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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sebuah program. Program melibatkan sejumlah

komponen yang bekerja sama dalam sebuah proses untuk mencapai tujuan

yang diprogramkan, pendidikan merupakan aktivitas sadar dan sengaja yang

diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.1 Dalam proses pembelajaran terdapat

tiga komponen utama yaitu: tujuan pembelajaran, strategi belajar mengajar

dan evaluasi atau penilaian. Ketiga komponen ini saling menunjang dalam

proses pembelajaran peserta didik untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Evaluasi belajar merupakan bagian integral dari aktivitas proses belajar

mengajar yang menyebabkan proses pendidikan terarah dan dapat dilakukan

evaluasi.

Menurut Guba dan Lincoln yang dikutip oleh Wina Sanjaya

mendefinisikan evaluasi itu merupakan suatu proses memberikan

pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan

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

kegiatan, keadaan atau sesuatu ketentuan tertentu.2 Dengan evaluasi yang baik

dan menyeluruh akan dapat mengetahui apa yang diinginkan dari kegiatan

belajar mengajar. Semua hasil belajar pada dasarnya di evaluasi hanya saja

bentuk evaluasinya yang berbeda sesuai dengan tujuan masing-masing.

1 Purwanto, 2011, Evaluasi Hasil Belajar, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 1
2 Wina Sanjaya, 2008, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Jakarta: Kencana,  h. 241
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Hasil belajar atau bentuk tingkah laku yang diharapkan dari proses

belajar mengajar meliputi 3 (tiga) aspek atau ranah. Berkenaan dengan hal ini

sesuai dengan pendapat Benjamin S. Bloom bahwa : “Taksonomi

(pengelompokkan) tujuan pendidikan itu harus senantiasa kepada tiga ranah

yang melekat pada diri peserta didik, yaitu ranah proses berpikir (cognitive

domain), ranah nilai dan sikap (affective domain) dan ranah keterampilan

(psychomotor domain) ”.3

Melihat pentingnya evaluasi pendidikan khususnya mengukur

kegiatan belajar mengajar, maka evaluasi pendidikan harus dilakukan pada

semua mata pelajaran. Termasuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Evaluasi dilaksanakan tidak hanya mengukur aspek kognitif dan psikomotorik

namun juga harus aspek afektif.

Namun realita yang terjadi bahwa proses Pendidikan Agama Islam

lebih banyak terkonsentrasi pada persoalan-persoalan teoritis keagamaanyang

bersifat kognitif semata serta amalan-amalan ibadah praktis.

PendidikanAgama Islam terasa kurang terkait terhadap persoalan bagaimana

mengubah pengetahuan agama yang bersifat kognitif menjadi “makna” dan

“nilai” yang perlu diinterealisasikan dalam diri seseorang lewat berbagai cara,

media dan forum.

Berdasarkan Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 dalam pasal 58

menyatakan bahwa  “evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh

pendidik untuk memantau proses kemajuan proses dan perbaikan hasil belajar

3 Anas Sudijono, 2008, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Grafindo Persada, h. 49
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peserta didik secara berkesinambungan.4 Berdasarkan Undang-undang

tersebut menyatakan bahwa evaluasi dilakukan untuk memantau

perkembangan yang ada pada diri siswa.

Dalam Pendidikan Agama Islam evaluasi aspek afektif sangat perlu

sekali untuk melihat kemampuan peserta didik dari penyerapan nilai-nilai

kepribadian. Bila dilihat dari tujuan pendidikan adalah perubahan tingkah laku

maka penerapan nilai-nilai Islam pada siswa merupakan proses dari perubahan

tingkah laku. Apabila peserta didik baru bisa mencapai pemahaman konsep

berarti belum bisa mencapai tujuan yang sebenarnya, yaitu perubahan tingkah

laku. Sehingga yang menjadikan permasalahan sekarang mengapa banyaknya

pelajar yang mempunyai nilai raport tinggi namun aklak yang dimiliki rendah,

inilah yang menjadikan PR sekarang dan wajib dicari solusinya.

Evaluasi dalam Pendidikan Agama Islam merupakan cara atau teknik

penilaian terhadap tingkah laku peserta didik. Karena sosok pribadi yang

diinginkan oleh pendidikan Islam bukan hanya pribadi yang bersifat religius,

tetapi juga memiliki ilmu dan keterampilan yang sanggup beramal dan

berbakti kepada tuhan dan masyarakat.5 Sebagaimana Allah mengevaluasi

keimanan manusia yaitu dalam surat Al-Hasyr ayat 18, yang berbunyi :









4 Redaksi Sinar Grafika,  2009, UU Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 20 Tahun 2003),
Bandung: Sinar Grafika Offset, h. 37.
5 Arman Arif, 2002, Pengantar Ilmu dan Metodologi Dalam Islam, Jakarta: Ciputat Pers,
h. 53.
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Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah
setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok
(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S. Al-Hasyr : 18).

Pengertian takwa di atas merupakan kondisi yang menjadikan hati

selalu waspada, menghadirkan dan merasakan pengawasan Allah dalam setiap

keadaan. Ia takut, merasa bersalah dan malu bila Allah mendapatinya berada

dalam keadaan yang dibenci oleh-Nya. Sehubungan dengan seruan ayat di atas

mengingatkan agar hati orang-orang yang beriman selalu waspada dan selalu

ingat kepada Allah.6 Adapun nilai yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-

Hasyr ayat 18, evaluasi merupakan seruan Allah kepada orang-orang yang

beriman supaya mau berintropeksi terhadap perbuatan yang telah

diperbuatnya, supaya setiap amal yang telah diperbuatnya itu ada peningkatan

ke arah yang lebih baik sesuai harapan. Sehingga dapat dilihat dan diuji nilai

kebenarannya menggunakan alat ukur yang tepat, bukan saja dalam ranah

afektifnya namun dari kognitif dan psikomotor pun harus dapat diuji.

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa evaluasi afektif sangat

penting dalam menilai tingkat keimanan seseorang (dalam PendidikanAgama

Islam) meskipun evaluasi afektif ini susah dari pada evaluasi aspek kognitif

maupun psikomotorik, namun tak kalah penting bahwa evaluasi afektif

merupakan alat untuk mengetahui keberhasilan pendidikan khususnya

Pendidikan Agama Islam maka bagaimanapun juga evaluasi tersebut harus

dilakukan.

6 Sayyid Quthb, 2002, Tafsir fi Zhilalil-Quran di Bawah Naungan Al-Quran Jilid 22, Penerjemah,
As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani Press, h. 21
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Berdasarkan pengamatan awal, penulis menemukan permasalahan

yang dihadapi oleh guru, khususnya guru PAI dalam melakukan evaluasi

afektif pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Hal ini tampak dari

gejala-gejala sebagai berikut :

1. Sebagian guru ada yang belum mencatat secara sistematis penilaian

afektif siswa dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

2. Dalam pelaksanaan evaluasi guru lebih dominan yang dinilai pada

aspek kognitif dan psikomotornya saja.

3. Guru hanya menggunakan teknik observasi (pengamatan) saja dalam

mengevaluasi ranah afektif siswa.

4. Tidak adanya penjelasan dari sekolah tentang pembuatan indikator

evaluasi afektif.

5. Dalam indikator pencapaian kompetensi belajar, guru cenderung

menggunakan kata kerja operasional yang mengarah kepada kognitif.

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih

lanjut bagaimana model pengembangan evaluasi ranah afektif siswa pada

pembelajaran Pendidikan Agama Islam khususnya pada ranah afektif siswa,

maka penulis mencoba mengkaji lebih mendalam, dalam sebuah judul :

Model Pengembangan Evaluasi Ranah Afektif Siswa pada Pembelajaran

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

Kampar Air Tiris Kecamatan Kampar.
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B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap tulisan ini,

maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah yaitu sebagai berikut:

1. Model pengembangan

Model pengembangan terdiri dari dua kata, model dan

pengembangan. Model adalah pola dari sesuatu yang dibuat dari sesuatu

yang akan dibuat. Dalam arti lain, model disebut juga dengan konstruksi

yang merupakan ulasan teoritis tentang suatu konsepsi dasar.7 Namun pada

judul skripsi ini yang dimaksud dengan model adalah bentuk atau teknik

yang digunakan untuk menilai siswa. Sedangkan pengembangan

menunjukkan pada suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara yang

baru, dimana selama kegiatan tersebut penilaian dan penyempurnaan

terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan.8

Adapun yang di maksud dengan pengembangan di sini adalah

kegiatan untuk memperoleh suatu cara atau alat baru untuk melaksanakan

penyempurnaan sesuatu dengan cara mencari ide atau hal dan bentuk baru

yang lebih baik.

2. Evaluasi ranah afektif

Menurut Daryanto, evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara

sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi

7 Nik Haryati, 2011, Pengembangan Kurikulum PAI, Bandung: Alfabeta, h. 85
8 Hendayat Sutopo & Westy Soemanto, 1993, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sebagai
Substansi Problem Administrasi Pendidikan , Jakarta: Bumi Aksara,  h. 45
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perubahan dalam pribadi siswa.9 Sedangkan pengertian ranah afektif

banyak mengartikannya sikap dan nilai. Menurut Wina Sanjaya, ranah

afektif berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, perkembangan apresiasi dan

penyesuaian perasaan sosial.10

Jadi, evaluasi ranah afektif adalah suatu proses kegiatan

memperoleh data terhadap kemajuan, pertumbuhan dan perkembangan

tentang sikap nilai, perilaku serta akhlak siswa dalam pembelajaran untuk

tujuan tertentu.

3. Pendidikan Agama Islam

Menurut Ramayulis, Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami,

menghayati, mengimani, bertaqwa 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.11 Pendidikan Agama Islam merupakan usaha bimbingan dan

asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah pendidikannya dapat

memahami dan mengamalkan ajaran islam serta menjadikannya sebagai

pandangan hidup.

Jadi yang penulis maksudkan mengenai Pendidikan Agama Islam di

sini hanya sebatas mata pelajaran yang menjadi bagian dari kurikulum dan

salah satu bidang studi yang diajarkan di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 1 Kampar Air Tiris Kecamatan Kampar.

9 Daryanto, 2002, Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, h. 1.
10 Hamzah B. Uno, 2011, Perencanaan Pembelajaran, Gorontalo: Bumi Aksara,     h. 37
11 Ramayulis, 2005, Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Kalam Mulia, Cet. Ke-4, h. 21
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Dari penegasan istilah di atas dapat disimpulkan bahwa maksud

dari judul yang penulis inginkan adalah untuk mendeskripsikan bentuk

atau pola pengembangan evaluasi ranah afektif siswa yang dilakukan oleh

guru pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam  di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 1 Kampar Air Tiris Kecamatan Kampar.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka

penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana proses pelaksanaan evaluasi ranah afektif siswa pada

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 1 Kampar Air Tiris Kecamatan Kampar?

b. Teknik evaluasi ranah afektif manakah yang digunakan guru dalam

menilai afektif siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kampar Air Tiris Kecamatan

Kampar?

c. Apakah yang menjadi tujuan evaluasi ranah afektif siswa pada

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 1 Kampar Air Tiris Kecamatan Kampar?

d. Bagaimanakah model pengembangan teknik evaluasi ranah afektif

siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 1 Kampar Air Tiris Kecamatan Kampar?
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e. Apakah kendala yang dihadapi guru dalam mengembangkan evaluasi

ranah afektif siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kampar Air Tiris Kecamatan

Kampar?

2. Batasan Masalah

Melihat  permasalahan yang ada di atas maka untuk memudahkan

dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan diteliti,

sehingga penelitian ini difokuskan pada model pengembangan evaluasi

ranah afektif siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kampar Air Tiris Kecamatan

Kampar.

3. Rumusan Masalah

Adapun pokok masalah dalam penelitian adalah  sebagai berikut :

a. Bagaimanakah Pengembangan evaluasi ranah afektif siswa pada

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 1 Kampar Air Tiris Kecamatan Kam\par?

b. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh guru Pendidikan Agama Islam

dalam mengembangkan evaluasi ranah afektif siswa pada

pembelajaran PendidikanAgama Islam di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 1 Kampar Air Tiris Kecamatan Kampar?
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mendeskripsikan pengembangan evaluasi ranah afektif siswa

pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 1 Kampar Air Tiris Kecamatan Kampar.

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru dalam mengembangkan

evaluasi ranah afektif siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama

Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kampar Air Tiris

Kecamatan Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai informasi data dalam mengevaluasi ranah afektif siswa dalam

suatu proses pendidikan formal.

b. Diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan kontribusi atau

sumbangan dalam ilmu pengetahuan khususnya dapat menjadi acuan

dalam proses pelaksanaan evaluasi pembelajaran.

c. Menjadi bahan informasi bagi masyarakat luas khususnya bagi

kalangan pendidik dan mahasiswa dalam lingkungan perguruan tinggi.

d. Sebagai upaya memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan

perkuliahan pada program Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Pendidikan

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan untuk memperoleh gelar Sarjana

Pendidikan Islam (S.Pd.I).


