
 

 

ABSTRAK 

 
Sudarto 2015. Pengembangan Instrumen Penilaian Aspek Kognitif Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas VII Di Smp Islam Thoriqul Huda Cekok Tahun 
Ajaran 2014-2015. Skripsi. Jurusan Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Ju’subaidi, M.Ag 

 

Kata Kunci: Pengembangan Instrumen, Tes Lisan 
Proses evaluasi mata pelajaran PAI di SMP Islam Thoriqul Huda belum mencapai target yang 

diinginkan, guru merasa perlu membenahi sistem evaluasinya, ini semua disebabkan karena adanya 
masalah yang berhubungan dengan peserta didik, didalam proses pengerjaan soal ujian masih belum 
yakin dengan kemampuannya, sehingga membuat peserta didik menyontek, melihat jawaban teman 
dan berfikir pasif, dan instrumen soal hanya mampu mengukur proses-proses mental yang dangkal, 
sehingga memungkinkan peserta didik melakukan spekulasi. Dari dampak itulah yang harus SMP 
ketahui agar bisa dijadikan bahan evaluasi selanjutnya. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti 
tertarik untuk mengadakan penelitian di SMP Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo yang mana 
telah menggunakan teknik ujian lisan yang telah dikembangkan sebagai salah satu peningkatan 
kualitas penilaian yang dilakukan oleh guru. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penilaian kognitif  bentuk tes 
lisan pada mata pelajaran PAI kelas VII di SMP Islam Thoriqul Huda cekok dan Untuk mengetahui 
proses pengembangan instrumen penilaian  kognitif bentuk tes lisan pada mata pelajaran PAI kelas 
VIII di SMP Islam Thoriqul Huda Cekok. Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian 
dengan pendekatan kualitatif. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, jenis 
penelitian studi kasus ini digunakan karena peneliti dapat meneliti terkait dengan 
kejadian/aktifitas/kegiatan yang benar-benar dilaksanakan di SMP Thoriqul Huda Cekok Babadan 
Ponorogo, terkait dengan tes lisan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 
wawancara, dokumentasi.    

 Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Penilaian kognitif bentuk ujian lisan pada 
mata pelajaran PAI kelas VII di SMP Islam Thoriqul Huda Cekok dilakukan dengan model 
penilaian berorientasi pada tujuan. Hal ini dikarenakan tes lisan bertujuan untuk memahami 
materi fakta, konsep dan prinsip. Instrumen yang digunakan bergantung pada tujuan yang ingin 
dicapai meliputi tahap awal yaitu perkenalan, tahap pelaksanaan dan tahap pemberian nilai 
dengan berpedoman kelengkapan jawaban yang diberikan testee, kelancararan, dan kebenaran 
jawaban. Pengembangan instrumen penilaian kognitif aspek ujian lisan pada mata pelajaraan PAI 
kelas VII di SMP Islam Thoriqul Huda dikembangkan melalui soal tes yang dikembangkan dari 
kompetensi dasar kedalam indikator-indikator kemudian soal diklasifikasi mulai dari soal tingkat 
pengetahuan, soal tingkat pemaham dan soal tingkat pengaplikasian. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar sebagai bagian 

dari peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui sisitem penilaian. Dalam 

penilaian proses dan hasil belajar siswa di sekolah, aspek-aspek yang berkenaan dengan 

pemilihan alat penilaian, penyusunan soal, pengelolaan dan interprestasi data hasil penilaian, 

analisisi butir soal untuk memeperoleh kualitas yang memadai, serta pemanfaatan data hasil 

penilaian sangat berpengaruh terhadap kualitas lulusan. Oleh sebab itu, kemampuan para 

guru dan calon guru dalam aspek-aspek tersebut mutlak diperlukan, aspek-aspek tersebut 

dengan maksud menambah literatur bagi para guru dan calon guru yang berkeinginan 

memperluas wawasan dan keterampilan dalam bidang  penilaian, khususunya dalam menilai 

proses dan hasil belajar siswa di sekolah.
1
 

Ada tiga istilah yang sering digunakan dalam melakukan evaluasi, yaitu pengukuran, 

asesmen, dan evaluasi. Pengukuran adalah penetapan angka dengan cara yang sistematik 

untuk menyatakan keadaan individu, keadaan individu ini bisa berupa kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Menurut Grivin dan Nik pengukuran asesmen dan evaluasi adalah 

hirarki, Pengukuran membandingkna hasil pengamatan dengan kriteria, asesmen 

menjelaskan dan menafsirkan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi adalah penetapan nilai 

atau implikasi suatu prilaku.
2
 

                                                
1 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 1995), 1. 

2 Djemari Mardapi, Teknik Penyususnan Instrument Tes Dan Non Tes  (Jokjakarta: PT Mitra Cendekia 

Press, 2008), hal 2 



 

 

Penilaian adalah kegiatan menilai yang terjadi dalam kegiatan pendidikan guru 

ataupun pengelola pengajaran sudah mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan, khususunya 

dunia sekolah, penilaian mempunyai makna bagi siswa, dengan diadakanya penilaian maka 

siswa dapat mengetahui sejauh mana telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh 

guru, dengan hasil penilaian yang diperoleh guru akan dapat mengetahui peserta didik mana 

yang sudah berhak melanjutkan pelajaran. Sedangkan makna bagi sekolah, apabila guru-

guru mangadakan penilaian maka bisa diketahui apakah kondisi belajar yang diciptakan 

sudah sesui dengan harapan atau belum.    

Dalam penilaian ada tiga ranah yang dinilai yaitu ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Sesui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan yang menjelaskan bahwa kompetensi lulusan harus mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Ini berarti bahwa pembelajaran dan penilaian harus 

mengembangkan kompetensi peserta didik yang berhubungan dengan ranah afektif (sikap), 

kognitif (pengetahuan), dan psikomotor (keterampilan). 

Dalam penilaian ranah kognitif ada beberapa teknik penilaian salah satunya 

menggunakan penilaian lisan/ ujian lisan. Mengikuti ujian lisan sering kali mempunyai 

kesan sendiri. Rasa takut dan gugup sering kali lebih besar tatkala testee mengikuti ujian 

lisan. Apalagi tester tidak bisa diketahui sebelumnya, atau diketahui sebelumnya ada 

diantara penguji yang kita kenal kurang kooperatif  atau terlalu galak atau sering dijuluki 

killer oleh siswanya.
3
 

Ujian ini pada hakekatnya diberikan untuk mengetahui seberapa jauh dalam menguasi 

ilmu yang telah diberikan kepada peserta didik. Sering kali ujian juga ditujukan untuk 

                                                
3 Hasbullah Thabrany, Rahasia Sukses Belajar, ed 1, cet 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992), 

132. 



 

 

mengetahui seberapa luas dan kreatif pemikiran peserta didik di dalam memahami 

pendidikan agama Islam. 

Pendidikan agama adalah pendidikan yang memeberikan pengetahuan dan membentuk 

sikap, kepribadian, dan ketrampilan, peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, 

yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, 

jenjang, dan jenis pendidikan.
4
 

Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk 

menumbuhkan sikap religius seseorang dan juga untuk menumbuhkan pembentukan 

kebiasaan berakhlak mulia dan beradat kebiasaan yang baik. Tujuann ini sesui dengan tujuan 

pendidikan karakter yang sekarang sedang di tekankan dalam dunia pendidikan. 

Dalam realitanya di lapangan, proses evaluasi mata pelajaran PAI belum begitu 

mencapai target yang diinginkan, karena adanya masalah yang berkaitan dengan guru, 

peserta didik atau dengan alat instrumen penilaiannya, seperti contoh guru yang belum 

begitu paham tentang penilain dan juga  bagaimana cara mengembangkannya soal yang 

belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan  pembuatan soal, serta selama ini dalam 

pembuatan soal penilaian, guru hanya terpusat pada pilihan ganda dan juga urain saja, 

karena alasanya yang sering digunakan kebanyakan sekolah adalah pilihan ganda dan juga 

uraian. Padahal didalam kedua instrumen tersebut pada teknis pelaksanaanya kemungkinan 

peserta didik mencontek dan berfikir pasif itu sangat mungkin sekali, dan juga pada 

umumnya instrumen soal hanya mampu mengukur proses-proses mental yang dangkal, serta 

memungkinkan peserta didik melakukan spekulasi.
5
  Dengan melihat kondisi demikian, 

instrumen yang digunakan dalam menguji perlu dikaji ulang dan dikembangkan agar sesui 

                                                
4 PP No 55 Tahun 2007, 1-2. 

5 Anas sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2011), 135. 



 

 

dengan aturan atau petunjuk yang berlaku sehingga mutu dari mata pelajaran PAI semakin 

meningkat serta tujuan dari Pendidikan Agama Islam bisa tercapai. 

Perlunya dikembangkanya ujian lisan dalam suatu lembaga pendidikan ini disebabkan 

karena beberapa hal. pertama, ujian lisan sangat bermanfaaat untuk mengukur aspek yang 

berkaitan dengan kemampuan komunikasi (communication skill), kedua, tes lisan 

dimaksudkan untuk peningkatan kualitas peserta didik dalam keilmuwan mereka, dengan 

harapan peserta didik bukan hanya mahir dalam penulisan tetapi juga mahir dalam 

melafadzkannya. Ketiga ujian lisan digunakan untuk mengungkap penguasaan peserta didik 

tentang pemahaman mengenai fakta, konsep, prinsip, dan prosedur kegiatan dengan mata 

pelajaran yang dipelajari. Dengan ini diharapkan peserta didik mempunyai bangunan 

keilmuan dan landasan yang kokoh untuk mempelajari materi berikutnya. 

Dengan berlandaskan seperti itu  SMP Islam Thoriqul Huda sebagai lembaga 

pendidikan umum yang berbasis Islam melaksanakan beberapa usaha untuk meningkatkan 

kualitas pendidikannya, yaitu dengan cara meningkatkan perangkat-perangkat alat 

pendidikan yang dimilikinya, salah satunya adalah pengembangan instrumen ujian lisan 

pada mata pelajaran PAI ini, biasanya guru dalam pelaksanaanya menggunakan kuis, maju 

satu persatu, wawancara satu-satu atau secara kelompok dan lain-lain. Tujuan dari kesemua 

itu agar siswa mampu menguasai seluruh aspek baik dari segi penguasaan materi, 

pemahaman mengenai fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, dan juga penguasaan bahasa, 

pengolahan kata secara langsung dan juga melatih anak untuk berfikir cepat dan sistematis. 

Berdasarkan alur pemikiran dan temuan diatas maka peneliti akan melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN 

ASPEK KOGNITIF PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 



 

 

(PAI) KELAS VII DI SMP ISLAM THORIQUL HUDA CEKOK TAHUN AJARAN 

2014-2015”  

B. Fokus Penelitian 

Penenlitian ini difokuskan pada pengembangkan instrumen penilaian kognitif bentuk 

tes lisan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas VII  di SMP I “Thoriqul 

Huda Cekok”. 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

pokok masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penilaian kognitif bentuk tes lisan pada mata pelajaran PAI kelas VII di 

SMP Islam Thoriqul Huda Cekok? 

2. Bagaimana proses pengembangan instrumen penilaian  kognitif bentuk tes lisan pada 

mata pelajaran PAI kelas VIII di SMP Islam Thoriqul Huda Cekok? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penilaian kognitif  bentuk tes lisan pada mata pelajaran PAI kelas VII 

di SMP Islam Thoriqul Huda cekok 

2. Untuk mengetahui proses pengembangan instrumen penilaian  kognitif bentuk tes lisan 

pada mata pelajaran PAI kelas VIII di SMP Islam Thoriqul Huda Cekok 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini secara teoritik akan ditemukan bagaimana penilaian 

kognitif bentuk tes lisan serta model pengembangan instrumen penilaian kognitif bentuk 



 

 

tes lisan. Serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi SMP Islam 

Thoriqul Huda Cekok khususnya dan siswa/siswi pada umumnya dalam upaya 

peningkatan proses pembelajaran.  

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan bagi guru-guru SMP Islam Thoriqul 

Huda Cekok dalam meningkatkan kemampuan menyusun bahan instrumen penilaian dan 

juga bagi berbagai pihak di antaranya: 

1. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pendorong untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

2. Bagi Guru 

Diharapkan bagi guru bisa menjalankan tugasnya dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan siswanya melalui pengembangan instrumen penilaian kognitif sekaligus 

mengetahui upaya mengatasi masalah dan pemecahanya. 

3. Bagi Peneliti  

Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dengan harapan dapat mengamalkan 

ilmu yang didapatkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

F. Metode Penelitian 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan pendekatan 

kualitatif, karena yang memiliki karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data 



 

 

langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil, analisis dalam penelitian 

kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif, dan  makna merupakan hal yang 

esensial.6 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis 

yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.
7
 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.
8
 Penelitian kualitatif memiliki ciri-

ciri: 

a. Dilakukan pada latar ilmiah sebagai sumber data langsung dan peneliti sebagai 

instrumen kunci. 

b. Bersikap deskriptif yaitu menggambarkan situasi tertentu atau data daripada angka. 

Peneliti tidak akan memandang sesuatu itu sudah demikian adanya, sehingga 

pertanyaan mengenai proses semisal, mengapa, bagaimana, menjadi dominan. 

c. Lebih memperhatikan proses daripada hasil. Ini disebabkan karena hubungan bagian-

bagian yang diamati akan lebih jelas apabila diamati dalam proses. 

d. Desain bersifat sementara. Penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus 

menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan. Jadi, tidak menggunakan desain 

yang disusun secara ketat  dan kaku sehingga tidak dapat diubah lagi. 

e. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. Penelitian kualitatif 

menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh dirundingkan dan 

                                                
6
 Lexy Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), 3. 

7 Ibid, 6. 
8 Ibid, 3. 



 

 

disepakati oleh manusia yang dijadikan sumber data.
9
  Dalam hal ini, jenis penelitian 

yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu, yang meliputi individu, 

kelompok, institusi dan masyarakat.
10

 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif peneliti lebur (immersed) dengan situasi yang diteliti. 

Peneliti adalah pengumpul data, orang yang ahli dan memiliki kesiapan penuh untuk 

memahami situasi, ia sebagai peneliti sekaligus instrumen.
11

 Ciri khas penelitian 

kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab peranan 

penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya.
12

 Untuk itu penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai instrumen kunci, sekaligus pengamat sebagai partisipasi pasif dan 

sebagai pengumpul data yang mana peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh 

subjek atau informan, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini peneliti laksanakan di SMP Islam Thoriqul Huda di Desa Cekok 

Kecamatan Babadan Ponorogo Propinsi Jawa Timur. SMP Thoriqul Huda  memiliki dua 

pintu masuk yang pertama masuk lewat jl. Mayjend. Soetoyo No. 194 dan yang kedua 

lewat jl. Sunan Kalijaga kemudian masuk ke jl. Syuhada’ Desa Cekok Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo. Letak Pondok Pesantren Thoriqul Huda ini diapit oleh 

beberapa desa yaitu sebelah utara Desa Karang Talok, sebelah barat Desa Keniten, 

sebelah selatan Desa Kertosari, dan sebelah timur Desa Patihan Wetan. Alasan utama 

                                                
9 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 6-8. 
10 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan ( Surabaya: SIE:, 2001), 24-25.    
11 N.S Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan (Surabaya: SIE, 2001), 24-25. 
12 Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif  , 5. 



 

 

peneliti mengadakan penelitian di lembaga ini, karena guru mengadakan tes lisan yang 

bisa dijadikan tolok ukur tingkat kefahaman anak dari segi kognitif, dan juga SMP Islam 

merupakan sekolahan yang memadukan kurikulum sekolah dengan kurikulum pondok 

yang dikenal masyarakat dengan sebutan sekolah umum berbasis pendidikan pondok. 

Dengan pemilihan lokasi ini peneliti diharap menemukan hal-hal baru yang bermakna. 

4. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah:  

a. Kepala Sekolah sekaligus sebagai Guru mata pelajaran PAI yaitu Bapak Budijanto, 

M. Pd.I, untuk memperoleh data tentang penilaian kognitif betuk tes lisan serta cara 

pengembangannya,  

b. Waka Kurikulum yaitu Ustadz Kholid Ali Husni, S.Ag, untuk memperoleh data 

tentang sistem penilaian di SMP Islam Thoriqul Huda, dan juga data pelaksanaan tes 

lisan. 

c. Dan siswa-siswa SMP Islam Thoriqul Huda Cekok, untuk memeproleh data tentang 

tanggapan siswa terhadap tes lisan pada matapelajaran PAI. 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dengan demikian 

sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan sebagai sumber 

data utama, sedangkan sumber data tertulis dan foto adalah sebagai sumber data 

tambahan.
13

 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan uatama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

                                                
13 Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif  , 112. 



 

 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang diterapkan.
14

 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting 

(kondisi yang ilmiah),  sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak 

pada observasi berperanserta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.
15

 

Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data penelitian kualitatif: 

a. Wawancara Mendalam  

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang 

yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan 

pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.
16

 Wawancara mendalam disebut juga 

wawancara tak berstruktur, wawancara terbuka atau wawancara kualitatif. Wawancara 

tidak berstruktur mirip dengan percakapan informal, metode ini bertujuan memperoleh 

bentuk tertentu informasi dari semua responden, bersifat luwes, susunan pertanyaan 

dapat berubah sesuai kebutuhan dan situasi.  

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur. 

Peneliti  terlebih dahulu membuat janji dengan narasumber, kapan dimana narasumber 

bersedia diwawancarai dan juga peneliti menyampaikan tujuan wawancara kepada 

narasumber yaitu untuk mendapatkan data tentang penilaian tes lisan dan 

pengembangan tes lisan, kemudian  membuat pedoman wawancara lalu baru melakukan 

wawancara dengan narasumber. 

Dalam penelitian ini sumber yang akan diwawancarai adalah: 

                                                
14 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2013), 308. 
15 Ibid., 309. 

16 Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunkasi dan Ilmu Sosial 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 180. 



 

 

1. Kepala Sekolah yaitu Bapak Budijanto, M. Pd.I. 

2. Waka Kurikulum yaitu Ustadz Kholid Ali Husni, S.Ag 

3. Guru mata pelajaran PAI yaitu Bapak Budijanto, M. Pd.I 

4. Siswa-siswa SMP Islam Thoriqul Huda Cek ok  

b. Observasi Partisipan 

Observasi partisipan yaitu suatu observasi dengan orang yang melakukan 

pengamatan berperan serta ikut ambil bagian dalam kehidupan orang yang 

diobservasi.
17

 Atau suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh observan dengan 

ikut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi. Dalam penelitian 

ini observasi partisipan dilakukan dengan tujuan untuk mengamati peristiwa yang 

dialami oleh subyek dan mengembangkan pemahaman terhadap konteks sosial yang 

kompleks, serta untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan rumusan 

masalah tersebut di  atas. 

Hasil observasi dalam penelitian ini, dicatat dalam catatan lapangan (CL). 

Sebab, catatan  lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian 

kualitatif, peneliti mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan 

data di lapangan. Pada waktu di lapangan, dia membuat “catatan”, setelah pulang ke 

rumah atau tempat tinggal barulah menyusun “catatan lapangan”.18
 

Dapat dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, jantungnya adalah catatan 

lapangan. Catatan lapangan pada penelitian ini bersifat deskriptif. Artinya, bahwa 

catatan lapangan ini berisi gambaran tentang latar pengamatan, orang, tindakan, dan 

pembicaraan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan fokus penelitian. Pada 

                                                
17  Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan ( Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 161. 

 18 Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, 153 – 154. 



 

 

bagian deskriptif tersebut berisi beberapa hal, di antaranya adalah gambaran diri 

fisik, rekonstruksi dialog, deskripsi latar fisik, catatan tentang peristiwa khusus, 

gambaran kegiatan, dan perilaku pengamat.
19

 

Dalam penelitian ini metode observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data 

tentang bagaimana penilaian kognitif  pada aspek ujian lisan dan kegiatan guru PAI 

dalam mengembangkan instrumen penilaian kognitif. 

c. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non 

insani, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. “Rekaman” sebagai setiap 

tulisan  atau pernyataan yang dipersiapkan  oleh atau untuk individual atau organisasi 

dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa atau memenuhi accounting.
20

 

Sedangkan “dokumen” digunakan untuk mengacu atau bukan selain rekaman, yaitu 

tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti surat-surat, buku 

harian,  catatan khusus, foto-foto, dan sebagainya. 

Teknik dokumentasi sengaja digunakan dalam penelitian ini, mengingat (1) 

sumber ini selalu tersedia dan murah terutama ditinjau dari alokasi waktu; (2) 

rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang stabil, baik keakuratannya 

dalam merefleksikan situasi yang terjadi dimasa lampau, maupun dapat dan 

dianalisis kembali tanpa mengalami perubahan; (3) rekaman dan dokumen 

merupakan sumber informasi yang kaya, secara konstektual relevan dan mendasar 

dalam konteknya; (4)  sumber ini sering merupakan pernyataan yang legal yang 

                                                
       19 Ibid., 156. 

20 Lincoln dan Guba, Naturalistic inquirry ( Bevery Hills: Publications), 35. 



 

 

dapat memenuhi akuntabilitas. Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi 

ini, dicatat dalam format transkrip dokumentasi. 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data 

tentang sejarah berdirinya SMP Islam Thoriqul Huda, visi, misi dan tujuan, struktur 

organisasi, keadan guru keadan siswa, sarana dan prasarana serta hasil nilai ujian 

lisan. 

6. Teknik Analisis Data  

 Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat 

dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
21

 

Teknik kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan 

Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan.
22

 

Langkah-lagkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Langkah-langkah Analisis Data Kualitatif 

Keterangan:  

a). Data Reduction (data reduksi)  

                                                
21Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D, 334. 
22 Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2012), 51. 
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       Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci, dalam mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksikan gambaran mudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya yang berkaitan pengembangan 

instrumen penilaian kognitif aspek ujian lisan di SMP Islam Thoriqul Huda Cekok 

Babadan Ponorogo, baik dari hasil observasi, interview dan dokumentasi serta catatan 

lapangan terkumpul maka peneliti memilah-milah.  

b). Data Display (penyajian data) 

       Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau 

menyajikan data kedalam pola dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar 

kategori. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, 

maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola 

tersebut selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian. Seluruh data yag 

berkaitan dengan proses pegembangan instrumen penilaian kognitif pada aspek ujian 

lisan di SMP Islam Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2014-

2015, maka data tersebut disusun secara sistematis agar mudah dipahami.  

c). Conclusion Drawing/ Verifacion 

       Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh 



 

 

bukti yang kuat dan mendukung, maka kesimpulan itu merupakan kesimpulan yang 

kredibel..
23

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Keabsahan data  merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).
24

 Derajat kepercayaan keabsahan data 

(kredebilitas data) dapat diadakan pengecekan dengan teknik: 

a. Pengamatan yang tekun.  

Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara: (a) 

Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap 

kondisi pengembangan instrumen penilaian kognitif SMP Islam Thoriqul Huda (b) 

Menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap 

awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah difahami.  

b. Triangulasi. 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan  penggunaan: sumber, metode, penyidik dan 

teori.
25

 Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi dengan sumber, berarti  

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

                                                
23 Sugiono, Memahami Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2006), 247-253. 
24 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. 171. 
25Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 178. 



 

 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu 

dapat dicapai peneliti dengan jalan: 

a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Pada 

penelitian ini data yang diamati (tes lisan) yaitu Pada hari senin tanggal 16 

Maret 2015 tampak di depan kelas para peserta didik yang sedag sibuk belajar 

mempersiapkan diri menunggu giliran untuk mengikuti tes lisan yang diadakan 

oleh pihak sekolah. Sambil menunggu giliran dipanggil, peserta didik kelas VII 

terlihat belajar dengan sangat serius dan mereka juga saling tukar pikiran 

(sharing) pendapat tentang materi yang di teskan di bandingkan dengan hasil 

wawancara ke  bapak Budijanto, yaitu tes lisan dilakukan di sekolah ini ketika 

ujian tengah semester dan ujian akhir sekolah, basanya peserta didik ketika 

diadakan tes lisan ini semangat belajar sambil menunggu gilirannya terlebih 

dulu peserta didik saling tukar pengetahuan atau belajar bareng,  dari temuan 

data tersebut sudah sesui dengan kenyataan yaitu benar-benar dilaksanakan 

kegiatan tes lisan. 

b) Membandingkan hasil wawancara antara informan antara informan yang satu 

dengan informan yang lainnya. Pada penelitian ini hasil wawancara yang 

diperoleh dari bapak Budijanto selaku guru PAI, menjelaskan bahwa dalam 

pengembangan mengutamakan pada sisi materinya dimana nanti pada 

instrumen soal harus bisa mencangkup tentang pengetahuan, pemahaman, 

pengaplikasian dan yang paling penting harus sesui dengan tujuan yang 

diinginkan dengan melihat standar kompetensi, kompetensi dasar dan 

indikatornya. Dan juga harus memperhatikan situasi, baik ruangan maupun 



 

 

perlakuaan tidak menakutkan,  meyiapkan pokok pertanyaan, bobot kesatuan 

pertanyaan, dan disesuaikan dengan perencanaan dibandingkan dengan bapak 

Kholid selaku waka kurikulum. Beliau menjelaskan bahwa Didalam 

pengembangan instrumen penilaian lisan yang perlu diperhatikan adalah tujuan 

tes, kesesuaian dengan materi artinya sesui dengan kompetensi dasar, standar 

kompetensi dan indikatornya dan juga materi penting pendukung KD Data 

yang dibandingkan merupakan pengembangan instrumen penilaian kognitif 

bentuk tes lisan.  

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

 Tahapan-tahapan dalam penelitian ini ada tiga tahapan ditambah tahap terakhir 

dari penelitian yaitu: tahap penulis laporan hasil penelitian. Tahap-tahap pra-lapangan 

meliputi: (1) menyusun rencana penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus 

perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan 

informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyangkut etika penelitian, (2) 

tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri 

memasuki lapangan dan berperan serta sekaligus mengambil data, (3) teknik analisis 

data, yang meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data, (4) tahap penulisan 

hasil laporan penelitian. 

G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab 

berkaitan erat yang merupakan satu kesatuan utuh, yaitu: 

Bab satu pendahuluan, pada bab ini berfungsi untuk menjelaskan dan memaparkan 

bentuk dasar dari keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus 



 

 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 

(pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, tehnik 

analisa data, keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian),  dan sistematika pembahasan. 

Bab dua landasan teori, bab ini berfungsi untuk mengetengahkan kerangka acuan teori 

yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian yang terdiri dari pengertian penilain, 

tujuan dan fungsi penilaian, jenis dan sistem penilaian, prinsip dan prosedur penilaian, 

kualitas alat penilaian, prosedur dan metode penilaian, pengertian tes lisan,maksud dan 

tujuan tes lisan, macam-macam tes lisan, penyusunan tes lisan, langkah-langkah penyusunan 

instrumen penilaian lisan, pelaksanaan tes lisan. kelebihan dan kekurangan tes lisan. 

Bab tiga temuan penelitian, bab ini memaparkan tentang penemuan peneliti dilapangan 

yang meliputi kondisi umum SMP Islam Thoriqul Huda Cekok, deskripsi data tentang 

instrumen penilaian kognitif aspek ujian lisan, proses pengembangan instrumen aspek 

kognitif,  

Bab empat analisa pengembangan instrumen penilaian aspek kognitif pada  mata 

pelajaran PAI di SMP Islam Thoriqul Huda berfungsi untuk menafsirkan dan menjelaskan 

data hasil temuan yang terdiri dari instrumen penilaian kognitif, bagaimana proses 

pengembangan instrumen penilaian kognitif mata pelajatan PAI,  

Bab lima penutup. Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan bagi pembaca dalam 

memahami intisari dari skripsi, yang berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN ATAU TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

A. Kajian Teori 

1. Penilaian 

a. Pengertian Penilaian 

Memang tidak semua orang menyadari bahwa setiap saat guru selalu melakukan 

pekerjaan evaluasi. dalam kegiatan sehari-hari, guru jelas-jelas mengadakan pengukuran 

dan penilaian. untuk dapat mengadakan penilaian, guru mengadakan pengukuran 

terlebih dahulu. Seperti contoh jika ada penggaris, maka sebelum menentukan mana 

pensil yang lebih panjang, diukur dahulu pensil tersbut. Dan setelah mengetahui berapa 

panjang masing-masing pensil itu, baru kemudian mengadakan penilaian dengan 

melihat bandingan panjang antara kedua pensil tersebut.
26

 

Dapatlah dinyatakan “ini pensil panjang, dan ini pensil pendek. mana pensil 

panjang itulah yang diambil. jadi bisa disimpulkan mengukur adalah membandingkan 

Sesutu dengan satu ukuran pengukuran bersifat kuantitatif. Menilai adalah mengambil 

suatu keputusan terhadap Sesutu dengan ukuran baik buruk. penilaian bersifat kualitatif. 

Mengevaluasi meliputi kedua langkah di atas, yakni mengukur dan menilai.
27

  

Di tinjau dari segi bahasa, penilaian diartikan sebagai proses menentukan nilai 

suatu objek. Untuk dapat menentukan suatu nilaia atau harga suatu ojek diperlukan 

adanya ukuran atau kriteria. Misalnya untuk dapat mengatakan baik, sedang, kurang, 
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 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi)  (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 

1-2. 
27 Ibid, 3. 



 

 

diperlukan adanya ketentuan atau ukuran yang jelas bagaimana yanag baik, yang 

sedang, dan yang kurang. Ukuran itulah yang dinamakan kriteria.
28

 

Jadi bisa disimpulkan bahwa penilaian adalah proses memberikan atau 

menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Dan proses 

pemberian nilai tersebut berlangsung dalam bentuk interpretasi yang diakhiri dengan 

judgment. Dengan demikian dalam kegiatan penilaian selalu ada objek/program, kritria, 

dan ada interpretasi  atau judgment.   

b. Tujuan Dan Fungsi Penilaian 

1) Penilaian Berfungsi Selektif 

Dengan cara mengadakan penilaian guru mempunyai cara untuk mengadakan 

seleksi atau penilaian terhadap siswanya. Penilaian itu sendiri mempunyai berbagai 

tujuan, antara lain: 

a) Untuk memilih siswa yang dapat diterima disekolah tertentu 

b) Untuk memilih siswa yang dapat naik kelas atau tingkat berikutnya. 

c) Untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat biasiswa. 

d) Untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah, dan sebagainya.  

2) Penilaian Berfungsi Diagnostik 

Apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, 

maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan siswa dan juga 

penyebabnya. Jadi dengan mengadakan penilaian, sebenarnya guru mengadakan 

diagnosis kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahanya. Dengan diketahuinya 

sebab-sebab kelemahan ini, akan lebih mudah mencari cara untuk mengatasinya. 

3) Penilaian Berfungsi Sebagai Penempatan 
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 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses  Belajar Mengajar (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 3. 



 

 

Untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seseorang siswa 

harus ditempatkan, digunakan suatu penilaian. Sekelompok siswa yang mempunyai 

hasil penilaian yang sama, akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar.  

4) Penilaian Berfungsi Sebagai Pengukur Keberhasilan 

Fungsi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh man suatu program berhasil 

diterapkan. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor 

guru, metode mengajar, kurikulum, sarana, dan sistem administrasi.
29

 

Jadi penilaian merupakan alat ukur yang bisa digunakan untuk 

mengidentifikasi serta memperbaiki segala sesuatu yang berkaitan dengan 

pendidikan jika dalam ruang lingkup pendidikan, setidaknya penilaian itu memiliki 

tiga macam fungsi pokok yaitu mengukur kemajuan, menunjang penyusunan 

rencana, dan memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali.   

c. Jenis Dan Sistem Penilaian 

Dilihat dari segi fungsinya, jenis penilaian ada beberapa macam, yaitu penilaian 

formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, penilaian selektif, dan penilaian 

penemuan. 

1. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar-

mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. 

Dengan penilaian formatif diharapkan guru dapat memperbaiki program pengajaran 

dan strategi pelaksanaannya 

2. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir program, yaitu 

akhir catur wulan, akhir semester, dan akhir tahun yang bertujuan untuk melihat hasil 

yang dicapai oleh para siswa. 
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3. Penilaian diagnostic adalah penilaian yang bertujuan untuk melihat kelemahan-

kelemahan siswa yang faktor penyebabnya yaitu untuk keperluan bimbingan belajar, 

pengajaran, remedial, menemukan kasus dan lain-lain.
30

  

4. Penilaian selektif adalah penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi, misalnya 

ujian saringan masuk lembaga tertentu. 

5. Penilaian penemuan adalah penilaian yang di tunjuk untuk mengetahui ketrampilan 

prasarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti 

yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program itu.
31

 

d. Prinsip dan prosedur penilaian 

Upaya merencanakan dan melaksanakan penilaian hendaknya memperhatikan 

beberapa prinsip dan prosedur penilaian. Prinsip penilaian yang dimaksud adalah : 

1. Dalam melihat hasil belajar hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga jelas 

stabilitas yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan interprestasi hasil 

penilaian. Sebagai patokan atau rambu-rambu dalam merancang penilaian hasil 

belajar adalah kurikulum yang berlaku dan buku pelajaran yang digunakannya. 

2. Penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian intergral dari proses belajar-

mengajar. Artinya proses penilaian senantiasa dilaksanakan setiap saat proses belajar 

mengajar sehingga pelaksanaanya berkesinambungan. 

3. Penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindak lanjutnya. Data hasil 

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

secara teratur dalam catatan kasus mengenai kemajuan siswa.
32

  Demikian juga data 
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hasil penilaian harus dapat di tafsirkan sehingga guru dapat memahami peserta 

didiknya terutama prestasi dan kemampuan yang dimilikinya. Dan hasil penilain 

hendaknya di jadikan sebagai bahan untuk menyempurnakan progam pengajaran, 

memperbaiki kelemahan-kelemahan pengajaran. Dan memberikan bimbingan belajar 

kepada siswa yang memerlukan. Lebih jauh  lagi dapat dijadikan bahan untuk 

memperbaiki alat penilaian itu sendiri. 

e. Kualitas Alat Penilaian 

Keberhasilan mengungkapkan hasil dan proses belajar sangat bergantung pada 

kualitas alat penilaianya disamping pada cara pelakasanaanya. Suatu alat penilaian 

dikatakan mempunyai kualitas yang baik apabila alat tersebut memiliki atau memenuhi 

dua hal, yakni ketepatan atau validitasnya dan ketetapan atau keajeganya atau 

reliabilitasnya.
33

 

2. Tes Lisan Atau Ujian Lisan  

a. Pengertian Tes Lisan/Ujian Lisan 

Dalam bahasa inggris tes ditulis dengan “TEST” yang dalam bahasa Indonesia 

diterjemahkan dengan tes, ujian, atau percobaan. Dalam bahasa arabnya imtihan. 

Adapun dari segi istilah, menurut anne anastasi dalam karya tulisnya berjudul 

psychological testing, yang dimaksud dengan tes adalah alat pengukur yang mempunyai 

standar yang obyektif sehingga dapat digunakan untuk mengukur dan membandingkan 

keadaan psikis atau tingkah laku individu.
34

 Tes ini termasuk kelompok tes verbal, tes 

lisan adalah tes soal dan jawabanya menggunakan bahasa lisan.
35

 Beberapa istilah yang 
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bisa digunakan adalah test, testing, tester, dan testee. tes adalah alat ukur atau prosedur 

yang digunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian, testing  bermakna saat 

diselenggarakanya tes atau peristiwa dimana tes dilaksanakan, tester menunjukkan 

kepada orang yang membuat tes, sedangkan testee adalah pihak yang dikenai tes atau 

peserta tes, atau peserta ujian. 

b. Maksud dan tujuan ujian lisan  

Maksud dan tujuan tes lisan adalah untuk mengungkap penguasaan pesertadidik 

tentang pemahaman mengenai fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang berkaitan 

dengan mata pelajaran yang dipelajari.
36

 

c. Macam-macam tes lisan  

Dari segi persiapan dan cara bertanya, tes lisan dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu: 

a. Tes lisan bebas artinya pendidik dalam memberikan soal kepada peserta didik tanpa 

menggunakan pedoman yang dipersiapkan secara tertulis. 

b. Tes lisan berpedoman, artinya pendidik menggunakan pedoman tetulis tentang apa 

yang akan ditanyakan kepada peserta didik.
37

 

Ditinjau dari jawaban yang diinginkan dapat berbentuk: 

a. Pertanyaan berupa hafalan  

b. Pemahaman 

c. Analisis 

d. sintesis, dan 

e. evaluasi.
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d. Penyusunan soal tes lisan 

Dalam penyusunan tes lisan hendakya kita perhatikan hal-hal berikut ini, didalam 

tes ini hendaknya di usahakan agar: 

1) Situasi, baik ruangan maupun perlakuan tidak menakutkan, tenaga dan ramah, 

sehingga siswa dapat menjawab pertanyaan dengan leluasa 

2) Memilih dan menyiapkan pokok-pokok pertanyaan denga sebaik-baiknya dengan 

mengingat beberapa pertanyaan untuk masing-masing siswa dan bagaimana variasi 

pertanyaan 

3) Bobot kesatuan pertanyaan untuk masing-masing siswa harus diusahakan seimbang 

(sama berat) dan sepadan dengan tingkat kematangannya 

4) Disesuaikan dengan perencanaan yang sudah dibuat, kemudian dituangkan dalam 

format yang memuat: 

a)  Nomor urut soal atau pertanyaan 

b)  Pertanyaan yang akan di ajukan kepada siswa 

c)  Pokok-pokok jawaban 

d)  Batas waktu yang disediakan setiap soal  

e)  Nilai yang diharapkan tercapai  

f)  Nilai yang diperoleh siswa 

g)  Catatan bila diperlukan.
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e. Langkah-Langkah Penyusunan Instrumen Penilaian Lisan 
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Salah satu teknik evaluasi hasil belajar kognitif adalah tes verbal berupa tes lisan. 

Secara umum, ada sebelas langkah yang harus ditempuh dalam menyusun instrument 

tes verbal, yaitu: 

1. Menentukan tujuan dan kawasan tes 

2. Menguraiakan materi dan batasan perilaku yang akan diukur 

3. Menyusun kisi-kisi 

4. Memilih bentuk tes 

5. Menentukan pajang tes 

6. Menulis soal tes 

7. Menelaah soal tes 

8. Melakukan uji coba tes 

9. Menganalisis butir soal 

10. Memperbaiki tes 

11. Merakit tes.
40

 

Dalam menyiapkan instrumen evaluasi yang perlu diperhatikan adalah: 

1. Tentukan unit materi yang akan dievaluasi atau dites 

2. Rumuskan Tujuan Pembelajaran Khusus dari tiap bagian bahan 

3. Siapkan kisi-kisi 

4. Buatlah butir-butir tes yang relevan dengan tujuan intruksional khusus dari tiap 

bagian bahan. 

5. Menderetkan semua indikator dalam tabel persiapan yang memuat pula aspek 

tingkah laku terkandung dalam indikator itu.
41
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f. Langkah- langkah pengembangan tes  

Ada Sembilan langkah yang harus ditempuh dalam mengembangkan tes hasil 

prestasi belajar, yaitu: (a) menyusun  spesifikasi tes, (b) menulis soal tes, (c) menelaah 

soal tes, (d) melakukan uji coba tes, (e) menganalisis butir soal, (f) memperbaiki tes,(g) 

merakit tes, (h) melaksanakan tes, (i) menafsirkan hasil tes.
42

 

Langkah awal dalam mengembangkan tes adalah menetapkan spesifikasi tes, 

yaitu berisi uraian yang menunjukkan keseluruhan karakteristik yang harus dimiliki 

suatu tes.  Spesifikasi yang jelas akan mempermudah dalam menulis soal. Peyusunan 

spesifikai tes mencakup kegiatan menentukan tujuan tes, menyususun kisi-kisi tes, 

memilih bentuk tes, dan menentukan panjang tes.  

Ada tiga langkah dalam mengembangkan kisi-kisi tes dalam sistem penilain  

1. Menulis kompetensi dasar 

2. Menulis materi pokok 

3. Menentukan indikator 

4. Menentukan jumlah soal.  

Kemudian dalam pemilihan bentuk tes yang tepat ditentukan oleh tujuan tes, 

jumlah peserta tes, cakupan materi tes, dan karakteristik materi yang akan diujiakan. 

Sedangkan panjang tes ada tiga hal utama yang perlu diperhatikan dalam 

menentukan jumlah soal yang diujikan, yaitu: bobot masing-masing bagian yang telah 

ditentukan dalam kisi-kisi, keandalan yng diinginkan dan waktu yang tersedia. Bobot 

sekor tiap soal bisa ditentukan sebelum tes digunakan, yaitu berdasarkan kompleksitas 
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atau kesulitannya, yang komplek atau sulit diberi bobot yang lebih tinggi dibanding 

yang lebih mudah.      

g. Pelaksanaan Tes Lisan 

Dalam pelaksanaan tes lisan ini dapat dilaksanakan dengan satu penguji menilai 

satu anak didik, satu penguji menilai sekelompok anak didik, kelompok penguji menilai 

satu anak didik dan kelompok penguji menilai sekelompok anak didik
43

 

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan tes lisan antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1. Pertahankanlah situasi evaluasi dalam pelaksanaan tes lisan. Guru harus tetap 

menyadari bahwa tujuan evaluasi adalah untuk tetap mendapatkan gambaran tentang 

prestasi belajar yang dicapai oleh murid-murid. 

2. Janganlah guru membentak-bentak seorang murid karna murid tersebut memberikan 

jawaban yang menurut penilaian guru merupakan jawaban yang sangat tolol. Bentak-

bentakan yang demikian dapat menambah tekanan psikis bagi anak yang 

bersangkutan, selanjutnya suasana tes akan mejadi tidak wajar lagi.  

3. Janganlah pula ada kecenderungan untuk membantu seorang murid yang sedang dites 

dengan memberikan kunci-kunci tertentu karena kita merasa kasihan atau simpati 

pada murid tersebut. 

4. Siapkanlah terlebih dahulu suatu rencana pertanyaan secara score jawaban yang 

diminta untuk setiap pertanyaan. Hal ini untuk menjaga agar guru jangan sampai 

terkecoh oleh jawaban yang ngelantur dari murid-murid. 
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5. Laksanakanlah skoring secara teliti terhadap setiap jawaban yang diberikan oleh 

murid. Kesalahan yang banyak dilakukan adalah bahwa penilaian itu dilakukan 

setelah tes itu selesai seluruhnya. Akibatnya adalah bahwa penilaian itu terlampau 

dipengaruhi oleh jawaban-jawaban terakhir, dan dilihat dari sistem pencatatan hal ini 

merupakan suatu praktek yang tidak dapat dibenarkan.
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Proses penilaian setiap butir soal yang telah ditetapkan untuk diajukan dalam 

tes lisan itu,  juga harus disiapkan sekaligus pedoman atau ancar-ancar jawaban 

betulnya. Hal ini dimaksudkan agar tester disamping mempunyai kriteria yang pasti 

didalam memberikan skor atau nilai kepada testee atas jawaban yang mereka berikan 

dalam tes lisan tersebut, juka tidak akan terpukau atau terkecoh dengan jawaban 

panjang lebar atau berbelit-belit yang diberikan oleh testee yang menurut anggapan 

testee merupakan jawaban betul dan tepat, padahal menurut kriteria yang telah 

ditentukan sesungguhnya sudah menyimpang atau tidak ada hubungannya dengan 

soal yang diajukan kepada testee.
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Adapun tips menghadapi ujian lisan 

1. Persiapkan diri anda jauh-jauh hari. 

2. Jika mungkin anda mengetahui nama-nama penguji sebelumnya, maka 

berusahalah mengingat atau mencari informasi jenis-jenis pertanyaan yang disukai 

penguji tersebut. anda bisa mengingat dari pelajaran yang diikutinya atau dari 

teman yang telah menyelesaikan ujian dengannya.   

3. Berdoalah dan tenangkanlah diri anda sebelum memasuki ruang ujian. jangan 

terlalu menganggap tinggi para penguji tetapi jangan meremehkannya. 
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4. Gunakanlah sopan santun atau tatacara yang lazim dinstansi dimana anda 

mengambil ujian. kalau anda tidak mempunyai gambaran hal ini, carilah infomasi 

dari teman-teman terdahulu 

5. Dengarkanlah pertanyaan baik-baik jika anda merasa kurang jelas, jangan ragu-

ragu meminta penguji mengulang pertanyaan tersebut. 

6. Pikirkan pokok-pokok jawaban yang tepat baru kemudian anda menjawabnya. 

7. Jawablah pertanyaan dengan sistematis dan jangan mengulur-ulur waktu. Ujian 

adalah alat institusi akademis oleh karnanya berilah jawaban yang tepat, singkat 

dan sistematis. 

8. Jangan lupa menyesuaikan diri dan jawaban anda dengan styele atau sifat-sifat 

penguji.
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h. Kelebihan dan kekurangan tes lisan/ ujian lisan 

Adapun kelebihan tes lisan adalah: 

1. Gaya bahasa yang di gunakan oleh penguji dapat disesuaikan dengan daya tangkap 

masing-masing siswa 

2. Penguji dapat mebantu siswa yang gugup dengan mengajukan pertanyaan yang 

sifatnya menuntun.
47

 

3. Tidak perlu menyusun soal secara terurai tetapi cukup mencatat pokok-pokok 

permasalahan. 

4. Dapat mengetahui langsung kemampuan peserta didik dalam mengemukakan 

pendapatnya secara lisan.
48
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5. Lebih menilai kepribadian dan isi pengetahuan peserta didik,karena di lakukan secara 

face to face.
49

 

6. Jika peserta didik belum jelas dengan pertanyaan yang diajukan. pendidik dapat 

mengubah pertanyaan sehingga dapat dimengerti  

7. Dari sikap dan cara menjawab pertanyaan, pendidik dapat mengetahui apa yang 

tersirat disamping apa yang tersurat dalam jawabanya 

8. Pendidik dapat menggali lebih lanjut jawaban peserta didik sampai mendetail 

sehingga mengetahui bagian mana yang paling dikuasai oleh peserta didik 

9. Tepat untuk mengukur kecakapan tertentu. seperti kemampuan membaca, menghafal 

kalimat tertentu 

10.  Pendidik dapat mengetahui secara langsung hasil tes seketika 

Adapun kekuranganya adalah sebagai berikut : 

1. Siswa yang terlanjur gugup menjadi gagal 

2. Karena merasa terlalu terkejar kejar akirnya bingung 

3. Penguji agak mudah terpengaruh oleh aneka factor subjektif yang tidak wajar.
50

 

4. Faktor subjektifitas sering muncul jika dalam suasana ujian lisan itu hanya ada 

seorang penguji dan seorang siswa.
51

 

5. Apabila hubungan antara pendidik dengan peserta didik kurang baik, misalnya: 

tegang, takut, dan obyektifitas hasil. 

6. Keadaan emosional peserta didik di pengaruhi oleh kehadiran pendidik yang hadir 

di hadapanya. 
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7. Pertanyaan yang di ajukan oleh peserta didik sering tidak sama jumlahnya,maupun 

tingkat kesukaranya. 

8. Membutuhkan waktu yang lama untuk melaksanakanya 

9. Kebebasan peserta didik menjawab pertanyaan menjadi berkurang, sebab sering 

kali pendidik memotong jawaban sebelum pemikiranya di tuangkan sepenuhnya. 

10. Seringkali pedidik terlalu cepat menyimpulkan sebelum yang dites selesai 

menjawab. misalnya peserta didik baru menjawab dua atau tiga kalimat, langsung 

di potong,” saya sudah tau maksud anda,jawaban tidak perlu di teruskan”, tanpa 

memberikan kesempatan untuk mengajukan argumentasi secukupnya. 

11. Pendidik dalam memberikan penilaian sering terpengaruh oleh kepribadian peserta 

didik.
52

 

3. Pendidikan Agama Islam  

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam (PAI)  

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan 

peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama 

Islam, disertai dengan tuntunan menghormati penganut agama lain dalam hubungannya 

dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujudnya kesatuan dan persatuan 

bangsa. 

Sedangkan menurut Zakiyah Daradjat, pendidikan Agama Islam adalah suatu 

usaha sadar untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat 

memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya 

dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagi pandangan hidup. 
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Kemudian menurut Ahmad Tafsir, pendidikan Agama Islam adalah bimbingan 

yang di berikan kepada seseorang agar orang tersebut berkembang secara maksimal 

sesuai dengan ajaran Islam.
53

  

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan diatas dapat ditemukan beberapa 

hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam sebagai 

berikut: 

a. Pendidikan agama Islam sebagi usaha sadar, yakni suatu kegiatan bimbingan, 

pengajaran dan atau latihan yang di lakukan secara berencana dan sadar atas tujuan 

yang akan dicapai. 

b. Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan, dalam arti ada yang 

dibimbing, diajari dan atau dilatih dalam peningkatan keyakinan, pemahaman, 

penghayatan dan pengalaman terhadap ajaran agama Islam. 

c. Pendidik atau guru PAI yang melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau 

latihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan pendidikan 

Islam. 

d. Kegiatan (pembelajaran) pendidikan agama Islam diarahkan untuk meningkatkan 

keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran agama Islam dari 

peserta didik.
54

 

Pendidikan agama Islam pada dasarnya adalah pendidikan yang bertujuan untuk 

membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik 

yang berbentuk jasmani maupun rohani. Menumbuh suburkan hubungan yang harmonis 

setiap pribadi dengan Allah, Manusia dan alam semesta.  
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b. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan juga merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pengajaran 

karena menjadi acuan seluruh langkah-langkah dalam proses. Tujuan menunjukkan 

gambaran tentang perilaku yang diharapkan akan tercapai oleh peserta didik setelah 

mengikuti suatu proses. Sedangkan tujuan pendidikan agama Islam di Indonesia adalah 

untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
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Secara umum, Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, 

pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga 

menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt. Serta berakhlak 

mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara. 

Untuk tujuan tersebut, maka standar kompetensi PAI pada dasarnya mencakup 

pokok-pokok, yaitu al-Qur’an, keimanan, akhlak, fiqih ibadah, tarikh. 

c. Materi Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam sebagai pendidikan yang berdasarkan kepada al-Quran dan 

al-Sunnah sangat luas jangkauannya. Karena Islam mendorong setiap pemeluknya untuk 

memperoleh pendidikan tanpa kenal batas. 

Ada beberapa pendapat ulama tentang materi yang harus diberikan terhadap anak 

didik: 

a. Menurut Umar bin Khattab, seorang anak hendaknya diajarkan berenang, berkuda, 

pepatah yang berlaku dan sajak-sajak yang terbaik. Semua ini diajarkan setelah anak 

mengetahui prinsip-prinsip agama Islam, menghafal al-Qur’an dan mempelajari al-

Hadis. 
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b. Ibnu Sina mengemukakan, bahwa pendidikan anak hendaknya dimulai dengan 

pelajaran al-Qur’an . Kemudian diajarkan syair-syair pendek yang berisi tentang 

kesopanan setelah anak selesai menghafal al-Qur’an dan mengerti diberi petunjuk 

dan bimbingan agar mereka dapat mengamalkan ilmunya sesuai dengan bakat dan 

kesediannya. 

c. Abu Thawam berpendapat, setelah anak hafal al-Qur’an hendaknya anak tersebut 

diajarkan menulis, menghitung dan berenang. 

d. Al-Ghazali mengemukakan, bahwa sebaiknya anak-anak diajarkan al-Qur’an, sejarah 

kehidupan orang-orang besar, hukum-hukum agama dan sajak-sajak yang tidak 

menyebut soal cinta serta pelaku-pelakunya. 

Pendapat para ulama diatas, dapat dipahami, bahwa materi pendidikan Islam yang 

paling utama adalah al-Qur’an; baik ketrampilan membaca, menghafal, menganalisa dan 

sekaligus mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal 

dimaksudkan agar ajaran yang terkandung didalam al-Qur’an tertanam dalam jiwa anak 

didik sejak dini.
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B. Telaah Pustaka 

Untuk memperkuat masalah dalam penelitian ini, maka peneliti mengadakan telaah 

pustaka dengan cara mencari dan menemukan teori-teori yang pernah ada sebelumnya. Dari 

hasil pelacakan skripsi di perpustakaan STAIN Ponorogo ditemukan kepustakaan sebagai 

berikut: 

 Skripsi yang pertama adalah skripsi yang di tulis oleh Anik Nuzuliyati NIM 

243062012 yang berjudul “Pelaksanaaan Tes Lisan Di Madrasah Tsanawiyah Al-Islam 

Joresan Mlarak Ponorogo”.  
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Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan pendekatan kualitatif. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, jenis penelitian studi kasus ini 

digunakan karna peneliti dapat meneliti terkait dengan kejadian/aktifitas/kegiatan yang benar-

benar dilaksankan di Madrasah Tsanawiyah Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo, terkait 

dengan tes lisan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, 

dokumentasi.    

Dengan hasil penelitiannya pertama adalah alasan dilaksanakanya tes lisan di Madrasah 

Tsanawiyah al Islam Joresan Mlarak Ponorogo adalah karna untuk menanamkan pada diri 

siswa sebuah prinsip ujian untuk belajar bukan belajar untuk ujian dan untuk meningkatkan 

kompetensi lulusan siswa Madrasah Tsanawiyah al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo.  

Kedua materi tes lisan untuk kelas 1 adalah Arabiyah yang meliputi al-Muhadathah, al-

Mahfuzat, al-Takalam, dan al-Mufradat al-Yaumiyah dan al-Qur’an yang meliputi: Qira’ah, 

Tajwid, Hifzu Suwar mulai dari surat al-Ihlas sampai dengan Duha, Dan ibadah amaliyah, 

materi tes lisan untuk kelas 3 adalah Arabiyah yang meliputi al-Muhadathah, al-Mahfudzat, 

al-Takalam, al-Nahwu, al-Saraf, al-Mutala’ah dan al-Mufradat al-Yaumiyah. dan al-Quran 

yang meliputi: Qiro’ah, Tajwid, Hifdzu al-Suwar mulai dari surat al-Duha sampai dengan 

surat al-A’la dan ibadah amaliyah. materi tes untuk kelas 3 adalah Arabiyah yang meliputi: al-

Muhadathah, al- Mahfuzat, al-Takalam, al-Nahwu, al-Saraf, al-Mutala’ah, dan al-Mufradat 

al-Yaumiyah dan al-Qur’an yang meliputi: Tafsir Jalalain, Hifzu Suwar mulai dari al-A’la 

sampai dengan al-Naba’ dan ibadah amaliyah. semua materi tersebut merupakan materi yang 

telah diajarkan guru selama satu semester, sehingga hal tersebut menjadi karakteristik  tes 

lisan di Madrasah Tsanawiyah Joresan Mlarak Ponorogo atau al-Imtihan al-Shafahi al-Manhaj 

al-Mihwari’y.  



 

 

Ketiga adalah Prosedur pelaksanaan tes lisan di Madrasah Tsanawiyah al-Islam 

dilakukan melalui 3 tahap. tahap pertama perencanaan seperti penentuan standar kompetensi 

dan kompetensi dasar, materi yang akan diteskan, pembuatan soal, pengambilan lembar 

penilaian, dan penentuan tata tertib tes lisan. kedua pelaksanaan tes lisan itu sendiri. ketiga 

adalah tahap penskoran. 

Skripsi yang kedua ditulis oleh Anik setyowati dengan NIM 243062013 yang berjudul: 

Korelasi Hasil Belajar Tes Lisan Dengan Tes Tulis Pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas IV 

Madrasah Miftahul Huda Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2009/2010. 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan pendekatan kuantitatif. 

Rancangan penelitian ini terdiri dari variabel independen (x) dan variabel dependen (y). dalam 

penelitian ini populasi mencangkup seluruh siswa kelas IV Madrasah Miftahul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 2009/2010 yang terdiri dari 7 kelas jumlah populasinya 

261 siwa.  

Dalam pengambilan sampel ini penulis menggunkan teknik probality sampling yaitu 

tekni sampling  yang memberikan peluang yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel cara demikian disebut juga random sampling, atau pengambilan sampling 

secara acak. Teknik pengumpulan data yaitu menggunkan teknik observasi, dokumnetasi, dan 

wawancara.  

Dengan hasil penelitian adalah pertama hasil belajar tes lisan mata pelajaran fiqih kelas 

IV Madrasah MIftahul Huda Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo tahun 

pelajaran 2009/2010 adalah 5,26 % kategori baik sekali, 30,92 % kategori baik, 34,87 % 

katrgori cukup, 21,05 % kategori kurang, dan 7,89 % kategori kurang sekali. 



 

 

Kedua Hasil belajar tes tulis mata pelajaran fiqih kelas IV Madrasah Miftahul Huda 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonataan Ponorogo tahun pelajaran 2009/2010 adalah 

7,89% kategori baik sekali, 28,29 % kategori baik, 30,26 kategori cukup, 27,63 kategori 

kurang, dan 5,92 kategori kurang sekali.  

Ketiga ada korelasi yang signifikan antara hasil belajar tes lisan dengan tes tulis mata 

pelajaran fiqih kelas IV Madrasah Miftahul Huda Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 2009/2010 dengan angka koefisiansi korelasi 0,843. 

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu, 

persamaan diantaranya adalah penilitiannya membahas tentang ujian lisan, untuk 

meningkatkan pemahaman siswa. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu 

menerangkan tentang pelaksaanaan ujian lisan dan korelasi ujian lisan dan tulis sedangkan 

pada penelitian ini menerangkan tentang pengembangan instrumen ujian lisan.  

 

 

 


