap orang tua

peserta didik dalam bentuk rapor, ijazah, piagam dan sebagainya.25

Menurut Ngalim Purwanto, Fungsi evaluasi dalam pendidikan dan

pengajaran dapat dikelompokan menjadi empat fungsi, yaitu: (1) Untuk

mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa setelah

mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu.

(2) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. (3) Untuk

24 Sukardi, Evaluasi Pendidikan; Prinsip dan Operasionalnya (Jakarta; Bumi Aksara,
2010), h. 4.

25 Ramayulis, Op-cit, h. 224.
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keperluan Bimbingan dan Konseling (BK). (4) Untuk keperluan

pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan.26

Menurut Wina Sanjaya, ada beberapa fungsi evaluasi yakni: (1) Evaluasi

merupakan alat yang penting sebagai umpan balik bagi siswa. Melalui

evaluasi siswa akan mendapatkan informasi tentang efektifitas

pembelajaran yang dilakukannya. Dari hasil evaluasi siswa akan dapat

menentukan harus bagaimana proses pembelajaran yang perlu

dilakukannya. (2) Evaluasi merupakan alat yang penting untuk mengetahui

bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah

ditentukan. (3) Evaluasi dapat memberikan informasi untuk

mengembangkan program kurikulum. (4) Informasi dari hasil evaluasi

dapat digunakan oleh siswa secara individual dalam mengambil keputusan.

(5) Evaluasi berfungsi sebagai umpan balikuntuk semua pihak yang

berkepentingan dengan pendidikan sekolah.27

Ada beberapa tujuan evaluasi yang berkaitan dengan belajar mengajar,

tujuan evaluasi tersebut adalah sebagai berikut: (1) Menilai ketercapaian

(attainment) tujuan. Ada keterkaitan antara tujuan belajar, metode

evaluasi, dan cara belajar siswa. Cara evaluasi biasanya akan menentukan

cara belajar siswa, sebaliknya tujuan evaluasi akan menentukan metode

yang digunakan oleh seorang guru. (2) Mengukur macam-macam aspek

belajar yang bervariasi. Belajar dikategorikan sebagai kognitif, psikomotor,

dan afektif. Batasan tersebut biasanya diekplisitkan sebagai pengetahuan,

26 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran ( Bandung; PT
Remaja Rosdakarya, 2012), h. 5.

27 Wina Sanjaya, Op-cit, h. 244.
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keterampilan, dan nilai. (3) Sebagai sarana (means) untuk mengetahui apa

yang siswa telah ketahui. (4) Memotivasi belajar siswa. (5) Menyediakan

informasi untuk tujuan bimbingan dan konseling. (6) Menjadikan hasil

evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum.28

Berdasarkan uraian di atas, evaluasi memiliki fungsi sebagai

berikut: (1) Sebagai umpan balik bagi siswa tentang efektifitas

pembelajaran yang telah dilakukan, (2) sebagai alat untuk mengetahui

ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan, (3)

sebagai dasar untuk mengambil keputusan, (4) sebagai sumber informasi

untuk keperluan bimbingan dan konseling, (5) sebagai bahan laporan, (6)

sebagai pendorong persaingan yang sehat antara sesama siswa, (7) sebagai

sarana umpan balik bagi seorang guru yang bersumber dari siswa, (8)

sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar siswa, (9) sebagai

dasar perubahan kurikulum.

Sedangkan tujuan evaluasi adalah sebagai berikut: (1) Untuk

menilai ketercapaian tujuan, (2) untuk mengukur macam-macam aspek

belajar, (3) untuk mengetahui apa yang siswa telah kuasai, (4) untuk

memotivasi siswa dalam belajar, (5) menyediakan informasi untuk tujuan

bimbingan dan konseling, (6) untuk dijadikan dasar perubahan kurikulum,

(7) untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran.

3. Aspek Evaluasi

28 Sukardi, Op-cit, h. 8.
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Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan,

baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan

klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar

membaginya menjadi 3 ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif dan

ranah psikomotor. Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil

belajar.

Dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar dituntut untuk

mengevaluasi secara menyeluruh terhadap peserta didik, baik dari segi

pemahamannya terhadap materi atau bahan pelajaran yang telah diberikan

(aspek kognitif), maupun dari segi penghayatan (aspek afektif), dan

pengamalannya (aspek psikomotor).

a. Ranah Kognitif (al- Nahiyah al-Fikriyyah = الناحیھ الفكریھ (

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental

(otak). Dalam ranah kognitif itu terdapat enam jenjang proses berpikir,

mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi.

Keenam jenjang dimaksud adalah : (1) Pengetahuan/hafalan/ingatan

(knowledge), (2) Pemahaman (comprehension), (3) Penerapan

(application), (4) Analisis (analysis), (5) Sintesis (synthesis) dan (6)

Penilaian (evaluation).29

Pengetahuan (knowledge) adalah kemampuan seseorang untuk

mengingat-ingat kembali (recall) atau mengenali kembali tentang

nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus dan sebagainya, tanpa

29 Anas Sudijono, op.cit, h. 50.
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mengharapkan kemampuan untuk menggunkannya. Salah satu contoh

hasil belajar kognitif pada jenjang pengetahuan adalah peserta didik

dapat menghapal hadist tentang kebersihan, menerjemahkan dan

menuliskannya.

Pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk

mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan

diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang

sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta didik

dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan

atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan

menggunakan kata-katanya sendiri. Salah satu contoh hasil belajar

ranah kognitif pada jenjang pemahaman ini misalnya peserta didik

atas pertanyaan guru PAI dapat menguraikan tentang makna yang

terkandung dalam hadist tentang kebersihan.

Penerapan atau aplikasi (aplication) adalah  kesanggupan

seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata

cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori

dan sebagainya, dalam situasi yang baru dan kongkret. Salah satu

contoh hasil hasil belajar kognitif jenjang penerapan misalnya: peserta

didik mampu memikirkan tentang penerapan ajaran yang terkandung

dalam hadist tentang kebersihan dalam kehidupan sehari-hari, baik

dilingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
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Analisis (analysis) adalah kemampuan seseorang untuk merinci

atau menguraikan sesuatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian

yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan diantara bagian-

bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor lainnya.

Jenjang analisis adalah setingkat lebih tinggi ketimbang jenjang

aplikasi. Contoh: peserta didik dapat merenungkan dan memikirkan

dengan baik tentang wujud nyata dari kebersihan seorang siswa

disekolah, dirumah dan dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah

masyarakat, sebagai bagian dari ajaran Islam.

Sintesis (synthesis) adalah kemampuan berpikir yang merupakan

kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintesis merupakan suatu

proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis,

sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau

berbentuk pola baru. Jenjang sintesis kedudukannya setingkat lebih

tinggi ketimbang jenjang analisis. Salah satu contoh hasil belajar

kognitif pada jenjang sintesis ini adalah: peserta didik dapat menulis

karangan tentang pentingnya hidup bersih dalam ajaran Islam.

Penilaian/penghargaan/evaluasi (evaluatio) adalah merupakan

jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif. Penilaian atau

evaluasi disini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat

pertimbangan terhadap sesuatu situasi, nilai atau ide, misalnya jika

seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia akan mampu

memilih satu pilihan yang terbaik, sesuai dengan patokan-patokan atau
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kriteria yang ada. Salah satu contoh hasil belajar kognitif jenjang

evaluasi adalah: peserta didik mampu menimbang-nimbang tentang

manfaat yang dapat dipetik oleh seseorang yang berlaku bersih dan

dapat menunjukan mudharat atau akibat-akibat negatif yang akan

menimpa seseorang yang bersifat jelek atau tidak bersih, sehingga

pada akhirnya sampai kesimpulan penilaian, bahwa kebersihan

merupakan perintah Allah yang harus dijalankan dalam kehidupan

sehari-hari.

b. Ranah Afektif (al-Nahiyah al-Mauqifiyyah (النا حیھ الموقفیھ =

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai.

Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam

berbagai tingkah laku; seperti: perhatiannya terhadap mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam, kedisiplinannya dalam mengikuti pelajaran

agama di sekolah, motivasinya yang lebih tinggi untuk tahu lebih

banyak mengenai pelajaran agama Islam yang diterimanya,

penghargaan atau rasa hormatnya terhadap guru PAI, dan sebagainya.

Ranah afektif ini oleh Krathwohl dan kawan-kawan dalam Anas

sudijono: Pengantar Evaluasi pendidikan) ditaksonomi menjadi lebih

rinci lagi ke dalam lima jenjang, yaitu: (1) reseiving, (2) responding,

(3) valuing, (4) organization, dan (5) characterization by a value or

value complex.30

30 Ibid, h. 54.
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Receiving atau attending (=menerima atau memperhatikan), adalah

kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan (stimulus) dari luar

yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala dan

lain-lain. Receiving atau attending juga sering diberi pengertian

sebagai kemauan untuk memperhatikan sesuatu kegiatan atau suatu

objek. Pada jenjang ini peserta didik dibina agar mereka bersedia

menerima nilai atau nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka, dan

mereka mau mengembangkan diri ke dalam nilai itu atau

mengidentikkan diri dengan nilai itu. Contoh hasil belajar afektif

jenjang receiving, misalnya: peserta didik menyadari bahwa bersih itu

harus ditegakkan, sifat jelek dan tidak bersih itu harus ditinggalkan.

Responding(= menanggapi) mengandung arti” adanya partisipasi

aktif”. Jadi kemampuan menanggapi adalah kemampuan yang dimiliki

oleh seseorang untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam

fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu

cara. Jenjang ini setingkat lebih tinggi ketimbang jenjang receiving.

Contoh hasil belajar ranah afektif jenjang responding adalah peserta

didik tumbuh hasratnya untuk mempelajari lebih jauh atau memnggali

lebih dalam lagi ajaran-ajaran Islam tentang kebersihan,

Valuing (menilai=menghargai). Menilai atau menghargai artinya

memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap sesuatu

kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan

dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. Valuing adalah
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merupakan tingkatan afektif yang lebih tinggi daripada receiving dan

responding. Dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar, peserta

didik di sini tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan tetapi

mereka telah berkemampuan untuk menilai konsep atau fenomena,

yaitu baik atau buruk. Bila sesuatu ajaran yang telah mampu mereka

nilai dan telah mampu untuk mengatakan “itu adalah baik”, maka ini

berarti bahwa peserta didik telah menjalani proses penilaian. Nilai itu

telah dicantumkan (internalized) dalam dirinya.

Dengan demikian maka nilai tersebut telah stabil dalam diri peserta

didik. Contoh hasil belajar afektif jenjang valuing adalah tumbuhnya

kemauan yang kuat pada diri peserta didik untuk berlaku bersih, baik

disekolah, di rumah maupun di tengah-tengah kehidupan

bermasyarakat.

Organization (=mengatur atau mengorganisasikan) artinya

mempertmukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang

lebih universal, yang membawa kepada perbaikan umum. Mengatur

atau mengorganisasikan merupakan pengembangan dari nilai ke dalam

satu sistem organisasi, termasuk didalamnya hubungan satu nilai

dengan nilai lainnya, pemantapan perioritas nilai yang telah

dimilikinya. Contoh hasil belajar afektif jenjang organization adalah

peserta didik mendukung penegakan bersih itu indah yang telah

dicanangkan oleh pemerintah.
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Caracterization by a value or value complex (=karakterisasi

dengan suatu nilai atau komplek nilai), yakni; keterpaduan semua

sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola

kepribadian dan tingkah lakunya. Di sini proses internalisasi nilai

telah menempati tempat tertinggi dalam suatu hirarki nilai. Nilai itu

telah tertanam secara konsisten pada sistemnya dan telah

mempengaruhi emosinya. Ini adalah merupakan tingkatan afektif

tertinggi, karena sikap batin peserta didik telah benar-benar bijaksana.

Ia telah memiliki philosophy of life yang mapan. Jadi pada jenjang ini

ini peserta didik telah memiliki sistem nilai yang mengontrol tingkah

lakunya  untuk suatu waktu yang cukup lama, sehingga membentuk

karakteristik “pola hidup”: tingkah lakunya menetap, konsisten dan

dapat di ramalkan. Contoh hasil belajar afektif pada jenjang ini adalah

peserta didik telah memiliki kebulatan sikap wujudnya peserta didik

menjadikan hadist nabi tentang kebersihansebagai pegangan hidup

baik kebersihan disekolah, dirumah maupun di tengah-tengah

kehidupan bermasyarakat.

c. Ranah Psikomotor (Nahiyah al-Harakah (ناحیھ الحركھ   =

Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan

keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang

menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotor ini

merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif (memahami sesuatu)
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dan hasil belajar afektif (yang baru tampak dalam bentuk

kecendrungan-kecendrungan berperilaku). Hasil belajar kognitif dan

hasil belajar afektif  akan menjadi hasil belajar psikomotor apabila

peserta didik telah menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu

sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan ranah

afektifnya. Jika hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif dengan

materi tentang kebersihan menurut ajaran Islam sebagaimana telah

dikemukakan pada pembicaraan terdahulu, maka wujud nyata dari

hasil belajar psikomotor yang merupakan kelanjutan dari hasil belajar

kognitif dan afektif adalah:

(1) Peserta didik dapat memberikan penjelasan kepada teman-

teman sekelas disekolah, atau kepada adik-adiknya dirumah,

atau kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan

diterapkan.

(2) Peserta didik  menganjurkan kepada teman-teman disekolah,

atau adik-adiknya dirumah agar berlaku bersih baik disekolah,

dirumah maupun di dalam kehidupan masyarakat.

(3) Peserta didik dapat memberikan contoh-contoh kebersihan

disekolah seperti berseragam sekolah bersih dan rapi, menyapu

ruang kelas, tidak membuang sampah sembarangan, segera

mengambil sampah jika ada sampah yang berserakan

dilingkungan sekolah dan memasukan ke tong sampah, dan
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melaksanakan budaya bersih yang telah ditetapkan oleh pihak

sekolah.

(4) Peserta didik dapat memberikan contoh kebersihan di rumah,

seperti menjaga kebersihan rumah, pekarangan, saluran air dan

sebagainya.

(5) Peserta didik dapat memberikan contoh kebersihan ditengah-

tengah kehidupan masyarakat seperti tidak membuang sampah

di jalan raya, dan sebagainya.

(6) Peserta didik mengamalkan dengan konsekuensi kebersihan

dalam kehidupan sehari-hari baik dalam belajar, dan dalam

beribadah.

4. Prinsip-prinsip Evaluasi (Penilaian)

Sebagai suatu proses, pelaksanaan penilaian berbasis kelas harus terencana

dan terarah sesuai dengan tujuan pencapaian kompetensi. Hakikat

penilaian berbasis kelas adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran,

bukan semata-mata sebagai alat untuk mengetahui penguasaan materi

pelajaran. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaannya guru perlu

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:31

a. Motivasi

Penilaian berbasis kelas diarahkan untuk meningkatkan motivasi

belajar siswa melalui upaya pemahaman  akan kekuatan dan

31 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi
(Jakarta; Kencana, 2011), h. 185.
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kelemahan yang dimiliki baik oleh guru maupun siswa. Dengan

demikian penilaian ini bukan semata-mata untuk memberi angka

sebagai hasil dari proses pengukuran, akan tetapi apa arti angka yang

telah dicapai itu. Siswa perlu memahami makna dari hasil penilaian.

Dengan pemahaman ini diharapkan mereka dapat lebih termotivasi

dalam melaksanakan pembelajaran.

b. Validitas

Penilaian diarahkan bukan semata-mata untuk melengkapi syarat

administratif saja, akan tetapi diarahkan untuk memperoleh informasi

tentang ketercapaian kompetensi seperti yang terumus dalam

kurikulum. Oleh karena sebab itu, penilaian tidak menyimpang dari

kompetensi yang ingin dicapai. Dengan kata lain penilaian harus

menjamin validitas.

c. Adil

Setiap siswa memiliki kesempatan yang sama dalam proses

pembelajaran tanpa memandang perbedaan sosial-ekonomi, latar

belakang budaya dan kemampuan. Oleh karena itulah mereka juga

memiliki kesempatan yang sama untuk di evaluasi. Penilaian berbasis

kelas menempatkan posisi siswa dalam kesejajaran, dngan demikian

setiap siswa akan memperoleh perlakuan yang sama.

d. Terbuka

Alat penilaian yang baik adalah alat penilaian yang dipahami baik oleh

penilai maupun oleh yang dinilai. Siswa perlu memahami jenis atau
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prosedur peniaian yang akan dilakukan beserta kriteria penilaian.

Keterbukaan ini bukan hanya mendorong siswa untuk memperoleh

hasil yang baik sehingga motivasi mereka bertambah, akan tetapi

sekaligus mereka akan memahami posisi mereka sendiri dalam

pencapaian kompetensi.

e. Berkesinambungan

Penilaian berbasis kelas pada hakikatnya merupakan bagian integral

dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian dilakukan secara

terus menerus dan berkesinambungan. Penilaian berbasis kelas, tidak

pernah mengenal waktu kapan seharusnya penilaian dilakukan.

Mengapa demikian? Karena penilaian dilakukan untuk memperoleh

informasi tentang perkembangan dan kemajuan siswa dalam

pencapaian kompetensi. Dengan demikian manakala berdasarkan

evaluasi seorang siswa diketahui belum mencapai kompetensi sesuai

dengan kriteria yang ditetapkan, maka guru harus mengulang kembali,

hingga benar-benar kompetensi itu telah tercapai secara materi.

f. Bermakna

Penilaian berbasis kelas harus tersusun dan terarah, sehingga hasilnya

benar-benar memberikan makna kepada semua pihak khususnya

kepada siswa itu sendiri. Melalui penilaian berbasis kelas siswa akan

mengetahui posisi mereka dalam perolehan kompetensi. Di samping

itu mereka juga akan memahami kesulitan-kesulitan yang dirasakan
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dalam mencapai kompetensi. Dengan demikian hasil penilaian itu juga

akan bermakna bagi guru termasuk bagi orang tua dalam membarikan

bimbingan kepada setiap siswa dalam upaya memperoleh kompetensi

sesuai dengan target kurikulum.

g. Menyeluruh

Kurikulum berbasis kompetensi diarahkan untuk perkembangan siswa

secara utuh, baik perkembangan kognitif, afektif maupun psikomotor.

Oleh sebab itu, guru dalam melaksanakan penilaian berbasis kelas

perlu menggunakan ragam penilaian, misalnya tes, penilaian produk,

skala sikap, penampilan (perfomance), dan lain-lain sebagainya. Hal

ini sangat penting sebaab hasil penilaian harus memberikan informasi

secara utuh tentang perkembangan setiap aspek.

h. Edukatif

Hasil penilaian berbasis kelas tidak semata-mata diarahkan utuk

memperoleh gambaran kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi

melalui angka yang diperoleh, akan tetapi hasil penilaian harus

memberikan umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran

yang dilakukan oleh guru maupun siswa, sehingga hasil belajar akan

lebih optimal. Dengan demikian proses penialain tidak semata-mata

tanggung jawab guru akan tetapi juga merupakan tangggung jawab

siswa artinya siswa harus ikut terlibat dalam proses penilaian, sehingga

mereka menyadari bahwa penilaian adalah bagian dari proses

pembelajaran.
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Menurut Sutrisno, yang dikutip oleh Kasful Anwar dan Hendra

Harmi dalam buku Prencanaan Sistem Pembelajaran Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP), prinsip-prinsip penilaian kelas adalah:32

a. Berorientasi kepada kompetensi

Penilaian yang dilakukan adalah penilaian pencapaian kompetensi

yang telah ditentukan.

b. Valid

Penilaian yang valid memberikan informasi yang akurat tentang hasil

belajar siswa.

c. Reliabel

Relialitas berkaitan dengan konsistensi (keajekan) hasil penilaian.

Penilaian yang reliabel memungkinkan perbandinagn yang reliabel dan

menjamin konsistensi. Misalnya guru menilai dengan unjuk kerja,

penilaian akan reliabel jika hasil yang diperoleh itu cendrung sama bila

unjuk kerja itu dilakukan lagi dengan kondisi yang relatif sama.

d. Objektif

Penilaian harus dilakukan secara objektif. Untuk itu, penilaian harus

adil, terencana, dan menerapkan kriteria yang jelas dalam pemberian

skor.

e. Mendidik

32 Kasful Anwar dan Hendra Harmi, op.cit, h. 135.
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Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi,

memperbaiki proses pembelajaran bagi guru, meningkatkan kualitas

belajar dan membina peserta didik agar tumbuh dan berkembang

secara optimal.

f. Menyeluruh

Penilaian harus dilakukan secara menyeluruh mencakup seluruh

domain yang tertuang pada setiap kompetensi dasar. Penilaian harus

menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai beragam

kompetensi peserta didik, sehingga tergambar profil kompetensi

peserta didik.

g. Berkesinambungan

Penilaian dilakaukan secara terencana, bertahap dan terus menerus

untuk memperoleh gambaran pencapaian kompetensi peserta didik

dalam kurun waktu tertentu.

h. Bermakna

Penilaian yang dilakukan hendaknya mudah dipahami, mempunyai

arti, berguna, dan bisa ditindak lanjuti oleh semua pihak.

Ada satu prinsip umum evaluasi dan penting dalam kegiatan

evaluasi, yaitu adanya triangulasi atau hubungan erat tiga komponen,

yaitu: tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran atau KBM, dan

evaluasi. Kegiatan belajar mengajar yang dirancang dalam bentuk rencana

mengajar disusun oleh guru dengan mengacu pada tujuan yang hendak

dicapai. Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur
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sejauh mana tujuan sudah tercapai. Di lain sisi, jika dilihat dari langkah

dalam menyusun alat evaluasi ia mengacu pada tujuan yang telah

dirumuskan dan evaluasi juga harus mengacu atau disesuaikan dengan

KBM yang dilaksanakan.33

Menurut Dr. Nana Sudjana, Mengingat pentingnya penilaian dalam

menentukan kualitas pendidikan, maka upaya merencanakan dan

melaksanakan penilaian hendaknya memperhatikan beberapa prinsip dan

prosedur penilaian. Prinsip penilaian yang dimaksud antara lain adalah: (a)

Dalam menilai hasil belajar hendaknya dirancang sedemikian rupa

sehingga jelas abilitas yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian,

dan interpretasi hasil penilaian. (b) Penilaian hasil belajar hendaknya

menjadi bagian yang integral dari proses belajar-mengajar. Artinya,

penilaian senantiasa dilaksanakan pada setiap saat proses belajar-mengajar

sehingga pelaksanaannya berkesinambungan. “Tiada proses belajar-

mengajar tanpa penilaian” hendaknya dijadikan semboyan bagi setiap

guru. (c) Agar diperoleh hasil belajar yang objektif, penilaian harus

menggunakan berbagai alat penilaian yang sifatnya komperhensif. Dengan

sifat komperhensif dimaksudkan segi atau abilitas yang dinilainya tidak

aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotoris. (d) Penilaian

hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindak lanjutnya. Data hasil

penilaian sangat bermanfaat bagi guru maupun bagi siswa. Oleh karena itu,

33 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta; Bumi Aksara, 2013),
h. 39.
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perlu dicatat secara teratur dalam catatan khusus mengenai kemajuan

siswa.34

Berdasarkan uraian di atas, agar evaluasi pembelajaran

dilaksanakan secara terencana dan terarah harus memperhatikan prinsip-

prinsip sebagai berikut: (1) berorientasi kepada kompetensi, (2)

berkesinambungan, (3) menyeluruh, (4) bermakna, (5) adil dan objektif,

(6) terbuka, (7) validitas, (8) reliabel, (9) edukatif.

5. Teknik-teknik Evaluasi Pembelajaran

Dalam konteks evaluasi hasil proses pembelajaran di sekolah,

dikenal adanya dua macam teknik, yaitu teknik tes dan teknik nontes.35

Hal ini sejalan dengan cara penilaian berbasis kelas untuk mengumpulkan

bukti (assessment) belajar siswa, dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu

tes dan nontes.36

a. Teknik  Tes

1) Pengertian tes

Secara harfiah, kata “tes” berasal dari bahasa Perancis Kuno:

testum dengan arti : “piring untuk menyisihkan  logam-logam mulia”

(maksudnya dengan menggunakan alat berupa piring itu akan dapat

34 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar mengajar (Bandung; PT Remaja
Rosdakarya, 2010), h. 8.

35 Anas Sudijono, op.cit, h. 62.
36 Hamzah B. Uno, dan Satria Koni, Assessment Pembelajaran (Jakarta; Bumi Aksara,

2012), h. 19.
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diperoleh jenis-jenis logam mulia yang nilainya sangat tinggi) dalam

bahasa Inggris  ditulis dengan test yang dalam bahasa Indonesia

diterjemahkan dengan “tes”, “ujian” atau “percobaan”. Dalam bahasa

Arab: Imtihan 37.(امتحان)

Ada beberapa istilah yang memerlukan penjelasan sehubungan

dengan uraian di atas, yaitu istilah test, testing, tester dan testee, yang

masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Test adalah

alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan

penilaian; testing berarti saat dilaksanakannya atau peristiwa

berlangsungnya pengukuran atau penilaian; tester artinya orang yang

melaksanakan tes, atau pembuat tes, atau eksperimentor,yaitu orang yang

sedang melakukan percobaan (eksperimentor); sedangkan testee (Mufrad)

dan testees (jama’) adalah pihak yang sedang dikenai tes atau pihak yang

sedang dikenai percobaan.38

Menurut Webster’s Collegiate dalam Purwanto, tes adalah

serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur

keterampilan, pengetahuan intelegensia, kemampuan atau bakat yang

dimilki oleh individu atau kelompok.39 Menurut Djemari dalam S. Eko

Putro widoyoko, tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya

kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon

seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan.40

37 Anas Sudijono, op.cit. h. 66.
38 Ibid.
39 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar (Yogyakarta; Pustaka Pelajar), h. 64.
40 S. Eko Putro Widoyoko, op.cit, h. 45.



30

Anas Sudijono mengemukakan bahwa dalam dunia evaluasi

pendidikan, yang dimaksud dengan tes adalah cara (yang dapat

dipergunakan) atau prosedur (yang perlu ditempuh) dalam rangka

pengukuran dan penilaian dibidang pendidikan, yang berbentuk pemberian

tugas atau serangkaian tugas baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang

harus dijawab, atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh testee,

sehingga atas dasar data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut

dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi

testee; nilai mana dapat dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai oleh

testee lainnya, atau dibandingkan dengan nilai standar tertentu.41

Berdasarkan pendapat di atas, tes adalah cara atau prosedur yang

ditempuh untuk melakukan pengukuran atau penilaian yang dapat

berbentuk pemberian tugas baik berupa pertanyaan yang harus dijawab

atau perintah yang harus dikerjakan.

2) Fungsi tes

Secara umum, ada dua macam fungsi yang dimiliki oleh tes, yaitu:

a) Sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. dalam hubungan ini tes

berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah

dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar

mengajar dalam jangka waktu tertentu. b) Sebagai alat pengukur

keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat

41 Anas Sudijono, op.cit, h. 67.
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diketahui sudah berapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan,

telah dapat dicapai.42

3) Penggolongan tes

Sebagai alat pengukur, tes dapat dibedakan menjadi beberapa jenis

atau golongan, tergantung dari segi mana atau dengan alasan apa

penggolongan tes itu dilakukan.

a) Penggolongan tes berdasarkan fungsinya sebagai alat

pengukur/kemajuan belajar peserta didik, yaitu: (1) Tes seleksi (al-Imtihan

al-Intikhabiy االءمتحاناالءنتخابى = ). Tes seleksi ini sering dikenal dengan

istilah “ujian saringan” atau “ujian masuk”. Tes ini dilaksanakan dalam

rangka penerimaan calon siswa baru, di mana hasil tes digunakan untuk

memilih calon peserta didik yang tergolong paling baik dari sekian banyak

calon yang mengikuti tes. (2) Tes awal (al-Imtihan al-Mabda’iy

Tes awal .(االءمتحانالمبدئ = sering dikenal dengan istilah pre-test. Tes jenis

ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah  materi

atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh para

peserta didik. (3) Tes akhir (al-Imtihan al-Niha’iy tes ,(االءمتحان النھائ =

akhir sering dikenal dengan istilah post-test. Tes akhir dilaksanakan

dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang

tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh para

peserta didik. (4) Tes diagnostik (al-Imtihan al-Fahshiy = ,(االءمتحان الفحصئ

tes diagnostik adalah tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara

42 Ibid.
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tepat, jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik dalam suatu mata

pelajaran tertentu. Dengan diketahuinya jenis-jenis  kesukaran yang

dihadapi oleh peserta didik maka lebih lanjut akan dapat dicarikan upaya

berupa pengobatan (theraphy) yang tepat. (5) Tes formatif (al-Imtihan al-

Yaumiy= المتحان الیومى). Tes formatif (formatif test) adalah tes hasil belajar

yang bertujuan untuk mengetahui, sudah sejauh mana peserta didik “telah

terbentuk” (sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan) setelah

mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Di

sekolah-sekolah tes formatif ini biasa dikenal dengan istilah “ulangan

harian”. (6) Tes Sumatif (Imtihan al-Nisf al-sanawiy= االءمتحان النصف

Tes sumatif (summative test) adalah tes hasil belajar yang .(السنوى

dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai

diberikan.

b) Penggolongan tes berdasarkan aspek psikis yang ingin diungkapkan

yaitu: (1) Tes intelegensia (intellegency test), yakni tes yang dilaksanakan

dengan tujuan untuk mengungkapkan  atau mengetahui tingkat kecerdasan

seseorang. (2) Tes kemampuan (aptitude test), yaitu tes yang dilaksanakan

dengan tujuan untuk mengungkapkan kemampuan dasar atau bakat khusus

yang dimiliki oleh testee. (3) Tes sikap (attitude test), yakni salah satu

jenis tes yang dipergunakan untuk mengungkapkan predisposisi atau

kecendrungan seseorang untuk melakukan suatu respon tertentu terhadap

dunia sekitarnya. (4) Tes kepribadian (personality test), yakni tes yang

dilaksanakan dengan tujuan mengungkapkan ciri-ciri khas dari seseorang
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yang banyak sedikitnya bersifat lahiriyah, seperti gaya bicara , cara

berpakaian, nada suara, hobi atau kesenangan, dan lain-lain. (5) Tes hasil

belajar, yang juga sering dikenal dengan istilah tes pencapaian

(achievement test), yakni tes yang biasa digunakan untuk mengungkapkan

tingkat pencapaian atau prestasi belajar.

c) Penggolongan lain-lain

Dilihat dari segi banyaknya orang yang mengikuti tes, tes dapat

dibedakan menjadi dua golongan, yaitu: (1) Tes individu (individual test),

yakni tes di  mana tester hanya berhadapan dengan satu orang testee saja;

(2) Tes kelompok (group test), yakni tes di mana tester berhadapan dengan

lebih dari satu orang testee.

Ditilik dari segi waktu yang disediakan bagi testee untuk

menyelesaikan tes, tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu: (1)

Power test, yakni tes di mana waktu yang disediakan buat testee untuk

menyelesaikan tes tersebut tidak dibatasi; (2) Speed test, yaitu tes di mana

waktu yang disediakan buat testee untuk menyelesaikan tes tersebut

dibatasi.

Ditilik dari segi bentuk responnya, tes dapat dibedakan menjadi

dua golongan, yaitu: (1) Verbal test, yakni suatu tes yang menghendaki

respon (jawaban) yang tertuang dalam bentuk ungkapan kata-kata atau

kalimat, baik secara lisan maupun secara tulisan; (2) Nonverbal test, yakni

test yang menghendaki respon (jawaban) dari testee bukan berupa
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ungkapan kata-kata atau kalimat, melainkan berupa tindakan atau tingkah

laku; jadi respon yang dikehendaki muncul dari testee adalah berupa

perbuatan atau gerakan-gerakan tertentu.

Apabila ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara

memberikan jawabannya, tes dapat dibedakan menjadi dua golongan,

yaitu: (1) Tes tertulis (pencil and paper test), yakni jenis tes di mana tester

dalam mengajukan butir-butir pertanyaan atau soalnya dilakukan secara

tertulis dan testee memberikan jawabannya juga secara tertulis. (2) Tes

lisan (nonpencil and paper test), yakni tes di mana tester di dalam

mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau soalnya dilakukan secara lisan

pula

b. Teknik Nontes

Yang tergolong teknik nontes adalah: 1) skala bertingkat (rating

scale); 2) kuesioner (quesionair); 3) daftar cocok (chec list); 4) wawancara

(interview); 5) pengamatan (observation).43

Untuk lebih memahami teknik di atas ikuti penjelasan berikut ini:

1) Skala bertingkat (rating scale)

Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap sesuatu

hasil pertimbangan. Seperti Oppenheim mengatakan: Rating gives a

numerical value to some kind of judgement, maka suatu skala selalu

disajikan dalam bentuk angka.

2) Kuesioner (questionair)

43 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013),
h. 41.
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Kuesioner (questionair) juga sering dikenal sebagai angket. Pada

dasarnya, kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi

oleh orang yang akan diukur (responden). Jika ditinjau dari segi siapa

yang menjawab, maka kuesioner terbagi: (a) kuesioner langsung adalah

kuesioner yang dikirimkan dan diisi langsung oleh responden. (b)

kuesioner tidak langsung adalah kuesioner yang dikirimkan dan diisi

bukan oleh responden. Kuesioner tidak langsung biasanya digunakan

untuk mencari inforamsi tentang bawahan, anak, saudara, tetangga, dan

sebagainya. Jika ditinjau dari segi cara menjawabnya, maka kuesioner

terbagi: (a) kuesioner tertutup adalah kuesioner yang disusun dengan

menyediakan pilihan jawaban lengkap sehngga responden hanya tinggal

memberi tanda pada jawaban yang dipilihnya. (b) kuesioner terbuka

adalah kuesioner yang disusun sedemikian rupa sehingga respondenbebas

mengemukakan pendapatnaya.

3) Daftar cocok (check list)

Yang dimaksud dengan daftar cocok (check list) adalahbderetan

pernyataan (yang biasanya singkat-singkat), dimana responden yang

dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok(v) di tempat yang sudah

disediakan.

4) Wawancara (interview)

Wawancara atau interview adalah suatu metode atau cara yang digunakan

untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab

sepihak. Dikatakan sepihak karena dalam wawancara ini responden tidak
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diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan

hanya diajukan oleh subjek evaluasi.

Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: (a) wawancara

bebas, dimana responden mempunyai kebebasan untuk mengutarakan

pendapatnya, tanpa dibatasi oleh patokan-patokan yang telah dibuat oleh

subjek evaluasi. (b) wawancara terpimpin, yaitu wawancara yang

dilakukan oleh subjek evaluasi dengan cara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu. Dalam hal ini, responden

tinggal memilih jawaban yang sudah dipersiapkan oleh penanya.

5) Pengamatan (observation)

Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan

cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara

sistematis. Ada dua macam observasi, yaitu: (a) Observasi partisipan,

yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat, dalam hal ini pengamat

memasuki dan mengikuti kegiatan kelompok yang sedang diamati. (b)

observasi sistematik, yaitu observasi dimana fakto-faktor yang diamati

sudah didaftar secara sistematis dan sudah diatur menurut kategorinya.

6) Riwayat hidup

Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama masa

kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup , maka subjek

evaluasi akan dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian,

kebiasaan, dan sikap dari objek yang dinilai.
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Ditinjau dari bentuk yang biasa kita kenal, penilaian kelas meliputi 7

(tujuh) bentuk, yaitu:

a. Penilaian melalui tes tertulis,

b. Penilaian melalui tes lisan,

c. Penilaian unjuk kerja,

d. Penilaian produk,

e. Penilaian proyek,

f. Penilaian portofolio, dan

g. Penilaian diri.44

Penjelasan untuk masing-masing jenis penilaian dijelaskan dalam uraian

berikut.

a. Penilaian melalui tes tulis

Tes tulis dilakukan untuk mengungkapkan penguasaan siswa dalam

aspek/ ranah kognitif. Dalam penilaian tertulis, soal-soal diberikan dalam

bentuk tertulis dan jawaban tes juga tertulis.45

Tes tertulis dapat dibagi atas tes essay atau essay examination dan

tes objektif atau disebut juga short-answer test.46 Yang dimaksud dengan

tes essay ialah tes yang berbentuk pertanyaan tulisan, yang jawabannya

merupakan karangan (essay) atau kalimat yang panjang-panjang.

44 Ibid, h. 242.
45Nik Haryati, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) (Bandung;

Alfabeta, 2001), h. 135.
46 Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pembelajaran (Bandung; PT

Remaja Rosdakarya, 2012), h. 35.
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Sedangkan yang dimaksud dengan tes objektif ialah tes yang dibuat

sedemikian rupa sehingga hasil tes itu dapat dinilai secara objektif, dinilai

oleh siapapun akan menghasilkan skor yang sama.47

Tes essay bentuk-bentuknya berupa essay bebas dan essay terbatas.

Sedangkan tes objektif bentuk-bentuknya berupa tes benar salah (true

false), tes pilihan ganda (multiple choice), tes menjodohkan (matching),

tes melengkapi (completion) dan tes jawaban singkat.

Berikut ini sebuah bagan mengenai perbedaan tes objektif dan tes

essay.48

PERBEDAAN TES OBJEKTIF DAN TES ESSAY

DITINJAU

DARI

TES OBJEKTIF TES ESSAY

Taksonomi
hasil yang
diukur

Baik untuk mengukur hasil
belajar tingkat knowledge,
comprehension, aplikasi dan
analisis.

Tidak cocok untuk tingkat
sintesis dan evaluasi

Tidak efisien untuk
knowledge.

Baik untuk comprehension,
aplikasi dan analisis.

Sangat baik untuk tingkat
sintesis dan evaluasi.

Sampling
isi/bahan

Karena menggunakan jumlah
item yang banyak, dapat
mencakup atau mewakili
bahan pelajaran yang luas
pula.

Karena mengunakan jumlah
soal yangrelatif kecil, hanya
mencakup bahan yang
terbatas (tidak dapat mewakili
isi bahan yang luas).

47 Ibid.
48 Ibid, h. 36.
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Persiapan
membuat soal

Mempersiapkan item adalah
yang sukar dan memakan
waktu.

Mempersiapkan item yang
baik adalah sukar, tetapi lebih
mudah daripada
mempersiapkan soal objektif.

Penskoran Objektif, sederhana, dan
keandalannya tinggi.

Subjektif, sukar, dan kurang
andal.

Kemungkinan Mendorong siswa untuk
mengingat,
menginterpretasikan, dan
menganalisis ide-ide orang
lain.

Mendorong siswa untuk
mengorganisasi dan
menginterpretasikan ide-
idenya sendiri.

b. Penilaian melalui tes lisan

Tes lisan (oral test) sangat bermanfaat untuk mengukur aspek yang

berkaitan dengan kemampuan komunikasi (communication skill). Tes lisan

dapat menguji peserta didik baik secara individual maupun secara

berkelompok. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan

tes lisan antara lain sebagai berikut: siapkan terlebih dahulu suatu rencana

pertanyaan serta scope jawaban yang diminta untuk setiap jawaban,

laksanakan scoring secara teliti terhadap setiap jawaban yang diberikan

oleh murid.

Kelebihan tes lisan adalah guru dapat mengetahui kemampuan

peserta didik secara langsung, formulasi pertanyaan dapat secara langsung

disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta didik, dapat menghindari

jawaban spekulatif, dan dap;at diketahui penguasaan peserta didik secara

tepat.
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Kelemahan tes lisan adalah membutuhkan waktu yang relatif lama,

subjektivitas tester sulit dihindri, dan seringkali peserta didik kurang bebas

dalam mengemukakan pendapat.

c. Penilaian unjuk kerja

Sesuai dengan pedoman  model penilaian kelas yang dikeluarkan oleh

Pusat kurikulum Balitbang Diknas, yang dimaksud dengan penilaian unjuk

kerja adalah kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Oleh karena

itu, penilaian unjuk kerja dilakukan terhadap apa yang dilakukan oleh

peserta didik ketika sedang berbuat melakukan tugas tertentu.

Untuk dapat mengetahui benar tidaknya unjuk kerja peserta didik,

guru perlu menggunakan lembar pengamatan. Penilaian unjuk kerja

merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta

didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk

menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik

menunjukkan unjuk kerja. Untuk mengamati unjuk kerja peserta didik

dapat menggunakan alat atau instrumen berikut:

1. Daftar Cek (Check list)

Daftar cek merupakan seperangkat instrumen evaluasi yang

mencerminkan rangkaian tindakan/perbuatan yang harus dtampilkan

oleh peserta tes, yang merupakan indikator-indikator dari

keterampilan yang akan diukur. Pada penilaian unjuk kerja yang

menggunakan daftar cek, peserta didik mendapat nilai apabila kriteria

penguasaan kemampuan tertentu dapat diamati oleh penilai. Jika tidak
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dapat diamati, peserta didik tidak memperoleh nilai.49 Langkah-

langkah dalam menyusun daftar cek adalah: (1) Menentukan

indikator-indikator penguasaanketerampilan yang diukur. (2)

Menyusun indikator-indikator tersebut sesuai dengan urutan

penampilannya. (3) kemudian dilakukan pengamatan terhadap subjek

yang dinilai untuk melihat pemunculan indikator-indikator yang

dimaksud. Jika indikator tersebut muncul, maka di beri tanda cek (v)

atau tulis kata “ya” pada tempat yang sudah disediakan.

2. Skala Penilaian (Rating Scale)

Skala penilaian adalah alat penilaian yang menggunakan suatu

prosedur terstruktur untuk memperoleh informasi tentang sesuatu yang

diobservasi. Terstruktur maksudnya disusun dengan aturan-aturan

tertentu secara sistematis. Langkah-langkah dalam menyusun skala

penilaian adalah: (1) Menentukan indikator-indikator penguasaan

keterampilan yang diukur. (2) Menentukan skala yang digunakan,

misalnya dengan menggunakan skala 5 dengan rentangan: 5 = sangat

baik, 4 = baik, 3 = cukup, 2 = kurang, dan 1 = sangat kurang. (3)

Menyususn indikator-indikator tersebut sesuai dengan urutan

penampilannya.

Sedangkan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam

menyusun skala penilaian adalah: (1) Jumlah butir/pertanyaan tidak

terlalu banyak. (2) Angka/huruf untuk seperangkat rating scale

49 Hamzah B. Uno dan Satria Koni, op.cit , h. 20.
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tertentu harus mempunyai arti tetap. (3) Jumlah kategori angka yang

digunakan supaya diusahakan cukup bermakna dan dapat dibedakan

secara jelas. (4) setiap pernyataan/pertanyaan hendaknya hanya

mengukur satu karakteristik/ satu komponen. (5) Bila rating scale

akan mengukur suatu prosedur, maka hendaklah

pernyataan/pertanyaan disusun secara urut.

d. Penilaian produk

Sesuai dengan pengertian yang dikemukakan oleh Pusat Kurikulum

Balitbang Diknas, yang dimaksud dengan penilaian produk adalah

penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian

produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu

produk atau kualitas produk tersebut.50 Jadi dalam penilaian hasil kerja

siswa terdapat dua tahapan penilaian yaitu: (a) penilaian tentang pemilihan

dan cara penggunaan alat serta prosedur kerja siswa, (2) penilaian tentang

kualitas teknis dan estetis hasil kerja siswa.

e. Penilaian proyek

Penilaian proyek adalah tugas yang harus diselesaikan dalam priode waktu

tertentu. 51 Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan,

pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data.

Penilaian proyek digunakan, untuk mengetahui pemahaman dan

pengetahuan dalam bidang tertentu, kemampuan peserta didik

mengaplikasikan subjek tertentu secara jelas.

50 Ibid, h. 22.
51 Ibid, h. 24.
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f. Penilaian portofolio

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan

pada kumpulan informasi yang menunjukan perkembangan kemampuan

peserta didik dalam suatu priode tertentu.52

Penilaian portofolio didasarkan pada koleksi  atau kumpulan

pekerjaan yang diberikan guru kepada siswa sesuai dengan tujuan

pembelajaran. Penilaian portofolio dapat terfokus pada proses belajar

mengajar serta dapat memberikan informasi tentang kelebihan dan

kekurangan peserta didik.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan  ketika merancang penilaian

portofolio adalah sebagai berikut: (a) Menentukan tujuan apakah akan

memantau proses atau mengevaluasi  hasil akhir. (b) Isi portofolio harus

sesuai dengan tujuan yang akan dinilai. (c) Guru harus menentukan

(seleksi) terhadap hasil kerja siswa. (d) Membedakan portofolio kelompok

dan individual.

g. Penilaian diri

Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian yang dilakukan oleh peserta

didik sendiri, berkaitan dengan status, proses dan tingkat pencapaian

kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajran tertentu didasarkan atas

52 Ibid, h. 26.



44

kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Tujuan utama dari penilaian diri

adalah untuk mendukung atau memperbaiki proses dan hasil belajar.53

6. Langkah-langkah Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan integral dalam suatu proses

pembelajaran. Agar evaluasi dapat dilaksanakan tepat pada waktu yang

diharapkan dan hasilnya tepat guna dan tepat arah, perlu mengikuti

langkah-langkah berikut ini:54

a. Menyusun rencana evaluasi hasil belajar

Perencanaan evaluasi hasil belajar itu umumnya mencakup:

(1) Merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Perumusan tujuan

evaluasi hasil belajar itu penting sekali, sebab tanpa tujuan yang

jelas maka evaluasi hasil belajar akan berjalan tanpa arah dan pada

gilirannya dapat mengakibatkan evaluasi menjadi kehilangan arti

dan fungsinya.

(2) Menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Misalnya apakah

aspek kognitif, aspek afektif ataukah aspek psikomotorik.

(3) Memilih dan menetukan teknik yang akan dipergunakan di dalam

pelaksanaan evaluasi, misalnya apakah evaluasi itu akan

dilaksanakan dengan teknik tes ataukah teknik nontes.

(4) Menyusun alat-alat pengukur yang akan dipergunakan dalam

pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik, seperti butir-

53 Suharsimi Arikunto, op.cit, h. 257
54 Anas Sudijono, op.cit, h. 59.
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butir soal tes hasil belajar (pada evaluasi hasil belajar yang

menggunakan teknik tes). Daftar check (check list), rating scale,

panduan wawancara (interview guide) atau daftar angket

(Questionnaire), untuk evaluasi hasil belajar yang menggunakan

teknik nontes.

(5) Menentukan tolok ukur,norma atau kriteria yang akan dijadikan

pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap

data hasil evaluasi. Misalnya apakah akan dipergunakan penilaian

beracuan patokan (PAP) ataukah akan dipergunakan  penilaian

beracuan kelompok atau norma (PAN).

(6) Menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu

sendiri (kapan dan seberapa kali evaluasi hasil belajar itu akan

dilaksanakan).

b. Menghimpun data

Dalam evaluasi hasil belajar, wujud nyata dari kegiatan menghimpun

data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan

menyelenggarakan tes hasil belajar (apabila evaluasi hasil belajar itu

menggunakan teknik tes), atau melakukan pengamatan, wawancara

atau angket dengan menggunakan instrumen-instrmen tertentu berupa

rating scale, check list, interview guide atau questionnaire (apabila

evaluasi hasil belajar itu menggunakan teknik nontes).

c. Mengolah dan menganalisis data
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Mengolah dan menganalisis hasil evaluasi dilakukan dengan maksud

untuk memberikan dan makna terhadap data yang telah berhasil

dihimpun dalam kegiatan evaluasi. Untuk keperluan itu maka data

hasil evaluasi perlu disusun dan diatur demikian rupa sehingga “dapat

berbicara”. Dalam mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi itu

dapat dipergunakan teknik statistik dan /atau teknik non statistik,

bergantung kepada jenis data yang akan diolah dan dianalisis. Dengan

analisis statistik misalnya, penyususnan atau pengaturan dan penyajian

data lewat tabel-tabel, grafik atau diagram, perhitungan-perhitungan

rata-rata, standar deviasi, pengukuran korelasi, uji beda mean atau uji

beda frekuensi dan sebagainya akan dapat menghasilkan informasi-

informasi yang lebih lengkap dan amat berharga.

d. Memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan

Penafsiran atau interpretasi terhadap data hasil evaluasi belajar pada

hakikatnya adalah merupakan verbalisasi dari makna yang terkandung

dalam data yang telah mengalami pengolahan dan penganalisisan itu.

Atas dasar interpretasi terhadap data hasil evaluasi itu pada akhirnya

dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan tertentu. Kesimpulan-

kesimpulan hasil evaluasi itu sudah barang tentu harus mengacu pada

tujuan dilakukannya evaluasi itu sendiri.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

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

dianalisis dan disimpulkan sehingga dapat diketahui apa makna yang
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terkandung didalamnya maka pada akhirnya evaluator akan dapat

mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan-kebijakan yang

dipandang perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi tersebut.

Harus senantiasa diingat bahwa setiap kegiatan evaluasi menuntut

adanya tindak lanjut yang kongkret. Tanpa diikuti oleh tindak lanjut

yang kongkret maka pekerjaan evaluasi itu hanya akan sampai pada

pernyataan, yang menyatakan bahwa: “saya tahu, bahwa ini begini dan

itu begitu”. Apabila hal seperti itu terjadi, maka kegiatan evaluasi itu

sebenarnya tidak banyak membawa manfaat bagi evaluator.

Menurut Nana Sudjana, ada beberapa langkah yang dapat dijadikan

pegangan dalam melaksanakan proses penilaian hasil belajar, yakni:55

a. Merumuskan atau mempertegas tujuan-tujuan pengajaran.

Mengingat fungsi penilaian hasil belajar adalah mengukur tercapai

tidaknya tujuan pengajaran, maka perlu dilakukan upaya

mempertegas tujuan pengajaran sehingga dapat memberikan arah

terhadap penyususnan alat-alat penilaian.

b. Mengkaji kembali materi pengajaran berdasarkan kurikulum dan

silabus mata pelajaran. Hal ini penting mengingat isi tes atau

pertanyaan penilaian berkenaan dengan bahan pengajaran yang

diberikan.

c. Menyusun alat-alat penilaian, baik tes maupun nontes, yang cocok

digunakan dalam menilai jenis-jenis tingkah laku yang tergambar

55 Nana Sudjana, op.cit, h. 9.
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dalam tujuan pengajaran. Dalam penyususnan alat-alat penilaian

hendaknya diperhatikan kaidah-kaidah penulisan soal.

d. Menggunakan hasil penilaian sesuai dengan tujuan penilaian.

Dalam kaitannya dengan penyusunan alat-alat penilaian di atas ada

beberapa langkah yang harus ditempuh, yakni:56

a. Menelaah kurikulum dan buku pelajaran agar dapat ditentukan

lingkup pertanyaan, terutama materi pelajaran, baik luasnya

maupun kedalamannya.

b. Merumuskan tujuan instruksional khusus sehingga jelas betul

abilitas yang harus dinilainya. Tujuan instruksional khusus harus

dirumuskan secara operasional, artinya bisa diukur dengan alat

yang biasa digunakan.

c. Membuat kisi-kisi atau blueprint alat penilaian.

d. Menyusun atau menulis soal-soal berdasarkan kisi-kisi yang telah

dibuat.

e. Membuat dan menentukan kunci jawaban.

7. Proses Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Menurut Zakiyah Daradjat, pendidikan agama Islam adalah suatu

usaha sadar untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa

dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh (kaffah). Lalu

56 Ibid.
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menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta

menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.57

Pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah bertujuan untuk

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan

pemupukan pengetahuan, pengahayatan, pengamalan serta pengalaman

peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang

terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan

bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang

lebih tinggi.58

Adapun ruang lingkup bahan pelajaran pendidikan agama Islam

meliputi lima unsur pokok, yaitu:59

a. Al-Qur’an

b. Aqidah

c. Syari’ah

d. Akhlak

e. Tarikh.

Setiap mata pelajaran memberikan informasi secara kuantitatif

maupun diskriptif tentang perkembangan belajar peserta didik, sehingga

dapat diketahui lebih jelas kelebihan dan kekurangan peserta didik. Setiap

mata pelajaran mempunyai dimensi yang berbeda-beda satu dengan yang

lainnya, sehingga orientasi pembelajaran dan penilaian adalah penguasaan

57Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung;
Alfabeta, 2012), h. 201.

58 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasisi Kompetensi
Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004 (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 135.

59 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, h.22.
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kompetensi sesuai dengan dimensi masing-masing mata pelajaran. Begitu

juga dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam mempunyai dimensi

sendiri tentang proses pembelajaran dan penilaiannya.

Kriteria atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian

pendidikan agama Islam antara lain:

a. Penilaian dapat dilakukan melalui tes dan nontes.

b. Penilaian harus mencakup tiga aspek kemampuan, yaitu: pengetahuan,

keterampilan, dan sikap.

c. Menggunakan berbagai cara penilaian pada waktu kegiatan belajar

sedang berlangsung, misalnya; mendengarkan, observasi, mengajukan

pertanyaan, mengamati hasil kerja siswa, dan memberi tes.

d. Pemilihan alat dan jenis penilaian berdasarkan rumusan tujuan

pembelajaran.

e. Mengacu kepada tujuan dan fungsi penilaian, misalnya pemberian

umpan balik, pemberian informasi kepada siswa tingkat keberhasilan

belajarnya, memberikan laporan kepada orang tua.

f. Alat penilaian harus mendorong kemampuan penalaran dan kreativitas,

misalnya tes tertulis uraian, tes kinerja, hasil karya siswa, proyek, dan

portofolio.

g. Mengacu kepada prinsip diferensi, yakni memberikan peluang kepada

siswa untuk menunjukkan apa yang diketahui, dipahami, dan mampu

dilakukan.
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h. Tidak bersifat diskriminasi, yakni memberikan peluang yang adil

kepada semua siswa.60

Evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam KTSP

adalah dengan menggunakan penilaian berbasis kompetensi, yaitu bagian

dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian

kompetensi peserta didik yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan

sikap.

Mengingat KTSP, sebagaimana Kurikulum Berbasis Kompetensi

menekan adanya penguasaan kompetensi, maka seorang guru harus

merancang rencana penilaian agar pembuatan soal mempengaruhi pada

kompetensi yang hendak dicapai. Dalam merancang rencana penilaian

seorang guru harus memperhatikan standar ketuntasan setiap indikator atau

kompetensi dasar yang telah dianalisis.61

Salah satu proses penilaian yang dilalui dalam KTSP adalah

penilaian kelas. Penilaian kelas adalah proses pengumpulan dan

penggunaan informasi oleh guru untuk pemberian nilai terhadap hasil

belajar siswa berdasarkan tahapan kemajuan siswa sesuai dengan daftar

kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum.

Penilaian dilakukan secara terpadu dengan proses belajar mengajar

dalam suasana yang menyenangkan sehingga memungkinkan peserta didik

menunjukkan apa yang dipahami dan mampu dikerjakannya. Data hasil

belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung dijaring,

60 Abdul Majid dan Dian Andayani, op.cit, h. 97.
61 Nik Haryati, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Bandung :

Alfabeta, 2011), h. 113.
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dikumpulkan dan kemudian dianalisis melalui prosedur dan alat penilaian

sesuai dengan kompetensi/pencapaian indikator yang akan dicapai.62

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahuai bahwa pelaksanaan

evaluasi pembelajaran PAI dilakukan melalui tes dan nontes untuk

mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, yang dirancang

dengan sebaik-baiknya dan mengumpulkan data dengan berbagai cara

yang dilakukan secara terpadu dengan proses pembelajaran. Kemudian

data hasil evaluasi dianalisis sesuai dengan prosedur.

8. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Evaluasi
Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri

dari berbagai tindakan.  Adapun faktor-faktor yang dapat mendukung dan

menghambat pelaksanaan evaluasi pembelajaran dapat ditinjau dari

beberapa faktor, yaitu faktor guru, siswa, kurikulum, dan sarana.

a. Faktor Guru

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas)

Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru dijelaskan bahwa guru adalah

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi

62 Ibid, h.115.
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peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.63 Menurut Najib Sulhan,

guru dalam permendiknas menunjukkan orang yang memiliki banyak

ilmu dan harus bertanggungjawab. Apa yang dimilki itu diamalkan

dengan sungguh-sungguh. Dengan harapan anak didiknya menjadi

lebih baik dalam segala hal yakni dimulai dari persiapan, proses,

hingga evaluasi. Dan semua pekerjaan itu harus

dipertanggungjawabkan.64

Sebagai evaluator ada beberapa kemampuan yang harus dimilki

oleh guru di antaranya:

1) Guru perlu memiliki kemampuan dalam merancang berbagai

instrumen evaluasi.

2) Guru harus memilki kemampuan dalam mengolah data sebagai

bagian dari proses evaluasi yang dilakukan.

3) Guru memilki kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat

berdasarkan data hasil evaluasi, karena kesalahan dalam

mengambil keputusan dapat merugikan siswa.65

4) Guru dituntut untuk mampu dan dapat mengatur waktu kegiatan

secara fleksibel.66

63 Najib Sulhan, Karakter Guru Masa Depan (Surabaya; JP Books, 2010), h. 2.
64 Ibid.
65 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi

(Jakarta; Kencana, 2011), h. 152.
66 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran (Jakarta; Kencana,

2011), h. 177.
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Merancang alat evaluasi merupakan salah satu langkah yang tidak

boleh ditinggalkan dalam perencanaan dan desain pembelajaran.

Melalui evaluasi yang tepat bukan saja kita dapat menentukan

keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran, akan tetapi juga

sekaligus dapat melihat efektivitas program desain pembelajaran.67

Hamalik menjelaskan pentingnya perencanaan evaluasi sebagai

berikut: 1) rencana evaluasi membantu kita untuk menentukan apakah

tujuan-tujuan telah dirumuskan dalam artian tingkah laku. 2)

berdasarkan rencana evaluasi yang telah ada itu, kita dapat bersiap-siap

untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. 3) rencana evaluasi

memberikan waktu yang cukup untuk merancang tes. Untuk menyusun

suatu tes yang baik, diperlukan persiapan yang matang.

Hal ini berarti bahwa guru sebagai evaluator sebelum

melaksanakan evaluasi pembelajaran sudah menyusun program

evaluasi pembelajaran agar evaluasi tersebut dapat dilaksanakan

dengan tepat.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa guru adalah

pendidik profesional, memiliki berbagai kemampuan sesuai dengan

peranan dan senantiasa bertanggungjawab terhadap pekerjaannya

dimulai dari persiapan, proses hingga evaluasi. Dari aspek guru ada

beberapa faktor yang dapat mendukung pelaksanaan evaluasi

pembelajaran yaitu: guru harus mampu merencanakan atau menyusun

67 Ibid. h. 231.
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program pelaksanaan evaluasi, guru harus mampu mengembangkan

alat penilaian, guru harus mampu mengolah data, guru harus mampu

membuat keputusan tepat berdasarkan data hasil evaluasi, dan guru

harus mampu mengatur waktu dengan baik.

b. Faktor Siswa

Yang menjadi tugas dan tanggungjawab guru diantaranya adalah

mendorong agar siswa memiliki tingkat perhatian yang tinggi, kita

meyakini tanpa adanya perhatian akan sulit menggerakkan siswa untuk

bersungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu kegiatan.

Faktor yang dapat mempengaruhi perhatian seseorang dilihat dari

aspek individu antara lain:68

1. Minat seseorang terhadap suatu ransangan. Individu yang merasa

memiliki minat terhadap sesuatu rangsangan akan memiliki tingkat

perhatian yang tinggi pula terhadap rangsangan tersebut. Sesuatu

yang diminati seseorang akan lebih menarik perhatian orang yang

bersangkutan.

2. Kondisi fisik setiap individu. Individu yang memiliki kondisi fisik

yang tidak sehat akan mempengaruhi perhatian yang bersangkutan

terhadap suatu rangsangan.

3. Motivasi setiap individu. Individu yang memiliki motivasi yang

tinggi terhadap suatu aktivitas, akan memberikan perhatian yang

68 Wina sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan
Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) (Jakarta; Kalam Mulia, 2011), h. 268-269.
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lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang memiliki motivasi

yang rendah.

4. Kebutuhan Individu. Manakala individu merasa membutuhkan

terhadap sesuatu, maka yang bersangkutan akan memberikan

perhatian yang tinggi terhadap sesuatu.

5. Sasaran yang jelas. Setiap individu yang memiliki maksud tertentu

terhadap sesuatu akan mempertinggi perhatian yang bersangkutan

terhadap sesuatu itu.

Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, evaluasi bukan hanya

tanggung jawab guru, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab siswa.

Artinya dalam proses evaluasi siswa dilibatkan oleh guru, sehingga

mereka memiliki kesadaran pentingnya evaluasi untuk memantau

keberhasilannya sendiri dalam proses pembelajaran (self evaluation).

Dengan demikian, siswa tidak lagi menganggap bahwa evaluasi

merupakan suatu beban yang kadang-kadang mengganggu sikap

mentalnya. Melalui self evaluation siswa akan menganggap bahwa

evaluasi adalah sesuatu yang wajar yang harus dilaksanakan.69

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa faktor siswa dapat

mempengaruhi pelaksanaan evaluasi pembelajaran.

c. Faktor Kurikulum

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional dikatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat

69 Ibid, h. 350.
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rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar

mengajar.70

Perubahan kurikulum dari kurikulum yang berorientasi pada isi

pelajaran (content based curriculum) menjadi kurikulum yang

berorientasi pada kompetensi (competency based curriculum) memiliki

konsekuensi memiliki konsekuensi terhadap berbagai aspek

pembelajaran di sekolah.

Perubahan paradigma kurikulum tersebut, membawa implikasi

terhadap paradigma evaluasi atau penilaian, dari penilaian dengan

pendekatan normatif ke penilaian dengan menggunakan acuan standar.

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 atau belum.71

Berdasarkan uraian di atas menunjukan bahwa perubahan

kurikulum membawa implikasi terhadap paradigma evaluasi atau

penilaian.

d. Faktor sarana

70 Ibid, h.8.
71 Ibid, h. 349.



58

Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung

terhadap kelancaran proses pembelajaran.72 Berkaitan dengan evaluasi

pembelajaran sarana yang dibutuhkan misalnya kelengkapan soal,

lembar pengamatan, daftar angket, daftar wawancara, dan ruangan atau

tempat untuk melaksanakan praktek khususnya dalam mata pelajaran

pendidikan agama Islam.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mengetahui bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-

penelitian lain, maka penulis mengadakan pengamatan, dan mencoba untuk

melakukan studi kepustakaan dan melihat tesis atau penelitian lain yang

senada dengan penelitian ini ternyata ada beberapa tesis yang berhubungan

dengan tesis penulis, antara lain:

1. Pelaksanaan Evaluasi pada Madrasah Aliyah (Studi Kasus pada

Madrasah Aliyah Negeri Kampar). Tesis ini ditulis oleh M. Bakri pada

tahun 2004. Hasil penelitiannya, pelaksanaan pendidikan di MAN

Kampar cukup baik dalam mengatur proses belajar-mengajar dan

menyusun anggaran keuangan, hal ini terbukti dengan semakin

meningkatnya jumlah siswa yang ingin menempuh pendidikan di

Madrasah ini. Kepala MAN kampar merupakan kepemimpinan yang

selalu memperhatikan dan meningkatkan kemampuan bawahannya dalam

setiap tugas dan telah melaakukan evaluasi bagi para bawahannya.

72 Ibid, h. 200.
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Persamaan penelitian tersebutdengan penelitian penulis sama-sama

meneliti tentang pelaksanaan evaluasi. Perbedaannya, penelitian tersebut

meneliti tentang pelaksanaan evaluasi pendidikan yang dilakukan oleh

kepala sekolah terhadap guru dan penyusunan anggaran keuangan

sekolah di MAN Kampar, sedangkan penelitian penulis berkaitan dengan

pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru PAI

di tingkat sekolah menengah pertama negeri di kecamatan Bengkalis.

2. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar pada lembaga Pendidikan Islam

(Studi Kasus di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Kecamatan Tampan

Kota Pekanbaru). Tesis ini ditulis oleh H. Abdul Haris Effendy pada

tahun 2006. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa “pelaksanaan evaluasi

hasil belajar di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Kecamatan Tampan Kota

Pekanbaru cukup baik”. Kesimpulan tersebut berdasarkan pertimbangan:

(a) pelaksanaan evaluasi telah menggunakan metode serta prosedur

pembuatan soal tes yang baik, (b) hasil evaluasi telah dimanfaatkan

sebagai feedback peningkatan kualitas pendidikan serta, (c) telah

mengevaluasi seluruh aspek hasil belajar yaitu kognitif, afektif dan

psikomotor. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis

yaitu sama-sama meneliti tentang pelaksanaan evaluasi. Perbedaannya,

penelitian tersebut meneliti tentang pelaksanaan evaluasi hasil belajar

yang dilakukan oleh seluruh guru mata pelajaran yang ada di Madrasah

Aliyah Darul Hikmah, sedangkan penelitian penulis berkaitan dengan
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pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru-guru

PAI di sekolah menengah pertama negeri di kecamatan Bengkalis.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan suatu konsep dan penjabaran sekaligus

sebagai aturan di lapangan penelitian guna menghindari kesalah pahaman

dalam menafsirkan judul tesis ini serta menetukan arah yang jelas dalam

penyususnannya, untuk itu dalam penelitian ini permasalahan difokuskan

pada proses evaluasi pembelajaran dengan menggunakan indikator-indikator

sebagai berikut:

1. Guru menyusun rencana pelaksanaan evaluasi

a. Menentukan tujuan dengan jelas, mudah dimengerti, mengunakan kata

operasional, dapat diamati dan diukur.

b. Menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi.

c. Memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam

pelaksanaan evaluasi.

d. Menyusun alat-alat pengukur yang dipergunakan dalam pengukuran

dan penilaian hasil belajar,berbentuk butir-butir soal tes hasil belajar

(pada evaluasi hasil belajar yang menggunakan teknik tes) maupun

dalam bentuk daftar check (check list), rating scale, panduan

wawancara (interview guide) atau daftar angket (questionnaire) untuk

evaluasi hasil belajar yang menggunakan teknik nontes.
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e. Menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan

pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi data hasil

evaluasi.

f. Menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar.

2. Guru menghimpun data

Wujud nyata  dari menghimpun data adalah melakukan pengukuran

(teknik tes), pengamatan, wawancara atau angket dengan menggunakan

instrumen tertentu berupa rating scale, check list, interview guide atau

questionnaire (teknik nontes). Instrumen atau alat penilaian yang

digunakan harus memiliki petunjuk yang jelas, mudah dipahami,

dilakukan secara objektif, terbuka dan hati-hati agar tujuan pengumpulan

data tersebut benar-benar tercapai.

3. Guru mengolah dan menganalisis hasil evaluasi

Mengolah dan menganalisis hasil evaluasi dilakukan dengan memberi

makna terhadap data yang telah berhasil dihimpun dalam kegiatan

evaluasi.

4. Guru menginterpretasi data dan menarik kesimpulan

Interpretasi terhadap data hasil evaluasi pada hakikatnya adalah

merupakan verbalisasi dari makna yang terkandung dalam data yang telah

mengalami pengolahan dan penganalisaan.

5. Guru menindaklanjuti hasil evaluasi



62

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

dianalisis, dan disimpulkan sehingga dapat diketahui apa makna yang

terkandung didalamnya, maka pada akhirnya evaluasi akan dapat

mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan-kebijakan yang

dipandang perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi tersebut.
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