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ABSTRAK 

Hakim, Mahfut. 2019. Evaluasi Pembelajaran Materi PAI 

di Kelas XI MIPA 1 Program SKS (Studi Kasus di MAN 2 

Ponorogo). Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam  

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing, Dr. H. Miftahul Ulum, 

M.Ag. 

Kata Kunci : Evaluasi Pembelajaran PAI, Program SKS 

Penelitian ini mengkaji Evaluasi Pembelajaran Mata 

Pelajaran PAI yang dilaksanakan di kelas XI MIPA 1 

program SKS MAN 2 Ponorogo. Pembahasan skripsi ini 

dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penerapan 

evaluasi pembelajaran mata pelajaran PAI di kelas XI MIPA 

1 program SKS MAN 2 Ponorogo dengan fokus pada 

perencanaan guru dalam proses evaluasi, pelaksanaan dan 

hasilnya. Bisa juga diartikan untuk mengetahui sejauh mana 

guru Agama dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya 

sebagai pendidik khususnya dalam proses evaluasi 

pembelajaran yang juga merupakan sesuatu yang penting di 

suatu lembaga pendidikan. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang 

bersifat studi kasus. Pengumpulan data menggunakan 

metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis 

data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang terdiri 

dari tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data, 

dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) 

Perencanaan evaluasi pembelajaran di kelas XI MIPA 1 

program SKS telah dirumuskan oleh guru PAI sebelum 

kegiatan pembelajaran berlangsung, yaitu dimulai dengan 

membuat program tahunan, progam semester dan RPP 



 

 
 

secara rinci mencantumkan perencanaan waktu pelaksanaan 

evaluasi, pembagian evaluasi berdasarkan tujuannya, 

metode, teknik dan jenis evaluasi yang akan di gunakan. (2) 

Pelaksanaan evaluasi pembelajaran mata pelajaran PAI di 

kelas XI MIPA 1 program SKS dilaksanakan oleh guru PAI 

dengan menekankan pada penilaian ketiga ranah, yaitu 

kognitif, afektif dan psikomotorik sesuai dengan 

perencanaan yang telah disusun. Ranah kognitif dievaluasi 

dengan teknik tes tulis, ranah psikomotorik dilakukan tes 

praktik,dan ranah afektik dilihat dari sikap atau perilaku 

peserta didik. (3) Hasil evaluasi pembelajaran materi PAI 

berupa data yang harus diolah oleh guru. Guru PAI 

melakukan analisis terhadap hasil evaluasi pembelajaran 

peserta didik. Apabila hasil evaluasi pembelajaran materi 

PAI peserta didik kurang dari KKM yang telah ditentukan 

sebelumnya maka guru akan memberikan remidi. Hasil 

evalusi pembelajaran yang meliputi ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotorik kemudian dimasukkan dalam rapor 

sebagai laporan hasil belajar peserta didik. 

 











 

22 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) menjelaskan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.
1
 

Dalam kehidupan setiap orang tentu tidak 

terlepas dari pendidikan. Pertama kali seorang anak 

                                                 
1
 Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 

tentang (sisdiknas) pasal 1 

1 

1 



2 

 

memperoleh suatu bimbimgan dari orang tua tentang 

pendidikan, yang bertujuan untuk menjadikan anak 

yang lebih baik, bermartabat, mencerdaskan dan 

mengembangkan potensi di dalam anak. Dengan 

pertumbuhan kecerdasan dan potensi diri maka setiap 

anak akan memliki ilmu pengetahuan, kreativitas, sehat 

jasmani rohani, kepribadian yang baik, dan mandiri, 

serta menjadi anggota masyarakat yang 

bertanggungjawab.  

Pendidikan merupakan salah satu usaha yang 

dilakukan manusia yang menjadikan dirinya lebih baik 

dan sempurna. Agar terjadi perubahan dan 

perkembangan dalam pendidikan tersebut, tidak terlepas 

dari peran seorang pendidik dalam proses pembelajaran. 

Evaluasi pembelajaran merupakan komponen yang 

harus ditempuh oleh pendidik untuk mengetahui 

keefektifan pembelajaran.  
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Dalam Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 57 ayat 1, evaluasi dilakukan dalam 

rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional 

sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya 

terhadap peserta didik, lembaga, dan program 

pendidikan.
2
 Berdasarkan Undang-Undang tersebut, 

evaluasi pendidikan pada dasarnya dibagi menjadi tiga 

kelompok, yaitu evaluasi pembelajaran, evaluasi 

program dan evaluasi sistem. 

Evaluasi pembelajaran merupakan sebagai 

proses sistematik untuk menentukan sejauhmana 

objektif pembelajaran telah dicapai oleh peserta didik.
3
 

Dengan adanya evaluasi pembelajaran tersebut, 

                                                 
2
 Sulistyorini, Evaluasi Pendidikan (Dalam Meningkatkan 

Mutu Pendidikan), (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 46. 
3
 Iskandar, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Referensi, 2012), 

219. 
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diharapkan dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan 

dari pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran 

yag telah ditentukan.  

Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk 

mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem 

pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, 

materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan 

maupun sistem penilaian itu sendiri.
4
 Dengan adanya 

evaluasi pembelajaran tersebut maka dapat ditentukan 

tindak lanjutnya.  

Dalam melaksanakan evaluasi, kita mengenal 

secara umum ada dua teknik evaluasi pembelajaran 

yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Pada teknik tes, jika 

ditinjau dari segi kegunaannya, maka dibedakan atas 

empat macam tes yaitu tes formatif, tes sumatif, tes 

diagnostik, dan tes penempatan. Jika ditinjau dari segi 

                                                 
4
 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, 

Prosedur, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 14. 
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bentuknya yaitu, tes tertulis, tes lisan dan tes perbuatan. 

Sedangkan untuk teknik non tes bisa dilakukan dengan 

skala bertingkat (rating scale), kuesioner 

(questionaire), daftar cocok (check list), wawancara 

(interview), pengamatan (observation), dan riwayat 

hidup.
5

 Seorang pendidik dalam memilih teknik yang 

akan digunakan untuk menilai peserta didiknya dan 

menyesuaikan dengan aspek yang akan dinilai baik dari 

aspek afektif, kognitif, atau psikomotor. 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar 

dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk 

mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani 

ajaran Agama Islam dibarengi dengan tuntunan untuk 

menghormati penganut agama lain dalam hubungannya 

dengan kerukunan antar umat beragama hingga 

                                                 
5
 Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Penerbit Rineka 

Cipta, 2008), 11. 
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terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.
6
 Kaitannya di 

lembaga pendidikan maka Pendidikan Agama Islam 

(PAI) merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang 

terdapat di lembaga pendidikan yang tidak hanya 

bersifat teoritis tetapi juga praktik sebagai bekal bagi 

peserta didik, karena pada dasarnya Pendidikan Agama 

Islam (PAI) bersifat amaliyah. Hal ini dilakukan untuk 

membiasakan peserta didik mengamalkan dan 

menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti 

mata pelajaran pada umumnya, Pendidikan Agama 

Islam mengembangkan tiga aspek dalam 

pembelajarannya yaitu afektif, kognitif, dan 

psikomotor. 

Pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI), evaluasi harus dilaksanakan agar memperoleh 

data untuk menggambarkan taraf perkembangan peserta 

                                                 
6
 Abdul Majid, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 1. 
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didik setelah melaksanakan belajar, dan juga untuk 

mengetahui tingkat efektivitas pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Pendidikan Agama Islam sangat penting dalam 

proses menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahklak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, 

dan manusia yang terarah sesuai dengan tuntunan ajaran 

Agama Islam.
7
 Pendidikan Agama Islam juga sangat 

berpengaruh dalam lingkup pendidikan sekolah dan 

pendidikan nasional. Sehingga sekolah terutama 

madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam harus 

memberikan Pendidikan Agama Islam sebagai mata 

pelajaran wajib. Tak terkecuali sekolah atau madrasah 

yang memiliki program khusus seperti program Sistem 

Kredit Semester (SKS).  

                                                 
7
 Ibid.,5. 
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SKS merupakan program yang menggantikan 

program akselerasi. Hal ini tertuang dalam surat edaran 

pemerintah no: 6398/D/KP/2014 tentang pelaksanaan 

kelas khusus program akselerasi jenjang pendidikan 

dasar dan menengah, yang intinya sebagai berikut: 1) 

Sejak diberlakukannya Kurikulum 2013, secara 

otomatis telah mengakomodasikan kebutuhan peserta 

didik cerdas istimewa dengan menerapkan SKS; 2) 

Sekolah yang pada tahun pelajaran 2014/2015 masih 

menyelenggarakan program kelas khusus akselerasi 

agar diselesaikan sampai tamat dan melakukan 

penyesuaian perhitungan beban belajar dengan 

memperhatikan aturan pelaksana Kurikulum 2013, 

khususnya pada kelas VII SMP dan Kelas X SMA; 3) 

Mulai tahun pelajaran 2015/2016 dan seterusnya, 

sekolah tidak diperbolehkan lagi menerima peserta 

didik baru untuk kelas khusus akselerasi.
8
 Berdasarkan 

                                                 
8
 Kementerian Agama Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo, 
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surat edaran tersebut maka sekolah yang menerapkan 

program kelas khusus akselerasi dapat segera 

menyesuaikan dan menerapkan program SKS dengan 

mempersiapkan secara maksimal.  

Sistem Kredit Semester adalah sebuah sistem 

yang memberikan peluang kepada peserta didik untuk 

memilih sendiri kebutuhan belajar peserta didik. Sistem 

Kredit Semester (SKS) Merupakan model pengaturan 

pendistribusian satu satuan pendidikan dengan 

menyesuaikan pada tingkat perkembangan dan potensi 

tiap individu siswa agar mereka senang belajar sehingga 

dapat mencapai standar kompetensi sesuai dengan 

tujuan pendidikan yang ditetapkan.9 

MAN 2 Ponorogo merupakan salah satu sekolah 

di bawah naungan Kementerian Agama yang 

merupakan salah satu lembaga formal Islam dan satu-

                                                                                                   
Petunjuk Teknis Peyelenggaraan Sistem Kredit Semester, 5. 

9
 Ditjen Bimbagais, Strategi Pembelajaran Kurikulum 

Madrasah, (Jakarta: DEPAG RI, 1997), 80. 
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satunya lembaga Madrasah Tingkat Aliyah yang 

memiliki progam kelas unggulan dengan program SKS. 

Program SKS dilaksanakan di kelas MIPA 1.
10

 

Peserta didik yang mengambil kelas unggulan 

dengan program SKS tetap harus mengedepankan nilai-

nilai Pendidikan Agama Islam dalam setiap tindakannya 

sebagai ciri dari madrasah. Sehingga materi Pendidikan 

Agama Islam pun tetap diberikan sesuai dengan 

porsinya. Kemudian evaluasi pembelajaran pun ikut 

diterapkan dalam pembelajaran beserta teknik-teknik 

yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik dengan 

tidak meninggalkan setiap ranah evaluasi pembelajaran 

itu sendiri, yaitu ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.
11

 

                                                 
10

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini, Kode: 01/W/11-04/2019 
11

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini, Kode:02/ W/11-04/2019 
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan pengurus program SKS ditemukan bahwa  

dalam program SKS materi Pendidikan Agama Islam 

tetap diberikan  serta mempraktekkannya, walaupun 

peserta didik memiliki banyak tugas diluar materi 

Pendidikan Agama Islam. Hal ini terbukti dengan 

antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam.
12

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Evaluasi 

Pembelajaran Materi Pendidikan Agama Islam di kelas 

XI MIPA 1 Program SKS (Studi Kasus di MAN 2 

Ponorogo).” 

B. Fokus Penelitian 

Untuk membatasi permasalahan yang akan 

diteliti, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada 

                                                 
12

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini, Kode:03/ W/11-04/2019 
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masalah evaluasi pembelajaran materi pendidikan 

agama islam di kelas XI MIPA 1 Program SKS (Studi 

kasus di MAN 2 Ponorogo ). 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian 

di atas, maka dapat penulis rumuskan pertanyaan-

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan evaluasi pembelajaran  

Pendidikan Agama Islam di kelas XI MIPA 1 

program SKS MAN 2 Ponorogo? 

2. Bagaimana pelaksanaan evaluasi pembelajaran 

materi Pendidikan Agama Islam di kelas XI 

MIPA 1 program SKS MAN 2 Ponorogo?  

3. Bagaimana hasil evaluasi pembelajaran materi 

Pendidikan Agama Islam di kelas XI MIPA 1 

program SKS MAN 2 Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian  
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Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan 

maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan evaluasi 

pembelajaran  Pendidikan Agama Islam di kelas 

X1 MIPA 1 program SKS MAN 2 Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan proses perencanaan 

evaluasi pembelajaran materi Pendidikan Agama 

Islam di kelas X1 MIPA 1 program SKS MAN 2 

Ponorogo. 

3. Untuk mendeskripsikan hasil evaluasi 

pembelajaran materi Pendidikan Agama Islam di 

kelas XI MIPA 1 program SKS MAN 2 

Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 
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a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat 

sebagai kontribusi bagi khasanah ilmiah 

dalam bidang pendidikan. 

b. Untuk kepentingan studi ilmiyah dan 

sebagai bahan informasi serta acuan bagi 

peneliti lain yang hendak melakukan 

penelitian lebih lanjut. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Pendidik MAN 2 Ponorogo 

Dengan penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan sumbangan pemikiran 

bagi pendidik dalam memecahkan 

masalah yang ada di MAN 2 Ponorogo 

dan juga digunakan sebagai dasar dalam 

upaya pengembangan di lembaga 

pendidikan lain. 

b. Bagi pendidik MAN 2 Ponorogo 
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Dengan penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan bahan masukan dan 

referensi dalam upaya meningkatkan 

penguasaan siswa terhadap Pendidikan 

Agama Islam, yang mana sebagai bekal 

ilmu siswa dalam mengabdi dalam 

masyarakat kelak. 

c. Bagi peneliti 

Dengan penelitian ini diharapkan 

dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman yang lebih matang dalam 

bidang pendidikan dan penelitian dan 

juga sebagai sumbangan untuk 

memperkaya ilmu pengetahuan 

khususnya dalam Pendidikan Agama 

Islam. 
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F. Sistematika Pembahasan  

Untuk mendapatkan susunan yang sistematis 

dan mudah difahami oleh pembaca, maka dalam 

penyusunan skripsi ini sengaja penulis membagi 

menjadi lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain 

saling mengait, sehingga merupakan satu kebulatan 

yang tidak bisa dipisahkan. Yang dimaksudkan 

kebulatan disini adalah masing-masing bab dan sub bab 

masih mengarah kepada satu pembahasan yang sesuai 

dengan judul skripsi ini, dalam artian tidak mengalami 

penyimpangan dari apa yang dimaksud dalam masalah 

tersebut. Adapun sistematika pembahasannya adalah 

sebagai berikut: 

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini 

berfungsi sebagai gambaran umum untuk memberi pola 

pemikiran bagi keseluruhan skripsi, yang meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
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manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, yaitu telaah hasil penelitian dan 

kajian teori, yakni untuk mengetahui kerangka acuan 

teori yang digunakan sebagai landasan dalam 

melakukan penelitian yaitu tentang analisis 

pembelajaran materi Pendidikan Agama Islam dikelas 

akselerasi, proses belajar mengajar, penguasaan materi 

Pendidikan Agama Islam dan telaah hasil penelitian 

terdahulu. 

Bab ketiga, yaitu metode penelitian. Dalam bab 

ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber 

data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan 

penelitian. 
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Bab keempat, yaitu temuan penelitian. Dalam 

bab ini berisi tentang paparan data, yang berisi hasil 

penelitian di lapangan yang terdiri atas gambaran umum 

lokasi penelitian dan deskripsi data. Gambaran umum 

lokasi penelitian berbicara tentang MAN 2 Ponorogo 

yang meliputi : sejarah berdiri, visi dan misi, letak 

geografis, sarana dan prasarana. Sedangkan deskripsi 

data tentang perencanaan, pelaksanaan dan analis 

pembelajaran materi Pendidikan Agama Islam di kelas 

MIPA 1 program SKS MAN 2 Ponorogo. 

Bab kelima, yaitu pembahasan. Bab ini berisi 

tentang analisis evaluasi pembelajaran materi 

Pendidikan Agama Islam di kelas MIPA 1 program 

SKS studi kasus MAN 2 Ponorogo 

Bab keenam, yaitu penutup. Bab ini berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II  

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Peneliti mengambil beberapa hasil penelitian 

terdahulu yang dijadikan sebagai telaah pustaka. 

Penelitian-penelitian tersebut antara lain: 

Pertama, skripsi milik Mukhammad Ilman 

Nafia dengan judul "Penerapan Sistem Kredit Semester 

di SMA Negeri 1 Kudus".
1
 Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa (1) SMA negeri 1 Kudus sudah 

menerapkan SKS sesuai yang dianjurkan oleh 

Kurikulum 2013 dan PSMA. Implementasi Sistem 

Kredit Semester (SKS) sudah berjalan dengan baik. Hal 

ini dapat terlihat dari seluruh komponen yang ada saling 

mendukung. SMA N 1 Kudus memiliki dua struktur 

                                                 
1
 Mukhammad Ilman Nafia, “Penerapan Sistem Kredit 

Semester di SMA Negeri 1 Kudus,” (Skripsi, Universitas Negeri 

Semarang, Semarang, 2017). 
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kurikulum dan memodifikasi RPP untuk kelas 4 

semester dan 6 semester. Proses pembelajaran 

menekankan pada teroptimalnya potensi peserta didik 

dalam mempercepat proses belajar. Sedangkan proses 

pembelajaran mengacu tiga aspek, yaitu sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. (2) kendala yang timbul 

dalam penerapan SKS di SMA N 1 Kudus disebabkan 

oleh belum terjadi sinkronisasi antara PSMA dan PT 

(Perguruan Tinggi). Untuk mengatasi kendala tersebut, 

sekolah telah melakukan koordinasi dengan PSMA dan 

melakukan pertemuan antar rektor serta membentuk tim 

PDSS dalam mengakomodasikan keperluan peserta 

didik. Saran penelitian ditujukan bagi: (1) Kepala 

Sekolah hendaknya memperhatikan selalu mengikuti 

perkembangan regulasi pendidikan sebelum 

menerapkan kebijakan yang baru. (2) Guru hendaknya 

selalu meningkatkan kompetensi dan mampu 
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menguasai berbagai metode belajar untuk menunjang 

keberhasilan pembelajaran dengan harapan terwujudnya 

pembelajaran yang mengakomodasi setiap potensi 

peserta didik. (3) Waka kurikulum hendaknya 

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan 

SKS sehingga kendala yang ditemui dapat 

diminimalkan agar dapat menekan kemungkinan 

kendala terjadinya kendala-kendala yang lain.  

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu 

dan penelitian sekarang yakni sama-sama meneliti 

tentang SKS dan sama-sama dilakukan di jenjang 

menengan atas. Sedangkan perbedaannya penelitian 

sekarang dengan terdahulu adalah penelitian terdahulu 

terfokus pada penerapan SKS dan mencari solusi 

apabila terdapat kendala saat penerapannya. Berbeda 

dengan penelitian sekarang yang lebih berfokus pada 
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evaluasi yang dilakukan oleh pihak pendidik terhadap 

pembelajaran materi Pendidikan Agama Islam (PAI). 

Kedua, peneliti mengambil skripsi yang disusun 

oleh Trisna Dwi Anjarsari dengan judul “Sistem SKS 

untuk Meningkatkan Prestasi Peserta Didik pada Mata 

Pelajaran Fiqih Kelas XI MIA 1 Di MAN 1 

Tulungagung”.
2
 Hasil dari penelitian tersebut adalah (1) 

SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan dimana 

peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan 

mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan 

pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan 

atau kecepatan belajar. Persiapan yang harus dilakukan 

saat penyelenggaraan SKS di MAN 1 Tulungagung Ada 3 

tahapan. Dengan adanya Persiapan sebelum melakukan 

penyelenggaraan SKS, memudahkan semua belah pihak 

yang terlibat dalam penyelenggaraan SKS Di MAN 1 

                                                 
2
 Trisna Dwi Anjarsari, “Sistem SKS untuk Meningkatkan 

Prestasi Peserta Didik pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas XI MIA 1 Di 

MAN 1 Tulungagung,” (Skripsi, IAIN Tulungagung, Tulungagung, 

2017). 
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Tulungagung. (2) Implementasinya dilakukan secara 

bertahap dengan Tulungagung masih pada tahun kedua 

dalam penerapan SKS ini jadi yang menggunakan SKS 

saat ini masih hanya untuk kelas X dan XI untuk Kelas 

XII masih menggunakan paket. (3) evaluasi menggunakan 

standart Kurikulum 2013 yang mencakup nilai sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. (4) implikasi penerapan 

SKS antara lain, (a) Bagi siswa yang kecerdasannya diatas 

rata-rata maka akan cepat lulus, (b) Siswa lebih senang 

dan lebih enjoy karna sejak daftar sudah disuruh memilih 

sendiri jurusan yang diinginkan yang sesuai dengan bakat 

dan minatnnya, (c) anak merasa dihargai, karena anak 

menentukan sendiri beban belajarnya sendiri sesuai 

dengan bakat minatnya, (d) Hubungan peserta didik 

dengan dengan pembimbing akademik lebih kuat sejak 

awal tahun pertama sampai dengan selesai masa studinya, 

(e) Memotivasi belajar peserta didik lebih tinggi karena 
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hak memilih beban belajar dan mata pelajaran tiap 

semester. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa 

persamaan dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-

sama meneliti tentang sistem SKS dan sama-sama 

dilakukan di madrasah aliyah. Sedangkan perbedaannya 

adalah dalam penelitian terdahulu hanya meneliti satu 

mata pelajaran dari PAI, yaitu Fiqih. Berbalik dengan 

peneliti sekarang yang meneliti semua materi PAI.  

Ketiga, skripsi milik Eko Dikdayadi yang 

berjudul “Evaluasi Pembelajaran PAI di Program Kejar 

Paket C Ulul Albab Desa Dukuh Kecamatan Tangen 

Kabupaten Sragen Tahun 2016/2017”. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah evaluasi context yang berupa 

tujuan penyelenggaraan pembelajaran PAI memperoleh 

skor 80% sudah sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. Evaluasi input dalam 

penelitian ini berupa karakteristik warga belajar 
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berdasarkan jenis kelamin yang sebagian besar laki-laki 

sebesar 55% dan perempuan 45%. Untuk karakteristik 

berdasarkan usia warga belajar, 60% berusia 18-23 tahun, 

30% berusia 24-29 tahun dan 10% berusia 30-35 tahun. 

Karakteristik tutor banyak yang masih belum memenuhi 

kualifikasi lulusan S1 dengan skor 50% dan sisanya 50% 

belum S1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang 

mendukung pembelajaran PAI sudah termasuk dalam 

kategori baik dengan perolehan skor 70%. Evaluasi 

process dalam penelitian ini berupa aktivitas tutor dalam 

pembelajaran PAI termasuk dalam kategori baik dengan 

perolehan skor penilaian oleh penyelenggara 61,17 dan 

oleh evaluator 63,52. Kemudian aktivitas warga belajar 

termasuk dalam kategori kurang baik karena rendahnya 

tingkat keaktifan dalam KBM. Evaluasi product dalam 

penelitian ini berupa nilai raport yang diperoleh warga 

belajar dalam mata pelajaran PAI sudah dalam kategori 

baik yaitu 75% telah memenuhi KKM. 
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Terdapat persamaan dan perbedaan antara 

penelitian terdahulu dan penelitian sekarang. Penelitian 

terdahulu dan sekarang sama-sama meneliti tentang 

evaluasi pembelajaran PAI. Namun kedua peneliti berbeda 

dalam mengambil objek penelitian, penelitian terdahulu 

objeknya program paket C Ulul Albab di Sragen, 

sedangkan peneliti sekarang memilih program SKS di 

MAN 2 Ponorogo sebagai objek penelitian.  

B. Kajian Teori 

1. Evaluasi Pembelajaran  

a. Pengertian Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi adalah suatu kegiatan atau 

proses yang sistematis,berkelanjutan, dan 

menyeluruh dalam rangka pengendalian 

,penjaminan, dan penetapan kualitas (nilai 

dan arti ) berbagai komponen 

pembelajaran berdasarkan pertimbangan 

dan kriteria tertentu. Dengan kata lain 
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evaluasi merupakan suatu pengukur, 

menilai. Mengukur yaitu membandingkan 

sesuatu dengan satu ukuran tertentu ( 

sifatnya kuantitatif ), sedangkan menilai 

yaitu mengambil keputusan terhadap 

sesuatu dengan kategori khusus atau 

tertentu (sifatnya kualitatif ). Dan 

evaluasi sendiri adalah tindakan 

mengukur dan menilai. Jadi evaluasi 

pembelajaran adalah proses untuk 

memperoleh informasi yang menyeluruh 

dan berkesinambungan tentang sesuatu 

proses dan hasil belajar siswa, sehingga 

bisa dijadikan sebagai dasar dalam 

penentuan perlakuan lanjut.
3
 

                                                 
3
 Ida Farida, Evaluasi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 

Nasional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 2. 
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b. Kedudukan Evaluasi dalam 

Pembelajaran 

Kedudukan evaluasi dalam 

pembelajaran sungguh sangat penting, 

dan bahkandapat dipandang sebagiai 

bagian yang tak terpisahkan dengan 

keseluruhanproses belajardan 

pembelajaran. Penting  karena dengan 

evaluasi diketahui apakah belajar dan 

pembelajaran tersebut telah mencapi 

tujuan ataukah belum. Dengan evaluasi 

juga akan mengetaahui faktor-faktorapa 

saja yang menjadikan penyeab belajar dan 

pembelajaran tersebut berhasil atau 

tidak.
4
 

 

                                                 
4
 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, 

Prosedur, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 19. 
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c. Fungsi Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran memiliki 

fungsi yang strategis untuk kepentingan 

siswa, guru, maupun bagi lembaga 

pendidikan itu sendiri. Adapun fungsi 

dari evaluasi pembelajaran bagi siswa 

adalah untuk memberi dorongan beelajar 

atau memotivasi belajar kepada siswa, 

dan untuk memberikan pengalaman 

dalam belajar. Sedangkan bagi guru 

evaluasi pembelajaran bertujuan untuk 

menyeleksi siswa dan meramalkan 

keberhasilannya, untuk mengetahui 

faktor-faktor yang menjadi penyebab 

kendala belajar siswa dan memberi 

bimbingan, untuk memberi pedoman 

siswa dalam belajar, untuk menegetahui 
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ketepatan metode mengajar, unutuk 

mendudukakan siswa sesuai dengan 

tingkat kepandaiannya di dalam kelas. 

Adapun bagi lembaga pendidikan 

evaluasi pembelajaran bertujuan untuk 

mempertahankan standart mutu 

pendidikan, unntuk menilai ketepatan 

kurikulum dan unutk menilai kemajuan 

sekolah. Sasaran evaluasi pembelajaran 

yaitu meliputi komponen pembelajaran, 

baik proses maupun hasil belajar siswa 

dalm kegiatan intrakulikuler,maupun 

ekstrakurikuler.
5
 

d. Jenis Evaluasi Pembelajaran 

Berdasarkan tujuannya, evaluasi 

pembelajaran terdiri dari berbagai jenis, 

yakni evaluasi formatif, sumatif, 

                                                 
5
 Ibid., 20. 
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diagnostik, selektif, dan evaluasi 

penempatan. 

1) Evaluasi formatif  adalah penilaian yang 

dilaksanakan pada akhir program belajar 

mengajar, untuk melihat tingkat 

keberhasilan proses belajar mengajar itu 

sendiri. Evaluasi formatif  berorientasi 

pada proses, yang akan memberikan 

informasi kepada guru, apakah program 

atau proses belajar mengajar masih perlu 

diperbaiki atau tidak. 

2) Evaluasi suamatif adalah penilaian yang 

dilaksanakan pada akhir unit program, 

misalnya penilaian yang dilaksanakan 

pada akhir caturwulan, akhir semester, 

atau akhir tahun. Tujuan evaluasi ini 

adalah untuk mengetahuihasil belajar 
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yang dicapai oleh para siswa, yakni 

seberapa jauh siswa telah mencapai 

kompetensi yang ditetapkan dalam 

kurikulum. Evaluasi ini berorientasi pada 

produk atau hasil. 

3) Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang 

bertujuan untuk mengetahui kelemahan-

kelemahan siswa seta faktor-faktor 

penyebabnya. Pelaksanaan evaluasi ini 

biasanya bertujuan unutk kepentingan  

atau keperluan bimbingan belajar, 

pelajaran remedial, menemukan kasus-

kasus, dan lain-lain. 

4) Evaluasi selektif adalah evaluasi yang 

dilaksanakan dalam rangka menyeleksi 

atau menyaring. Contoh : memilih siswa 
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untuk mewakili sekoalah dalam 

oloimpiade, termasuk evaluasi selektif. 

5) Evaluasi penempatan adalah evaluasi 

yang berujuan untuk mengetahui 

kompetensi prasyarat yang diperlukan 

bagi suatu program belajar dalam 

penguasaan belajar, seperti yang 

diprogramkan sebelum memulai kegiatan 

belajar   dalam program itu. Dengan kata 

lain, evaluasi ini berorientasi pada 

kesiapan siswa untuk menghadapi 

program baru dan kecocokan program 

belajar dengan kompetensi yang telah 

dimiliki siswa.
6
 

 

 

                                                 
6
 Ibid., 25. 
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e. Tahap Pelaksanaan Evaluasi 

Apabila dilihat dari pertahapannya, 

secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi 

tiga jenis yaitu: 

1. Evaluasi tahap perencanaan. Yaitu 

evaluasi yang digunakan dalam tahap 

perencanaan untuk mencoba untuk 

memilih dan menentukan skala prioritas 

terhadap berbagai alternatif dan 

kemungkinan terhadap cara pencapaian 

tujuan yang ditetapkan sebelumnya. 

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan. Yaitu 

suatu kegiatan yang melakukan analisa 

untuk menentukan tingkat kemajuan 

pelaksanaan dibanding dengan rencana. 

Terdapat perbedaan antara konsep 
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menurut penelitian ini dengan 

monitoring. 

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan, 

dalam hal ini konsep pada tahap 

pelaksanaan, yang membedakannya 

terletak pada obyek yang dinilai dengan 

yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan 

pelaksanaan dibanding dengan rencana 

yakni apakah dampak yang dihasilkan 

oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai 

dengan tujuan yang akan atau ingin 

dicapai.
7
 

f. Teknik Evaluasi Pembelajaran  

Istilah teknik dapat di artikan 

sebagai alat. Jadi teknik evaluasi berarti 

alat yang di gunakan dalam rangka 

melakukan kegiatan evaluasi. Berbagai 

                                                 
7
 Ibid.,26. 
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macam teknik penilaian dapat dilakukan 

secara komplementer (saling melengkapi) 

sesuai dengan kompetensi yang di nilai, 

teknik penilaian yang di maksud antar 

lain melalui tes,observasi, penugasan, 

inventori, jurnal, penilaian diri dan 

penilaian antara teman yang sesuai 

dengan karakteristik kompetensi dan 

tingkat perkembangan peserta didik. 

Dalam konteks evaluasi hasi proses 

pembelajaran di sekolah di kenal adanya 

2 macam teknik, yaitu teknik tes, maka 

evaluasi di lakukan dengan jalan menguji 

peserta didik, sedangkan teknik non test, 

maka evaluasi dilakukan dengan tanpa 

menguji peserta didik.
8
 

                                                 
8
 Dirman Dan Cicih Juarsih, Penilaian Dan Evaluasi, (Jakarta : 

PT Rineka Cipta, 2014), 96-97. 
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1. Teknik tes 

Tes adalah alat atau prosedur yang di 

pergunakan dalam rangka pengukuran dan 

penilaian di bidang pendidikan yang 

berbentuk pemberian tugas atau serangkaian 

tugas baik berupa pertanyaan –pertanyaan 

atau perintah-perintah oleh test sehingga 

dapat di hasilkan nilai yang melambangkan 

tingkah laku dengan nilai-nilai yang di capai 

oleh testee lainnya atau di bandingkan 

dengan nilai standar tertentu. Di tinjau dari 

segi fungsi yang dimiliki oleh tes sebagai alat 

pengukur perkembangan belajar peserta 

didik, tes di bedakan menjadi tiga golongan : 

a) Tes diagnostic adalah tesyang di gunakan 

untuk mengetahui kelemahan-kelemahan 

siswa sehingga berdasrkan kelemahan-
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kelemahan siswa tersebut dapat di 

lakuakan pemberian perlakuan yang 

tepat. 

b) Tes formatif adalah tes yang bertujuan 

untuk mengetahui sudah sejauh manakah 

peserta didik telah terbentuk sesuai 

dengan tujuan pengajaran yang telah di 

tentukan setelah mereka mengikuti proses 

pembelajaran dalam jangka tertentu .di 

sekolah tes formatif ini dikenal dengan 

istilah ulangan harian.  

c) Tes sumatif adalah tes hasil belajar yang 

dilakukan setelah sekumpulan satuan 

program pengajaran selesai di berikan ,di 

sekolah tes ini di kenal dengan ulangan 

umum ,dimana hasilnya di gunakan untuk 
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mengisi nilai raport atau mengisi Surat 

Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah . 

2. Teknik Non tes 

Teknik evaluasi nontes menurut anas 

sudijono ialah “penilaian atau evaluasi hasil 

belajar peserta didik dilakukan dengan tanpa 

“menguji” peserta didik, melainkan 

dilakukan dengan melakukan pengamatan 

secara sistematis (observation), melakukan 

wawancara (interview), menyebarkan angket 

(questionnaire), dan memeriksa atau meneliti 

dokmen – dokumen (documentary analysis). 

Dengan teknik non tes ,maka peniaian atau 

evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan 

dengan tanpa menguji peserta didik 

melainkan di lakukan dengan : 
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a) Skala bertingkat (rating scale);skala 

menggambarkan suatu nilai yang 

berbentuk angka terhadap sesuatu hasil 

pertimbangan 

b) Quasioner ; yaitu sebuah daftar 

pertanyaan yang ahrus diisi oleh orang 

orang yang akan di ukur (responden) 

c) Wawancara (interview); suatu metode 

atau cara yang di gunakan untuk 

mendapatkan jawaban dari responden 

dengan jalan tanya jawab sepihak. 

d) Pengamatan (observation); suatu teknik 

yang dilakukan dengan cara mengadakan 

pengamatan secra teliti serta pencatatan 

secara sistematis. 
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2. Pendidikan Agama Islam (PAI) 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

(PAI) 

Pendidikan Agama merupakan 

salah dari tiga subyek pelajaran yang 

harus dimasukkan dalam kurikulum 

setiap lembaga pendidikan formal di 

Indonesia. Hal ini karena kehidupan 

beragama merupakan salah satu dimensi 

kehidupan yang diharapkan terwujud 

secara terpadu dengan dimensi kehidupan 

lain pada setiap individu warga negara. 

Hanya dengan keterpaduan berbagai 

dimensi kehidupan tersebutlah kehidupan 

yang utuh, sebagaimana yang dicita-

citakan oleh bangsa Indonesia, dapat 

terwujud. Pendidikan Agama diharapkan 
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mampu mewujudkan dimensi kehidupan 

beragama tersebut, sehingga bersama-

sama subyek pendidikan yang lain, 

mampu mewujudkan kepribadian 

individu yang utuh, sejalan dengan 

pandangan hidup bangsa.
9
 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Tujuan merupakan komponen 

yang sangat penting dalam setiap proses 

pengajaran karena menjadi acuan seluruh 

langkah-langkah dalam proses tersebut. 

Disamping itu, ia juga sekaligus sebagai 

tolak ukur keberhasilan proses 

pengajaran. Ia merupakan gambaran 

tentang perilaku yang akan diharapkan 

akan tercapai oleh peserta didik setelah 

                                                 
9
 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama 

Islam,(Ponorogo: STAIN Po Press, 2009), 8. 
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mengikuti proses tersebut. Perilaku yang 

diharapkan secara oprasional 

digambarkan dalam bentuk karakteristik 

sosok individu yang diidealkan untuk bisa 

terwujud dalam diri peserta didik setelah 

proses pendidikan selesai. Dengan 

demikian, proses pengajaran 

dimaksudkan agar peserta didik nantinya 

akan memiliki karakteristik sebagaimana 

yang digambarkan dalam sosok ideal 

tersebut.
10

 

c. Fungsi Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Sebagai suatu subyek pelajaran, 

Pendidikan Agama Islam mempunyai 

fungsi yang bebeda dari subyek pelajaran 

yang lain. Ia dapat memiliki fungsi yang 

bermacam-macam, sesuai dengan tujuan 

                                                 
10

 Ibid,.12. 
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yang ingin dicapai masing-masing 

lembaga pendidikan. Fungsi yang 

diemban olehnya akan menentukan 

berbagai aspek pengajaran yang dipilih 

oleh pendidikan agar tujuannya tercapai. 

Secara umum, menurut John Stealy, 

Pendidkan Agama termasuk Pendidikan 

Agama Islam, dapat diarahkan untuk 

mengemban salah satu atau gabungan dari 

berbagai fungsi, yaitu: konfesional, neo 

konfesional, konfesional tersembunyi, 

inplisit, dan non konfesional.
11

 

3. Sistem Kredit Semester (SKS) 

a. Pengertian Sistem Kredit Semester 

(SKS) 

Undang-undang Nomor 20 tahun 

203 tentang sistem pendidikan Nasional 

                                                 
11

 Ibid,.13 
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pada pasal 12 ayat (1) mengamatkan 

bahwa “setiap peserta didik pada setiap 

satuan pendidikan berhak, antara lain: (b) 

mendapatkan pelayanan pendidikan 

sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuannya; dan (f) menyelesaikan 

program pendidikan sesuai dengan 

kecepatan belajar masing-masing dan 

tidak menyimpang dari ketentuan batas 

waktu yang ditetapkan”. 

Sistem Kredit semester adalah 

bentuk penyelenggaraan pendidikan yang 

peserta didiknya menetukan jumlah beban 

belajar dan mata pelajaran yang diikuti 

setiap semester pada satuan pendidikan 
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sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuan atau kecepatan belajar.
12

 

Beban belajar pada SKS di MA 

dinyatakan dengan jam pelajaran (JP) 

dengan beban keseluruhan pada tingkat 

MA minimal 306 JP. Beban belajar 1 JP 

secara umum terdiri dari atas 45 menit 

kegiatan tatap muka dan minimal 60% 

(sekitar 27 menit) untuk kegiatan 

penugasan terstruktur dan tugas mandiri 

tidak terstruktur. Secara khusus kegiatan 

satu jam pelajaran tatap muka dalam 

beban belajar bagi peserta didik yang 

memiliki kecepatan belajar diatas rata-

                                                 
12

 Kementerian Agama Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo, 

Petunjuk Teknis Peyelenggaraan Sistem Kredit Semester, 7. 
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rata, durasi satu jam pelajaran dapat 

dilaksanakan selama 30 menit.
13

 

b. Landasan Pelaksanaan Sistem Kredit 

Semester (SKS) 

SKS pada MA ini berlandaskan 

pada kebijakan-kebijakan sebagai 

berikut:
14

 

1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 4301);  

2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 

2005 Tentang Guru dan Dosen 

(Lembaran Negara Republik 

                                                 
13

 Ibid., 8. 
14

 Ibid.,3-6 
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Indonesia Tahun 2005 Momor 157, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4586);  

3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik ndonesia Tahun 2005 

Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 

4496) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

32 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 entang Standar Nasional 

Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 71, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 

5410);  

4) Peraturan pemerintah Nomor 55 

Tahun 2007 tentang Pendidikan 

Agama dan Pendidikan Keagamaan 

(Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4769);  

5) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 

2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan 

Fungsi Kementerian Negara serta 

Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Eselon I Kementerian Negara 

sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 14 Tahun 2014 
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tentang Perubahan Kelima Atas 

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 

2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan 

Fungsi Kmenterian Negara serta 

Susunan Organisasi, Tugas, dan 

Fungsi Eselon I Kementerian Negara;  

6) Peraturan Menteri Agama Nomor 10 

Tahun 2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Agama 

(Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 592) 

sebagaimana telah dua kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri 

Agama Nomor 21 Tahun 2014 

tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 

Tahun 2010 tentang Organisasi dan 
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Tata Kerja Kementerian Agama 

(Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1114);  

7) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 

Tahun 2012 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Instansi Vertikal 

Kementerian Agama (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 851);  

8) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Madrasah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1382);  

9) Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 
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tentang Pemberlakuan Kurikulum 

Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;  

10) Keputusan Menteri Agama Nomor 

117 Tahun 2014 tentang 

Implementasi Kurikulum 2013 di 

Madrasah;  

11) Keputusan Menteri Agama Nomor 

165 Tahun 2014 tentang Kurikulum 

Madrasah 2013 Mata Pelajaran 

Agama Islam dan Bahasa Arab;  

12) Keputusan Menteri Agama Nomor 

207 Tahun 2014 tentang Kurikulum 

Madrasah;  

13) Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Sistem 
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Kredit Semester pada Pendidikan 

Dasar dan Pendidikan Menengah;  

c. Keunggulan Penyelenggaraan Sistem 

Kredit Semester (SKS) 

Keunggulan penyelenggaraan SKS 

antara lain :
15

 

1) Peserta didik dapat terlayani sesuai 

dengan keragaman bakat, minat, dan 

kemampuannya. 

2) Kemandirian peserta didik terkondisi 

dengan adanya pengisian KRS (Kartu 

Rencana Studi) setiap semester pada 

saat memilih beban belajar dan mata 

pelajaran. 

3) Hubungan antara peserta didik 

dengan pembimbing akademik (PA) 

                                                 
15

 Ibid., 14-15. 
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lebih kuat sejak awal tahun pertama 

sesuai dengan selesai masa studinya. 

4) Dapat melayani peserta didik tertentu 

sesuai dengan kecepatan belajarnya 

dengan tetap memungkinkan hasil 

belajar tinggi meskipun masa 

studinya lebih lama.  

5) Memotivasi belajar peserta didik 

lebih tinggi karena hak memilih 

beban belajar dan mata pelajaran tiap 

semester. 

6) Tidak ada kenaikan kelas. Kelulusan 

mata pelajaran dilakukan di akhir 

semester. 
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d. Prinsip Penyelenggaraan Sistem Kredit 

Semester (SKS) 

Penyelenggaraan SKS di MA 

mengacu pada prinsip sebagai berikut:
16

 

1) Fleksibel, artinya 

penyelenggaraan SKS harus 

memberikan pilihan mata 

pelajaran dan waktu penyelesaian 

masa belajar yang memungkinkan 

peserta didik menentukan dan 

mengatur strategi belajar secara 

mandiri. 

2) Keunggulan, artinya 

penyelenggaraan SKS 

memungkinkan peserta didik 

memperoleh kesempatan belajar 

dan mencapai tingkat kemampuan 

                                                 
16

 Ibid.,8-9. 
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optimal sesuai dengan bakat, 

minat, dan kemampuan/kecepatan 

belajar.  

3) Maju berkelanjutan, artinya 

penyelenggaraan SKS yang 

memungkinkan peserta didik 

langsung mengikuti muatan, mata 

pelajaran atau program lebih 

lanjut tanpa terkendala oleh 

peserta didik lain.  

4) Keadilan, artinya penyelenggaraan 

SKS memungkinkan peserta didik 

mendapatkan kesempatan untuk 

memperoleh perlakuan sesuai 

dengan kapasitas belajar yang 

dimiliki dan prestasi belajar yang 

dicapainya secara perorangan.  
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e. Penerapan SKS di MAN 2 Ponorogo 

Penerapan SKS di Man 2 

Ponorogo merupakan salah satu upaya 

inovatif dan kreatif dalam meningkatkan 

mutu pendidikan melalui layanan yang 

bervariasi untuk mengakomodasi 

kemajemukan peserta didik dalam hal 

minat, kebutuhan, potensi, bakat, dan 

kecepatan belajarnya. SKS 

diselenggarakan melalui 

pengorganisasian pembelajaran yang 

bervariasi dan pengelolaan waktu belajar 

yang fleksibel. SKS adalah alternatif 

sistem belajar selain sistem belajar paket 

yang diterapkan oleh MAN berakreditasi 

A. Penerapan  SKS harus melakukan 

persiapan fisik dan fisik dalam 
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memberikan pelayanan yang bervariasi 

dan fleksibel. Penerapan SKS perlu 

menyiapkan paradigma terkait keragaman 

dalam menyusun, melaksanakan, dan 

mengevaluasi program pendidikan di 

madrasahnya, berada dengan sistem paket 

dengan pola layanan yang seragam. 

Sistem kredit semester adalah suatu 

sistem pendidikan dimana beban studi 

siswa, beban kerja tenaga penagajar dan 

beban penyelenggaraan program lembaga 

pendidikan dinyatakan dalam kredit. 

Sedangkan sistem paket adalah sistem 

penyelenggaraan program  pendidikan 

yang peserta didiknya diwajibkan 

mengikuti seluruh program pembelajaran 

dan beban belajar yang sudah ditetapkan 
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untuk setiapkelas sesuai dengan 

struktur.
17

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Ibid., 23. 



 

22 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi 

penelitian dengan pendekatan kualitatif, yang memiliki 

definisi cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid 

dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan 

dikembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan dan 

mengantisipasi masalah yang bersangkutan dari data 

alami dan mempunyai akurasi yang mendalam.
1
 

Tahapannya dimulai dari perolehan kasus yang 

unik, prosesnya berlangsung secara induktif, teori yang 

digunakan sebagai piranti untuk memandu peneliti 

memahami fenomena, lebih menekankan kedalam 

                                                 
1
 Abdul Manab, Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif 

(Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 1. 
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daripada keluasan kajian, dan berakhir dengan teori 

baru. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman 

yang mendalam tentang perilaku, proses interaksi, 

makna suatu tindakan, nilai, pengalaman individu atau 

kelompok, yang semuanya berlangsung dalam latar 

alami.
2
 

Jenis penelitian ini adalah field research, yaitu 

penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan 

untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini 

menggunakan desain penelitian studi kasus, dalam arti 

peneliti fokus pada kasus (fenomena) yang kemudian 

dipahami dan dianalisa secara mendalam.
3
 

B. Kehadiran Peneliti 

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal 

yang penting dalam penelitian, karena metode ini 

merupakan strategi untuk mendapatkan data yang 

                                                 
2
 Ibid., 4. 

3
 Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan. 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 99.
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diperlukan. Peneliti dalam pengumpulan data berfungsi 

sebagai instrumen, yang berusaha mengikuti asumsi-

asumsi kultural dan mengikuti data kualitatif. Peneliti 

berupaya mencapai wawasan imajinatif ke dalam dunia 

sosial responden, fleksibel, reflektif dan tidak 

mengambil jarak dengan responden. Peneliti dalam hal 

ini melakukan „pengamatan berperanserta‟ atau 

participant obcervation, atau ada juga yang menamakan 

„pengamatan terlibat‟. Oleh karena itu, dalam penelitian 

kualitatif diharapkan terbina rapport. Rapport adalah 

hubungan antara peneliti dan subyek yang sudah 

melebur sehingga seolah-olah tidak ada lagi dinding 

pemisah di antara keduanya. Dalam melakukan upaya 

ini peneliti harus benar-benar memahami latar 

penelitian, seperti bahasa, budaya, adat-istiadat; 

sehingga dalam melakukan penelitian, peneliti benar-

benar dapat diterima sebagai anggota masyarakat.
4
 

                                                 
4
 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif 



63  

 

Peneliti sekaligus merupakan perencana, pelaksana 

pengumpul data, analis, penafsir data, dan pada 

akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.
5
 

C. Lokasi Penelitian  

Peneliti mengambil lokasi penelitian di MAN 2 

Ponorogo terletak dijalan Soekarno-Hatta No. 381 

Keniten Ponorogo. Peneliti tertarik mengambil lokasi 

penelitian di MAN 2 Ponorogo karena ingin 

mengetahui tentang Evaluasi pembelajaran materi 

Pendidikan Agama Islam di kelas XI MIPA 1 Program 

SKS. 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah 

kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain.
6
 Berkaitan dengan hal 

tersebut, maka sumber data dalam penelitian ini 

                                                                                                   
(Jakarta: Rineka Cipta, 2008),  9. 

5
Ibid., 173. 

6
Ibid., 169. 
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disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. 

Sehingga yang dijadikan sumber data adalah sebagai 

berikut:
7
 

1) Person (orang) yaitu sumber data yang bisa 

memberi data berupa jawaban tertulis melalui 

tulisan, wawancara, atau tindakan melalui 

pengamatan lapangan. Peneliti akan mencari data 

tentang evaluasi pembelajaran materi PAI di 

kelas X1 MIPA 1 program SKS di MAN 2 

Ponorogo kepada guru mata pelajaran PAI di 

kelas X1 MIPA 1 dan waka kurikulum madrasah. 

 
2) Pleace (tempat) yaitu sumber data yang 

menyajikan lampiran berupa keadaan diam atau 

bergerak. 

3) Sumber data tambahan, meliputi sumber data 

tertulis yaitu paper atau dokumen dan foto yang 

                                                 
7
 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: 

PT. Remaja Rosda karya, 2009),157. 
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berkaitan dengan sekolah dan evaluasi 

pembelajaran PAI di kelas X1 MIPA 1program 

SKS MAN 2 Ponorogo sebagai sumber data 

sekunder. 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebab 

bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti 

maknanya secara baik apabila dilakukan interaksi 

dengan subyek, melalui wawancara mendalam dan 

diobservasi pada latar, dimana fenomena tersebut 

berlangsung. Disamping itu untuk melengkapi data, 

diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang 

ditulis oleh atau tentang subyek). Teknik yang 

digunakan peneliti yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk 

komunikasi antara dua orang, melibatkan 
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seseorang yang ingin memperoleh 

informasi dari seorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 

berdasarkan tujuan tertentu.
8
 Teknik 

wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara 

mendalam, artinya menggali informasi 

atau data sebanyak-banyaknya dari 

responden atau informan. Teknik ini 

menuntut peneliti untuk mampu bertanya 

sebanyak-banyaknya dengan perolehan 

jenis data tertentu sehingga diperoleh data 

atau informasi yang rinci.
9
 

Orang-orang yang dijadikan 

informan meliputi staff pengurus dan 

                                                 
8
 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2013), 180. 
9
 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif (Malang: UMM Press, 

2004), 72. 
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pengajar MAN 2 Ponorogo. Wawancara 

dilakukan untuk memperoleh data tentang 

perencanaan, proses pelaksanaan, dan 

hasil evaluasi pembelajaran materi 

Pendidikan Agama Islam. 

b. Observasi 

Observasi merupakan teknik 

pengamatan dan pencatatan sistematis 

dari fenomena-fenomena yang diselidiki. 

Observasi dilakukan untuk menemukan 

data dan informasi dari gejala atau 

fenomena (kejadian atau peristiwa) secara 

sistematis dan didasarkan pada tujuan 

penyelidikan yang telah dirumuskan.
10

 

Dengan teknik ini peneliti mengamati 

aktivitas-aktivitas sehari-hari obyek 

                                                 
10

 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2011), 168. 
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penelitian, karakteristik fisik, situasi 

sosial, dan perasaan pada waktu menjadi 

bagian dari situasi tersebut. 

Dalam hal ini peneliti akan 

melakukan observasi tentang evaluasi 

pembelajaran materi Pendidikan Agama 

Islam di kelas X MIPA 1 program SKS 

MAN 2 Ponorogo. 

Hasil observasi dalam penelitian 

ini, dicatat dalam catatan lapangan, 

sebagai alat yang sangat penting dalam 

penelitian kualitatif. Dalam penelitian 

kualitatif, peneliti mengandalkan 

pengamatan dan wawancara dalam 

pengumpulan data di lapangan. Pada 

waktu di lapangan membuat “catatan”, 

setelah pulang ke rumah atau tempat 
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tinggal barulah menyusun “catatan 

lapangan”. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik 

pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subyek penelitian, tetapi 

melalui dokumen. Dokumen adalah 

catatan tertulis yang isinya merupakan 

pernyataan tertulis yang disusun oleh 

seseorang atau lembaga untuk keperluan 

pengujian suatu peristiwa, dan berguna 

bagi sumber data, bukti, informasi 

kealamiahan yang sukar diperoleh, sukar 

ditemukan, dan membuka kesempatan 

untuk lebih memperluas pengetahuan 

terhadap sesuatu yang diselidiki. 



70 

 

Teknik dokumentasi ini sengaja 

digunakan dalam penelitian ini karena (1) 

pilihan alternatif, untuk subyek penelitian 

yang sukar atau tidak mungkin dijangkau, 

studi dokumentasi dapat memberikan 

jalan untuk melakukan pengumpulan 

data; (2) tidak reaktif karena studi 

dokumentasi tidak dilakukan secara 

langsung dengan orang, tetapi pada benda 

mati maka data yang diperlukan tidak 

terpengaruh oleh kehadiran peneliti atau 

pengumpulan data; (3) untuk penelitian 

yang menggunakan data yang 

menjangkau jauh ke masa lalu, studi 

dokumentasi memberikan cara yang 

terbaik; (4) dengan dokumen-dokumen 

yang tersedia, teknik ini memungkinkan 
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untuk mengambil sampel yang lebih besar 

dengan biaya yang relatif kecil.
11

 

Metode dokumentasi ini 

digunakan peneliti untuk memperoleh 

data mengenai gambaran umum MAN 2 

Ponorogo seperti profil sekolah, letak 

geografis, visi misi, struktur organisasi 

dan sebagainya yang tentunya menunjang 

penelitian. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis dalam penelitian merupakan bagian 

penting dalam proses penelitian karena dengan analisis 

inilah, data yang ada akan tampak manfaatnya, terutama 

dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai 

tujuan akhir penelitian. Analisis data merupakan usaha 

(proses) memilih, memilah, membuang, 

menggolongkan data untuk menjawab dua 

                                                 
11

Ibid., 183. 
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permasalahan pokok: (1) tema apa yang dapat 

ditemukan pada data-data ini, dan (2) seberapa jauh 

data-data ini dapat menyokong tema tersebut.
12

 

Teknik analisis data dalam kasus ini 

menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep 

yang berikan Miler dan Huberman, yang 

mengemukakan bahwa pada prinsipnya analisis data 

kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. Teknik analisis yang dilakukan 

dengan menggunakan teknik analisis data yang 

dikemukakan oleh Miler dan Huberman mencakup tiga 

kegiatan yang bersamaan: (1) reduksi data (2) penyajian 

data, dan (3) penarikan kesimpulan (verifikasi).
13

 

a. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses 

pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan 

                                                 
12

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 192. 
13

Ibid., 209 



73  

 

dan pentransformasian data kasar dari lapangan. 

Proses in berlangsung selama penelitian 

dilakukan, dari awal sampai akhir 

penelitian.Pada awal, misalnya; melalui 

kerangka konseptual, permasalahan, pendekatan 

pengumpulan data yang diperoleh. Selama 

pengumpulan data, misalnya membuat 

ringkasan, kode, mencari tema-tema, menulis 

memo, dan lain-lain. Reduksi merupakan bagian 

dari analisis, bukan terpisah. Fungsinya untuk 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasisehingga interpretasi bisa ditarik. 

Dalam proses  reduksi ini peneliti bear-benar 

mencari data yang benar-benar valid. Ketika 

penelitimenyaksikan kebenaran data yang 
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diperoleh akan dicek ulang dengan informan lain 

yang dirasa  penelitilebih mengetahui. 

b. Penyajian Data 

Adalah sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan untuk menarik 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk 

penyajiannya antara lain berupa teks naratif, 

matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya 

adalah untuk memudahkan membaca dan 

menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya 

harus tertata secara apik. Penyajian data juga 

merupakan bagian dari analisis bahkan 

mencakup pula reduksi data. Dalam proses ini 

peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa 

menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok 

dua, kelompok tiga, dan seterusnya. Dalam 
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proses ini, data diklasifikasikan berdasarkan 

tema-tema inti. 

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian 

dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. 

Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Makna-makna yang 

muncul dari data harus selalu diuji kebenaran 

dan kesesuaiannya sehingga validitasnya 

terjamin dalam tahap ini, peneliti membuat 

rumusan preposisi yang terkait dengan prinsip 

logika, mengangkatnya sebagai temuan 

penelitian, kemudian dilanjutkan dengan 

mengkaji secara berulang-ulang terhadap data 

yang ada, pengelompokan data yang telah 

terbentuk, dan preposisi yang telah dirumuskan. 

Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil 
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penelitian lengkap, dengan „temuan baru‟ yang 

berbeda dari temuan yang sudah ada. 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reliabilitas). Dalam bagian ini peneliti  harus 

mempertegas teknik apa yang digunakan dalam 

mengadakan pengecekan keabsahan data yang 

ditemukan. Berikut beberapa teknik pengecekan 

keabsahan data dalam proses penelitian adalah sebagai 

berikut:
14

 

1. Perpanjangan keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif 

adalah istrumen itu sendiri. Keikutsertaan 

peneliti sangat menentukan dalam 

pengumpulan data. Dalam hal ini keikutsertaan 

                                                 
14

 Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian 

Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 143. 
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tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu 

singkat, tetapi memerlukan perpanjangan 

keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. 

2. Pengamat yang tekun  

Ketekunan pengamatan yang dimaksud 

dalam  penelitian ini adalah menemukan ciri-

ciri dan unsur-unsur dalam situasiyang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang dicari. 

Jadi pengamatan yang tekun sangat dibutuhkan 

untuk mendalami kajian penelitian. 

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai 

teknik pemeriksaan untuk mencapai  
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keabsahan, yaitu triangulasi data, pengamat, 

teori, dan metode. 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

 

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini 

ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahapan terakhir 

dari penelitian yaitu tahap penulisan hasil penelitian.
15

 

Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

a. Tahap pra lapangan, yaitu meliputi: menyusun 

rencana penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian, dan menyangkut 

persoalan penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

                                                 
15

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 84-

91. 
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memasuki lapangan, dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis 

selama dan setelah pengumpulan data. 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah berdirinya MAN 2 Ponorogo
1
 

Kabupaten Ponorogo adalah salah satu 

kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Kabupaten Ponorogo terletak di koordinat 

111 17' 111 52‟ Bujur Timur 7 49‟ -8 20' Lintang 

Selatan dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 

2.563 meter di atas permukaan laut dan memiliki 

luas wilayah 1.371,78 km. Kabupaten Ponorogo 

terletak di sebelah Barat dari kota Provinsi Jawa 

Timur dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. 

Adapun motto kota Ponorogo adalah Berbenah 

menuju yang lebih maju, berbudaya dan religius. 

                                                 
1
 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran peneletian 

ini, kode: 01/D/02-05/2019 
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Kabupaten Ponorogo dikenal sebagai Kota Reog 

karena Ponorogo merupakan kota asal kesenian 

Reog yang sudah terkenal di dunia, disamping itu 

Kabupaten Ponorogo dikenal juga sebagai kota 

Santri dikarenakan Ponorogo terdapat banyak 

Pesantren besar maupun kecil, bahkan Pesantren 

Darussalam Gontor sudah dikenal tidak saja di 

Indonesia juga dunia. Dilihat dari dunia pendidikan, 

Ponorogo tidak saja terdiri dari pondok pesantren, 

tetapi juga banyak perguruan tinggi baik negeri 

maupun swasta diantaranya : IAIN, INSURI, 

UNMUH, STKIP, Universitas Darussalam Gontor 

serta Universitas Wali Songo Ngabar. 

Begitu juga tingkat pendidikan dasae terdiri 

lembaga pendidikan dari PAUD, TK, SD/MI, 

SMP/MTS dan tingkat pendidikan menengah berdiri 

MA/SMA/SMK, Salah satunya adalah MAN 2 
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Ponorogo. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 

Ponorogo merupakan salah satu lembaga pendidikan 

yang berada di bawah Kementerian Agama. 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Ponorogo dengan 

Nomer Statistik Madrasah 131135020002 berstatus 

Madrasah Negeri merupakan alih fungsi dari PGAN 

Ponorogo seperti tertuang dalam Surat Keputusan 

Menteri Agama RI Nomor 1990 dan Nomor 42 

tahun 1992. MAN 2 Berada di wilayah perkotaan 

tepatnya di jalan Soekarno Hatta 381 Ponorogo, 

menempati tanah seluas 9.788 m2. Letak MAN 2 

Ponorogo berada di sebelah selatan Terminal Selo 

Aji berdiri Pondok Pesantren diantaranya Ponpes 

Thorikul Huda Cekok, Ponpes Nurul Hikam 

Keniten, Ponpes Ittihatul Ummah Jarakan, Ponpes 

Duri Sawo serta Ponpes Tahfidhul Quran di Patihan 

Wetan, dimana sebagian siswa-siswi yang berasal 
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dari lur/dalam Ponorogo menjadi satri/santriwati dari 

pesantren-pesantren tersebut. Letak yang strategis ini 

memungkinkan MAN 2 Ponorogo menjadi madrasah 

yang terus berkembang dan memiliki prospek yang 

lebih baik. Mulai awal berdiri nya MAN 2 Ponorogo 

sampai sekarang telah terjadi beberapa kali 

pergantian kepemimpinan, diantaranya: 

a. Z.A Qoribun, B. BA  Tahun 1990-1996 

b. Drs. H, Muslim  Tahun 1996-2000 

c. Kasanun, SH   Tahun 2000-2006 

d. Imam Faqih Idris, SH  Tahun 2006-2007 

e. Abdullah, S.Pd   Tahun 2007-2011 

f. Drs. H Suhanto,MA  Tahun 2011-2015 

g. Nasta‟in, S.Pd, MPd.I  Tahun 2015- Sekarang 

Sejarah Perubahan Institusi PGAN ke MAN 2 

Ponorogo Berbicara sejarah berdirinya MAN 2 

Ponorogo tidak dapat terlepas dari sejarah panjang 
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perjalanan PGAN Ponorogo. Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Ponorogo dengan Nomor Statistik 

Madrasah 131135020002 berstatus Madrasah 

Nengeri alih fungsi dari PGAN Ponorogo seperti 

tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI 

Nomor 1990 dan Nomor 42 tahun 1992. Berdirinya 

PGAN berawal dari PGA swasta Ronggowarsito 

Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo 

berdiri pada tahun 1966 atas inisiatif para tokoh 

ulama Tegalsari yaitu Kyai Muchsin Qomar, Kyai 

Sarjuni, Kyai Yasin dan Kyai Iskandar, yang 

kemudian pindah ke Karang Gebang Jetis. Pada 

tahun 1968 PGA 4 tahun dinegerikan menjadi PGAN 

4 tahun dengan kepala sekolahnya Bapak Zubairi 

Maskur (Alm). Pada tahun 1970 berdasarkan 

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 240 tahun 

1970, PGAN 4 tahun Jetis ditingkatkan statusnya 
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menjadi PGAN 6 tahun Jetis Ponorogo dengan 

pembagian kelas 1 sampai kelas 4 lama belajar 4 

tahun yang dikenal dengan PGAP (Pendidikan Guru 

Agama Pertama) dan Kelas 5 sampai kelas 6 lama 

belajar 2 tahun yang dikenal dengan PGAA 

(Pendidikan Guru Agama Atas). 

Pada tahun 1978 berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Agama Nomor 19 tahun 1978 

PGAN 6 tahun dirubah kembali menjadi PGAN 3 

tahun, dengan adanya Surat Keputusan dari Menteri 

Agama yang mengubah PGAN 6 tahun menjadi 3 

tahun, PGAN 6 tahun dibagi menjadi 2 yaitu: Kelas 

1, 2 dan 3 menjadi MTsN Jetis dan 4,5 dan 6 

manjadi PGAN Ponorogo. Seiring dengan 

perkembangan proses pembelajaran, PGAN dipindah 

atas dasar perintah dari pusat supaya PGAN pindah 

ke kota, Dikarenakan belum memiliki gedung 
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sendiri, maka menyewa gedung utara Masjid Agung 

Ponorogo dan menyewa rumah-rumah penduduk 

disekitarnya. Tahun 1980 PGAN baru bisa 

menempati gedung milik sendiri di Kelurahan 

Keniten Kecamatan Ponorogo tepatnya di Jl. 

Soekarno Hatta no. 381 Ponorogo. Dalam rangka 

untuk meningkatkan mutu Pendidikan Guru Agama 

di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) 

adalah dengan meningkatkan kualifikasi Pendidikan 

Guru Agama di SD/MI dari jenjang pendidikan 

menengah (PGA) menjadi jenjang pendidikan tinggi. 

Melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 

1990 PGAN Ponorogo dialih fungsikan menjadi 

Madrasah Aliyah Negeri Ponorogo II dan memalui 

Surat Keputusan Penyempurnaan tanggal 27 Januari 

1992 Nomor 42 tahun 1992 menjadi Madrasah 

Aliyah Negeri 2 (MAN 2 Ponorogo). 
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2. Visi, Misi dan Tujuan MAN 2 Ponorogo
2
 

a. Visi MAN 2 Ponorogo 

Visi Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo adalah 

: Religius, Unggul, Berbudaya dan Integritas 

b. Misi MAN 2 Ponorogo 

1) Religius 

a) Mewujudkan prilaku yang berakhlakul 

karimah bagi warga madrasah. 

Meningkatkan kualitas ibadah. 

b) Menjaga keistiqomahan pelaksanaan 

Sholat Jama‟ah Dhuhur dan Sholat 

Dhuha 

c) Mewujudkan tertib Do‟a, membaca Al-

Qur‟an 

2) Unggul 

a) Meningkatkan karakter unggul dalam 

kedisiplinan 

                                                 
2
 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran peneletian 

ini, kode: 02/D/02-05/2019 



88 

 

b) Memperkokoh kedisiplinan 

c) Meningkatkan kualitas pengembangan 

kurikulum 

d) Meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran 

e) Mewujudkan perolehan NUN yang 

tertinggi 

f) Meningkatkan daya saing peserta didik 

dalm melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi 

g) Memperoleh juara KSM dan OSN 

tingkat Regional dan Nasional 

h) Menjuarai Olimpiade Tingkat Nasional 

i) Meningkatkan kejuaraan Karya Ilmiah 

Remaja 

j) Meningkatkan kreativitas peserta didik 
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k) Meningkatkan kejuaraan kreativitas 

peserta didik 

l) Meningkatkan kegiatan bidang 

kesenian 

m) Meningkatkan perolehan juara lomba 

bidang kesenian 

n) Meningkatkan kegiatan bidang olah 

raga 

o) Meningkatkan perolehan jura lomba 

bidang olah raga 

p) Meningkatkan kualitas manajemen 

madrasah 

q) Meningkatkan sarana dan prasarana 

yang memadai 

3) Berbudaya 

a) Meningkatkan rasa suka pada kearifan 

budaya lokal 
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b) Meningkatkan peran serta warga 

madrasah dalam budaya pelestarian 

lingkungan 

c) Meningkatkan kesadaran warga 

madrasah dalam budaya 

d) pencegahan kerusakan lingkungan 

e) Meningkatkan peran warga madrasah 

dalam budaya pencegahan penemaran 

lingkungan 

4) Integritas 

a) Meningkatkan integritas antara ilmu 

agama dan ilmu umum 

b) Meningkatkan integritas akademik dan 

non akademik 

 

 

 



91  

 

c. Tujuan 

Dalam mengemban Misi, MAN 2 

Ponorogo telah merumuskan beberapa tujuan 

antara lain: 

1) Mewujudkan perilaku yang berakhlakul 

karimah bagi warga madrasah 

2) Meningkatkan kualitas ibadah 

3) Menjaga keistiqomahan pelaksanaan 

sholat jama‟ah dhuhur dan Sholat Dhuha 

4) Mewujudkan tertib do‟a, membaca Al 

qur‟an dan asmaul husna 

5) Meningkatkan karakter unggul dalam 

Kedisiplinan 

6) Memperkokoh kedisiplinan 

7) Meningkatkan kualitas pengembangan 

kurikulum 
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8) Meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran 

9) Mewujudkan perolehan NUN yang tinggi 

10) Meningkatkan daya saing peserta didik 

dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan 

Tinggi 

11) Memperoleh juara KSM dan OSN tingkat 

regional dan Nasional 

12) Memperoleh juara olimpiade tingkat 

Internasional 

13) Meningkatkan riset remaja 

14) Meningkatkan kejuaaraan karya ilmiah 

remaja 

15) Meningkatkan kreativitas peserta didik 

16) Meningkatkan kejuaraan kreatifitas 

peserta didik 

17) Meningkatkan kegiatan bidang kesenian 
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18) Meningkatkan perolehan juara lomba 

bidang kesenian 

19) Meningkatkan kegiatan bidang olahraga 

20) Meningkatkan perolehan juara bidang 

olahraga 

21) Meningkatkan kualitas manajemen 

madrasah 

22) Pemberdayaan sarana dan prasarana yang 

memadai 

23) Meningkatkan pemahaman pada budaya 

lokal 

24) Meningkatkan peran serta warga madrasah 

dalam budaya pelestarian lingkungan 

25) Meningkatkan kesadaran warga madrasah 

dalam budaya pencegahan kerusakan 

lingkungan 
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26) Meningkatkan peran warga madrasah 

dalam budaya pencegahan pencemaran 

lingkungan 

27) Meningkatkan integrasi antara ilmu agama 

dan ilmu umum 

28) Meningkatkan integrasi antara akademik 

dan non akademik 

3. Letak Geografis MAN 2 Ponorogo
3
 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Ponorogo 

merupakan salah satu dari beberapa sekolah atau 

madrasah yang ada di daerah Ponorogo. Secara 

geografis MAN 2 Ponorogo terletak di sebelah utara 

pada lintasan Kabupaten/Kota Madya Ponorogo. 

Dengan luas tanah 9.788 m
2
. Dengan alamat Jl. 

Soekarno Hatta No. 381 Keniten, Kecamatan 

Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa 
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Tmur. Dengan jarak ke pusat kecamatan sejauh 2 km 

dan jarak ke pusat kota 3 km. 

4. Struktur Organisasi MAN 2 Ponorogo
4
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Data Guru dan Siswa MAN 2 Ponorogo
5
 

Tabel 4.1 

Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

No.  Indikator   Kriteria  Jumlah  

1.  Kualifikasi Pendidikan   SMA Sederajat  16  

  Pendidik dan Tenaga   
D3 

 
2 

 
  Kependidikan     
        

     S1  65  

     S2  24  

     Jumlah  107  

2.  Sertifikasi   Sudah  62  

     Belum  1  

     Jumlah  63  

3.  Gender   Pria  56  

     Wanita  51  

     Jumlah  107  

4.  Status Kepegawaian   PNS  69  

     GTT  22  

     PTT  16  

     Jumlah  107  
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5.  Pangkat/Golongan   I c  1  

     II a  3  

     II c  1  

     III a  4  

     III b  5  

     III c  17  

     III d  14  

 

5. Sarana Prasarana MAN 2 Ponorogo
6
 

Tabel 4.2 

Sarana dan Prasarana 

No  Jenis Bangunan Jumlah Baik Rusak 

1.  Ruang Kelas 36 36 - 

2.  Ruang Kepala 1 1 - 

3.  Ruang TU 1 1 - 

4.  Ruang Guru 1 1 - 

5.  Perpustakaan 1 1 - 

6.  Laboratorium 1 1 - 

  Fisika 1 1 - 
  Kimia 1 1 - 
  Biologi 1 1 - 
  Bahasa 1 1 - 

  Komputer 2 2 - 

                                                 
6
 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran peneletian 

ini, kode: 06/D/02-05/2019 



98 

 

7.  Aula 1 1 - 

8.  Ruang Seni 1 1 - 

9.  Ruang UKS 1 1 - 

10.  Ruang OSIS dan Pramuka 1 1 - 

11.  Ruang BP 1 1 - 

12.  Mushola 1 1 - 

13.  Toilet 10 10 - 

14.  Tempat Parkir 3 3 - 

15.  GOR 1 1 - 

16.  Koperasi Siswa 1 1 - 

17.  Gazebo 1 1 - 

  Jumlah 66 66 o 

 

B. Deskripsi Data Khusus  

1. Perencanaan evaluasi pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di kelas MIPA 1 program SKS 

MAN 2 Ponorogo 

Perencanaan evaluasi pembelajaran  PAI 

telah disusun dalam Promes. Dalam Promes sudah 

dijelaskan rancana pembelajaran dalam satu 

semester, seperti kegiatan belajar mengajar secara 

tatap muka, praktik, ujian tengah semester, ujian 

akhir semester dan berbagai kegiatan lainnya yang 
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diberi penilaian. Seperti yang disampaikan Ibu 

Uswatun Khasanah sebagai guru mata pelajaran 

Aqidah Akhlah di kelas X1 MIPA 1 : 

Sebelum kegiatan belajar mengajar 

dilaksanakan kami sudah mempersiapkan 

kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan di 

semester tersebut dengan membuat prota dan 

promes. Dengan adanya promes tersebut kami 

akan mudah dalam menentukan kegiatan yang 

akan dilaksanakan selanjutnya.
7
 

 

Berdasarkan wawancara tersebut dapat 

disimpulkan bahwa persiapan evaluasi 

pembelajaran dimulai dari pembuatan prota dan 

promes. Dengan mencakup tiga ranah, yaitu 

kognitif, psikomotorik, dan afektif. Dari ketiga 

ranah tersebut memiliki teknik penilaian tersendiri 

yang natinya akan diambil penilaian akhir. Hal 

tersebut senada dengan apa yag disampaikan Bapak 

Ali Mashudi sebagai guru Al-Qur‟an Hadis : 
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Evaluasi pembelajaran PAI memiliki tiga 

aspek yang harus dilaksanakan mulai dari 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari ketiga 

ranah tersebut, saya sebagai salah satu guru 

PAI di kelas MIPA 1 maka saya berusaha 

menerapkan ketiga aspek tersebut dalam 

kegiatan evaluasi. Karena pembelajaran PAI 

dikatakan berhasil ketika peserta didik 

memiliki perubahan sikap atau psikomotorik.
8
 

 

Setiap pelaksanaan kegiatan atau program 

pasti terdapat perencanaan yang telah dipersiapkan, 

begitu juga dengan evaluasi pembelajaran PAI di 

kelas X MIPA 1 dengan program SKS. 

Perencanaan tersebut tidak mudah karena harus 

memperhatikan kemampuan siswa juga. Hal ini 

sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Uswatun 

Khasanah sebagai guru SKI : 

Ketika memasuki tahun ajaran baru kami 

mengadakan rapat untuk membahas program 

atau kegiatan yang akan kami laksanakan 

dalam satu tahun kedepan, dengan membuat 

prota dan promes bagi masing-masing guru 

mata pelajaran. Setiap guru juga harus 
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melakukan persiapan, seperti menganalisis 

materi, membuat kisi-kisi soal, membuat soal 

dan kunci jawaban kemudian menyetorkan 

soal ujian 2 minggu sebelum ujian 

berlangsung.
9
 

 

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh 

bapak Ali Mashudi : 

Kami biasanya mendapatkan surat edaran 

untuk membuat soal sesuai mata pelajaran 

yang kita ampu. Mulai dari kisi-kisi sampai 

dengan soal beserta kunci jawabannya.
10

 

 

Persiapan evaluasi pembelajaran dengan 

membuat kisi-kisi tersebut bertujuan agar materi 

evaluasi benar-benar sesuai dengan materi 

pelajaran yang telah berikan oleh guru kepada 

peserta didik. Jika materi evaluasi tidak sesuai 

dengan materi pelajaran yang telah diberikan, maka 

aka berakibat hasil evaluasi kurang baik. Bapak 

Taufik Efendi menyampaikan bahwa : 
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Penting bagi setiap guru membuat kisi-kisi 

sebelum membuat atau menulis soal untuk 

peserta didik agar soal yang akan diujikan 

tidak keluar dari materi yang sudah 

disampaikan. Karena fungsi kisi-kisi itu sendiri 

sebagai pedoman untuk menulis soal menjadi 

perangkat tes. Jika kisi-kisi yang dibuat baik 

maka soal yang dibuat akan sama. Sebelum 

membuat kisi-kisi harus melakukan analisis 

silabus dulu. Jadi langkahnya itu analisis 

silabus dulu, kemudian menyusun kisi-kisi, 

membuat soal beserta kunci jawaban, dan yang 

terakhir menyiapkan pedoman pensekoran.
11

 

 

Kemudian bapak Taufik menambahan : 

 

Untuk pembuatan soal dilakukan dengan 

menjabarkan indikator menjadi pertanyaan-

pertanyaan yang karakteristinya sesuai dengan 

pedoman kisi-kisi yang sudah dibuat 

sebelumnya. Setiap pertanyaan harus jelas dan 

juga bahasanya harus diperhatikan, harus 

efektif serta mudah dipahami. Jangan sampai 

saat siswa mengerjakan soal ujian, mereka 

bingung dengan maksud dari soal tersebut 

yang disebabkan bahasa yang kurang tepat.
12
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Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sebelum membuat soal ujian harus 

mempersiapkan beberapa hal, seperti kisi-kisi dan 

kunci jawaban untuk soal ujian itu sendiri. 

Sedangkan untuk penilaian ranah afektif dan 

psikomotorik maka guru dapat membuat 

menggunakan instrumen lain. Seperti yang 

disampaikan ibu Rima sebagai guru Fiqih : 

Mata pelajaran PAI tidak hanya 

mengutamakan kemampuan peserta didik 

dalam bidang kognitif saja tetapi dalam 

mencakup bidang afektif dan psikomotor. 

Karena saya mengajar Fiqih maka saya 

mengharuskan siswa mengikuti praktik sholat 

dan berbagai kegiatan ibadah lainnya. Dari situ 

saya bisa melakukan penilaian psikomotor 

peserta didik.
13

 

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu 

Uswatun Khasanah : 

Saya menggunakan ujian tulis untuk 

mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa 
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tentang materi yang sudah saya sampaikan. 

Selain itu saya akan menilai sikap siswa dari 

kegiatan belajar mengajar.
14

 

 

Berdasarkan paparan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa untuk melakukan evaluasi 

pembelajaran PAI ranah kognitif dapat melalui 

ujian tulis, untuk ranah afektif guru melakukan 

observasi ketika proses belajar mengajar 

berlangsung, dan untuk ranah psikomotorik guru 

melihat dari praktik yang dilakukan peserta didik.  

Perencanaan evaluasi pembelajaran kelas X 

MIPA 1 dengan program SKS memiliki persamaan 

dengan perencanaan yang dilakukan di kelas biasa 

atau regular. Hal ini seperti yang disampaikan oleh 

bapak Ali Mashudi : 

Pada dasarnya perencanaan yang dilakukan 

sama. Saya melakukan analisis materi dulu, 
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membuat kisi-kisi soal, membuat soal untuk 

ujian, dan kunci jawaban.
15

 

 

Bapak Taufik Efendi selaku waka kurikulum 

menyampaikan bahwa : 

Evaluasi pembelajaran yang dilakukan untuk 

kelas program SKS dengan kelas regular sama. 

Walaupun dalam kelas program SKS tersebut 

siswa banyak yang memilih mempercepat 

masa belajarnya tetapi tetap dilaksanakan 

evaluasi pembelajaran PAI yang sama dengan 

kelas regular, tanpa dikurangi porsinya.
16

 

 

Hasil wawancara tersebut menunjukkan 

bahwa perencanaan evaluasi pembelajaran yang 

dilakukan untuk kelas program SKS sama dengan 

kelas regular. Selain guru yang melakukan 

perencanaan evaluasi pembelajaran PAI tetapi 

peserta didik kelas X MIPA 1 juga melakukan 

persiapan karena biasanya peserta didik yang 

mengikuti program SKS ini akan diberikan materi 
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pelajaran dengan cepat. Apabila dalam satu materi 

peserta didik dirasa sudah mampu dan paham maka 

akan diberikan wewenang untuk belajar sendiri 

kemudian dilanjutkan untuk materi selanjutnya. 

Karena anak yang mengikuti program ini 

merupakan anak yang memiliki kemampuan dan IQ 

diatas rata-rata. Hal ini didasarka pada pernyataan 

yang disampaikan oleh bapak Taufik Efendi selaku 

waka kurikulum : 

Kelas MIPA 1 ini diisi anak-anak yang 

memiliki IQ diatas anak biasanya. Dengan 

kemampuan tersebut siswa bisa mempercepat 

proses belajarnya, sehingga bisa ditempuh 

dalam waktu 2 tahun saja.
17

 

 

Dengan adanya perencanaan yang sungguh-

sungguh oleh guru mata pelajaran PAI maka 

diharapkan evaluasi pembelajaran dapat terlaksana 

dengan baik. Evaluasi pembelajaran PAI tidak 
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hanya dilaksanakan diakhir semester saja. Seperti 

yang disampaikan ibu Rima selaku guru Fiqih : 

Sebenarnya evaluasi pembelajaran 

terkhususnya PAI itu tidak hanya dilaksanakan 

ketika PTS (Penilaian Tengah Semester) atau 

PAS (Penilaian Akhir Semester) saja, tetapi 

dilakukan setiap saat. Misalnya selesai satu 

materi maka saya aka memberikan ulangan 

harian untuk tahu sejauh mana pemahaman 

siswa ini tentang materi tersebut. Jika belum 

memenuhi standar KKM yang ditentukan 

harus memperbaiki. Selain itu juga ada hafalan 

ayat ataupun hadis yang berkaitan dengan 

materi tersebut.
18

 

 

Hasil wawancara tersebut menunjukkan 

bahwa evaluasi pembelajaran PAI tidak harus 

dilaksanakan diakhir semester saja tetapi juga 

setiap tatap muka dapat dilaksanakan evaluasi 

pembelajaran. Pernyataan tersebut didukung oleh 

ibu Uswatun Khasanah : 

Jika siswa belum memenuhi KKM yang 

ditentukan maka harus mengikuti remidi. 

Apalagi ini kelas dengan program SKS jadi 
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ketika saya membuat soal untuk ulangan harian 

lebih menekankan pada soal yang memiliki 

kesulitan yang lebih tinggi. Tapi ketika PTS 

atau PAS tetap sesuai dengan hasil rapat 

MGMP PAI yang telah ditentukan.
19

 

 

Perencanaan ini dilakukan karena dirasa 

sangat membatu kegiatan belajar mengajar yang 

akan dilaksanakan kedepannya. Bapak Taufik 

Efendi menyampaikan bahwa : 

Kami menyadari adanya kebutuhan lebih dari 

siswa kelas MIPA 1 ini maka kami juga 

mempersiapkan dengan baik apa yang 

dibutuhkan, termasuk di dalamnya evaluasi 

pembelajaran PAI. Evaluasi tersebut sudah 

direncanakan dan diatur sedemikian rupa 

dengan berkoordinasi dengan setiap guru mata 

pelajaran PAI di kelas MIPA 1. Jadi guru 

memiliki jadwal kegiatan yang akan 

dilaksanakan di kelas tersebut.
20

 

 

Senada dengan pernyataan tersebut ibu Rima 

menambahkan bahwa : 
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Setiap tahun pasti terdapat perkembangan dan 

perubahan dalam beberapa hal, maka 

perencanaan tersebut sangat membantu guru 

untuk mempersiapkan apa yang harus 

diberikan kepada siswa. Dalam pembuatan soal 

ujian pun tidak bisa sembarangan karena kita 

harus memperhatikan KI dan KD yang telah 

ada.
21

 

 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran harus 

direncanakan sebaik mungkin oleh guru, sehingga 

mendapatkan hasil yag baik seperti yang diinginkan 

untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik 

terhadap materi PAI yang telah disampaikan tanpa 

ada kesalahan yang bisa berakibat fatal atau 

merugikan peserta didik. Dalam proses 

perencanaan guru PAI harus merencanakan proses 

pembelajaran dari awal tahun melalui prota dan 

promes, kemudian melihat kompetensi dasar 

terlebih dahulu, setelah itu guru mensinkronkan 
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soal atau instrument yang akan guru buat dengan 

kompetensi dasar. Setelah itu guru membuat soal 

ujian untuk diberikan kepada peserta didik.  

2. Proses pelaksanaan evaluasi pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di kelas MIPA 1 

program SKS MAN 2 Ponorogo  

Proses pembelajaran yang ada di kelas 

MIPA 1 merupakan pembelajaran yang disusun 

dengan melihat potensi, bakat, dan minat peserta 

didik. Sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari 

peserta didik. Proses evaluasi pembelajaran dimulai 

dengan membuat perencanaan dan 

melaksanakannya.  

Guru Pendidikan Agama Islam mempunyai 

tugas yang sangat berat dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam maupun dalam 

melaksanakan evaluasi pembelajaran Pendidikan 
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Agama Islam. Hal ini terjadi karena dalam 

mengevaluasi hasil belajar Pendidikan Agama 

Islam tidak hanya untuk mengetahui berapa nilai 

yang diperoleh oleh peserta didik, akan tetapi juga 

melakukan evaluasi terhadap perubahan tingkah 

laku yang terjadi pada peserta didik setelah 

menerima materi Pendidikan Agama Islam. 

Pembelajaran PAI tidak hanya 

mengandalkan teori dalam kelas saja, namun juga 

diperlukan praktik dalam kehidupan sehari-hari. 

Sehingga evaluasi pembelajaran PAI melibatkan 

tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Hal ini seperti yang disampaikan 

oleh bapak Ali Mashudi : 

Guru PAI harus pandai memerankan perannya 

sebagai evaluator karena dalam 

pelaksanaannya PAI tidak hanya diunggulkan 
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dari segi kognitifnya saja tetapi juga sikap atau 

sopan santun peserta didik.
22

 

 

Untuk mencapai ketiga ranah dalam 

pengukuran kemampuan peserta didik, dalam 

pelaksanaannya perlu dibedakan jenis dan teknik 

dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran PAI 

tersebut. Hal ini dilakukan agar ketiga ranah 

tersebut dapat tercapai dengan baik dan tidak ada 

yang terabaikan. Seperti yang disampaikan oleh 

bapak Taufik Efendi bahwa : 

Setiap pelaksanaan evaluasi pembelajaran 

dilakukan menggunakan teknik masing-

masing, sesuai dengan kebutuhan. Jika guru 

ingin mengetahui kelancaran siswa dalam 

membaca Al-Qur‟an maka guru harus 

menggunakan teknik yang sesuai dengan itu. 

Tidak bisa dipaksakan dengan satu teknik 

untuk mengetahui ketiga ranah tadi.
23
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Dalam hal ini guru Pendidikan Agama Islam 

di kelas X1 MIPA 1 melaksanakan evaluasi 

pembelajaran seperti berikut : 

Tabel 4.3 

 Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran PAI di kelas XI 

MIPA 1 MAN 2 Ponorogo berdasarkan ranah/ materi 

pelajaran yang dievaluasi 

No

. 

Jenis/ 

Teknik 

Evaluasi 

Yang 

Digunak

an 

Aspek 

Atau 

Ranah 

Yang 

Dievaluasi 

Kriteria 

Yang Dinilai 

Materi 

Pelajaran 

1. a. Tes 

Tulis 

b. Tes 

Lisan 

Kognitif  a. Pengetahu

an hafalan 

peserta 

didik 

b. Tingkat 

pemaham

an peserta 

didik 

c. Kemampu

an peserta 

didik 

menilai 

suatu 

pernyataa

Materi 

PAI yang 

telah 

disampaik

an 
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n, konsep, 

dsb. 

2. Praktik Psikomotor

ik 

a. Segi 

pelaksana

an yang 

dilakukan 

peserta 

didik 

b. Segi 

penguasaa

n yang 

dimilki 

oleh 

peserta 

didik 

c. Ketertiban 

yang 

dilakukan 

peserta 

didik 

Materi 

pelajaran 

yang 

berkaitan 

dengan 

ibadah 

(shalat, 

wudhu, 

tayamum, 

dan baca 

tulis Al-

Qur‟an) 

3. Non Tes 

(Observas

i 

Perilaku) 

Afektif a. Penerapan 

nilai, 

norma, 

etika, dan 

estetika 

peserta 

didik 

dalam 

kehidupan 

sehari-

hari 

b. Keaktifan 

siswa 

didalam 

Materi 

pelajaran 

yang 

Berkaitan 

dengan 

akhlak 
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proses 

pembelaja

ran 

c. Cara 

peserta 

didik 

menerima, 

merespon 

suatu 

pelajaran 

 

Pelaksanaan evaluasi pembelajaran PAI di 

kelas XI MIPA 1 dengan program SKS tidak 

mudah, harus menggunakan teknik evaluasi dengan 

tepat yang dilakukan oleh guru kepada peserta 

didik agar peserta didik dapat mencapai tujuan 

evaluasi pembelajaran PAI yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Guru PAI kelas XI MIPA 1 

menyatakan bahwa pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran PAI harus efektif dan efisien karena 

peserta didik yang tergabung dalam program SKS 

ini memiliki kecepatan belajar yang berbeda 
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dengan peserta didik lainnya. Hal ini sebagaimana 

diungkapkan oleh ibu Uswatun Khasanah bahwa : 

Anak-anak di kelas MIPA 1 ini rata-rata 

memiliki kecepatan belajar yang tidak seperti 

anak-anak di kelas regular dan jadwal belajar 

yang lebih padat. Maka saya menggunakan 

teknik evaluasi yang tepat. Ketika 

melaksanakan evaluasi ranah kognitif saya 

menyiapkan soal yang sesuai dengan materi 

yang telah saya sampaikan. Kemudian untuk 

tes lisan bisa dilakukan dengan hafalan ayat 

atau hadis yang berkaitan dengan materi 

pelajaran. Untuk ranah psikomotorik saat siswa 

melaksanakan sholat berjamaah. Sedangkan 

ranah afektif dilakukan dengan teknik 

observasi saat pembelajaran berlangsung.
24

 

 

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh 

ibu Rima bahwa : 

 

Dalam materi yang saya sampaikan ini tidak 

mungkin jika menggunakan tes tulis semua 

karena ada beberapa materi yang harus di 

evaluasi dengan cara tes lisan atau tes praktik. 

Sebelum evaluasi dilaksanakan siswa 

diberitahu terlebih dahulu kisi-kisi atau materi 

pokok yang akan keluar di evaluasi nanti. Jadi 

hasil evalusi pembelajaran lebih maksimal. 
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Kemudian saat pelaksaan evaluasi 

pembelajaran kondisi kelas harus kondusif.
25

 

 

Pelaksanaan berbagai teknik evaluasi 

pembelajaran PAI di kelas XI MIPA 1 dengan 

program SKS tersebut harus dibarengi dengan 

usaha dari berbagai pihak. Seperti menyediakan 

tempat dan lainnya. Seperti pernyataan yang 

disampaikan bapak Taufik bahwa : 

Memang perlu dan penting adanya suasana 

kelas yang kondusif saat evaluasi pembelajaran 

tersebut berlangsung. Jika kondusif dan tenang 

siswa juga akan lebih tenang dalam 

menyelesaikan soal ujian. Maka pihak sekolah 

berusaha memberikan tempat yang layak dan 

fasilitas pendukung bagi siswa, seperti 

memberikan ruang kelas dengan AC dan 

penerangan yang cukup. Selain itu kita juga 

mengatur tempat duduk siswa agar tidak terjadi 

kecuran, seperti mencontek. Tapi kalau di 

kelas XI MIPA 1 ini jumlah siswanya sedikit 

berbeda dengan kelas regular, jadi mereka 

sudah terbiasa dengan kelas yang tenang dan 

posisi bangku yang sendiri-sendiri. Jadi siswa 
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bisa konsentrasi penuh dalam mengerjakan 

ujian.
26

 

 

Dalam pelaksanaan tes tulis pihak sekolah 

sangat memperhatikan kebutuhan dan 

kedisiplinannya. Mulai dari ruangan dan tempat 

duduk peserta didik telah dipersiapkan sedemikian 

rupa, sehingga gangguan suara dari luar dapat 

dihindari dan suasana tes dapat berjalan dengan 

tertib. Selain itu pihak sekolah juga membentuk 

panitia ujian yang akan menyusun tata tertib 

pelaksanaan tes, baik yag menyangkut masalah 

waktu, tempat duduk, pengawas, maupun bidang 

studi yang akan diujikan. Hal ini disampaikan oleh 

bapak Taufik dalam wawancara dengan peneliti, 

beliau menyampaikan bahwa : 

Sebelum pelaksanaan evaluasi kita sudah 

mempersiapkan panitia ujian. Mereka yang 

akan mengatur semua keperluan dan teknis 
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pelaksanaan ujian. Mereka akan mengatur 

alokasi waktu yang sesuai dengan jumlah soal 

yang dikerjakan siswa dan masalah teknis 

lainnya.
27

 

 

Pelaksanaan tes perbuatan atau ranah 

psikomotorik pada dasarnya tidak berbeda jauh 

dengan tes tulis, hanya dalam tes perbuatan 

terkadang diperlukan alat bantu khusus, misalnya 

untuk belajar membaca Al-Qur‟an diperlukan kitab 

suci Al-Qur‟an, untuk tes praktik sholat diperlukan 

tempat sholat (masjid), dan lainnya. Untuk itu 

dalam tes perbuatan diperlukan tempat tes yang 

terbuka dan suasananya bebas. Seperti yang 

disampaikan oleh bapak Ali Mashudi bahwa : 

Lebih nyaman menggunakan masjid ketika ada 

praktik. Menurut saya lebih leluasa jika 

menggunakan masjid jadi anak-anak lebih 

nyaman juga. Misalnya praktik wudhu dan 

sholat jika dilaksanakan di masjid siswa akan 
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lebih mudah dan bisa menampung banyak anak 

juga.
28

 

 

Hal ini dipertegas oleh pernyataan bapak 

Taufik : 

Kita sudah menyediakan tempat untuk 

melaksanakan berbagai kegiatan termasuk tes 

perbuatan. Di dalam sekolah terdapat mushola 

kemudian disamping sekolah juga ada masjid 

yang tentu lebih besar.
29

 

 

Pelaksanaan non tes bertujuan untuk 

mengetahui sikap dan tingkah laku peserta didik 

sehari-hari dengan menggunakan instrumen 

khusus, seperti pedoman observasi, pedoman 

wawancara, atau skala sikap. Sebagaimana yang 

disampaikan ibu Uswatun Khasanah bahwa : 

Proses belajar mengajar itu saya manfaatkan 

juga sebagai penilaian terhadap sikap siswa. 

Saya mengamati siswa mulai dari cara bicara, 

berperilaku terhadap teman dan guru, maupun 

tindakan-tindaka lain. Dari situ kita tahu sejauh 
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mana materi PAI ini diterapkan siswa dalam 

kehidupannya. Terutama kelas MIPA 1 ini, 

karena mereka ini lebih banyak menghabiskan 

waktunya untuk mempelajari pelajaran umum. 

Tetapi ternyata mereka menerapkan materi 

PAI yang sudah mereka pelajari. Misalnya 

berbicara sopan dengan orang yang lebih tua, 

mengerti cara menghormati guru, dan 

sebagainya.
30

 

 

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi 

yang dilakukan peneliti di kelas X MIPA 1 .
31

 

 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan evaluasi pembelajaran PAI 

tidak bisa hanya menggunakan satu teknik dan 

bentuk evaluasi saja untuk mengukur keefektifan 

pembelajaran, prestasi dan kemajuan belajar 

peserta didik secara sempurna. Pengukuran tunggal 

tidak cukup memberikan gambaran atau informasi 

tentang keefektifan pembelajaran dan tingkat 
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penguasaan kompetensi peserta didik. Penetapan 

satu teknik dan bentuk evaluasi dapat menghambat 

penguasaan kompetensi peserta didik secara utuh, 

sehingga tidak memberikan umpan balik. 

3. Hasil evaluasi pembelajaran materi Pendidikan 

Agama Islam di kelas MIPA 1 program SKS 

MAN 2 Ponorogo 

Setelah melaksanakan evaluasi pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru PAI kelas XI MIPA 1 

program SKS adalah melakukan penilaian. Pada 

penilaian ini yang dilakukan oleh guru PAI adalah 

melakukan penskoran terhadap data evaluasi yang 

telah diperoleh. Hal ini disampaikan oleh ibu Rima 

bahwa : 

Setelah evaluasi selesai tentunya kita 

menghitung hasil evaluasinya. Berapa skor 

yang diperoleh setiap siswa ini. Kita punya 

patokan untuk menilai siswa ini sudah tuntas 

belum dalam materi ini. Misalnya siswa 

mendapat jumlah skor 91 sampai 100 nilainya 
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tergolong A, kalau 83 sampai 90 nilainya B, 

skornya 75 sampai 82 berarti nilainya C, dan 

jika nilai siswa ini kurang dari KKM, yaitu 75 

maka nilainya D. Jika ada siswa yang nilainya 

dibawah KKM maka harus mengikuti remidi 

sampai hasilnya memenuhi KKM yang telah 

ditentukan itu.
32

 

 

Pernyataan senada juga disampaika oleh ibu 

Uswatun Khasanah bahwa : 

Penilaian yang saya lakukan berdasarkan hasil 

evaluasi siswa ini kemudian disesuaikan 

dengan pedoman penskoran. Kalau ada anak 

yang nilainya kurang dari KKM kita berikan 

tugas tambahan atau remidi.
33

 

 

Setelah guru mendapatkan data hasil 

evaluasi pembelajaran PAI maka dilaksanakan 

penilaian ranah kognitif berdasarkan pedoman 

penskoran, sebagai berikut : 

A = Sangat baik (91-100) 

B = Baik (83-90) 
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C = Cukup (75-82) 

D = Kurang (<75) 

Untuk penskoran ranah psikomotorik dan 

afektif dilakukan sesuai dengan jenis atau teknik 

evaluasi yang digunakan. Sehingga nilai yang 

diperoleh susuai dengan kemampuan yang dimiliki 

peserta didik. Berdasarkan pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran PAI di kelas XI MIPA 1 program 

SKS diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Nilai Mata Pelajaran PAI Kelas XI MIPA 

1 Program SKS 

NO. NAMA Nilai Mata Pelajaran 

SKI Aqidah 

Akhlak 

Fiqih Al-Qur’an 

Hadis 

1.  Alifya Pramesty 
Azahra 

86 85 91 86 

2.  Amelia Tri 
Oktavianingtias 

81 95 83 90 
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3.  Annisa' Kholifatu 
Qurrota A'Yun 

86 90 86 88 

4.  Az-Zahra Cantika 

Affendi 

 

89 90 80 86 

5.  Daris Wahyu 

Muhammad 

 

85 86 89 90 

6.  Dhia Fathi Attala 80 88 90 85 

7.  Dina Alya Safitri 87 90 85 86 

8.  Erissa Dwi Yunita Sary 80 88 86 87 

9.  Fadilla Intan Nur 

Assifa 

 

84 87 90 86 

10.  Eka Laila Fikriani 

 

82 85 86 80 

11.  Faruq Ilham 

Nurmansyah 

 

80 86 80 86 

12.  Islah Estiqomah 

 

86 84 90 85 

13.  Kaamil Nailal Muna 

 

90 85 90 84 

14.  Laila Rahayu 

Witdyaningrum 

 

88 80 85 90 

15.  Mahila Tahta Aunillah 

 

88 80 81 89 

16.  Muhammad Mansyur 

 

85 90 85 89 

17.  Muhammad Revanka 88 85 89 90 

18.  Falazandi 

 

86 80 86 90 

19.  Nabila Yumna Nur 

Faizah 

 

80 84 90 89 
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20.  Nisa Abidah 

 

96 98 88 85 

21.  Nurul Hafizza 

 

97 87 86 98 

22.  Nurul Mukaromah 

 

88 89 83 90 

23.  Ria Safira Putri 

 

89 90 84 90 

24.  Riza Dzakwani Zain 

 

80 89 80 88 

25.  Savira Puspita 

Kusumatika 

 

86 89 90 88 

26.  Silvia Ellyana 

 

89 90 88 87 

27.  Silvia Ira Yuanita Putri 

 

88 86 90 86 

28.  Tesa Adilla Giani 

Buffon 

97 98 80 99 

29.  Wildan Cahyo 

Gumilang 

86 88 98 88 

Dari data nilai peserta didik diatas maka 

terlihat bahwa untuk menilai ranah kognitif guru 

pendidikan agama islam menggunakan teknik 

evaluasi bentuk tes yaitu tes lisan dan tes tertulis 

bentuk essay, untuk menilai ranah psikomotorik 

guru Pendidikan Agama Islam menggunakan 

teknik evaluasi bentuk tes perbuatan. Sedangkan 

untuk menilai ranah afektif guru pendidikan agama 
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islam hanya menggunakan penilaian berupa 

observasi terhadap sikap serta tingkah laku peserta 

didik.
34

 Setelah itu dari ketiga nilai ranah tersebut 

diakumulasikan oleh guru diambil nilai rata-ratanya 

guna mendapatkan nilai akhir untuk dimasukkan 

kedalam lapor. 

Setelah melakukan penilaian evaluasi 

pembelajaran PAI di kelas XI MIPA 1 program 

SKS, guru perlu memberikan tindak lanjut atas 

evaluasi yang telah dilakukan peserta didik. Hal ini 

disampaikan oleh ibu Uswatun Khasanah bahwa : 

Jika penilaian sudah dilakukan langkah 

berikutnya menyimpulkan tingkat pemahaman 

siswa yang dituangkan dalam sebuah prestasi 

pendidikan yang akan dilaporkan nantinya 

kepada wali atau orang tua siswa. Sebelum 

menentuka kesimpulan itu kita harus analisis 

dulu dengan baik.
35
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Dalam hal ini bapak Taufik menambahkan 

bahwa : 

Dalam menyimpulkan hasil evaluasi 

pembelajaran siswa kelas XI MIPA 1 ini tidak 

hanya melihat dari satu ranah saja, namun dari 

ketiga ranah. Karena data yang diperoleh 

masih data mentah yang kemudian diolah agar 

diperoleh informasi mengenai prestasi siswa 

secara utuh.
36

 

 

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa 

dalam proses menyimpulkan hasil evaluasi 

pembelajaran PAI peserta didik bukan perkara yang 

mudah. Diperlukan analisis terlebih dahulu 

kemudian pengolahan data yang diperoleh 

sebelumnya sehingga guru mampu menyajikan 

informasi tentang kemampuan belajar siswa secara 

utuh, baik pada ranah kognitif, afektif maupun 

psikomotor. Sehingga informasi yang diperoleh 

dapat dipahami dan bisa dijadikan acuan dalam 
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menentukan tindak lanjut bahan acuan 

pengambilan sikap dan tindakan selanjutnya. 

Dalam proses pengolahan data kognitif tidak 

hanya berdasarkan ujian yang dilakukan di akhir 

semester saja. Ibu Rima menyampaikan bahwa : 

Saya selalu mengadaka ulangan harian setelah 

satu materi selesai. Dari situ saya tahu siswa 

ini sudah paham atau belum dengan apa yang 

saya sampaikan. Disamping itu, biasanya 

sebelum pembelajaran dimulai saya akan 

bertanya kepada siswa mengenai materi atau 

hafalan ayat bahkan hadis yang sudah 

dipelajari di pertemuan sebelumnya. Menurut 

saya itu termasuk evaluasi yang dilakukan 

secara sederhana dan tanpa membuat soal. 

Sebenarnya saat saya mengadakan ulangan 

harian itu tidak haya menilai ranah kognitif 

saja tetapi juga ranah sikap, karena saa itu juga 

saya bisa melihat siswa mana yang jujur dalam 

mengerjakan ulangan dan siswa mana yang 

curang.
37

 

 

Berdasarka hasil wawancara tersebut maka 

peniliti dapat menyimpulkan bahwa hasil evaluasi 

pembelajaran PAI yag diperoleh guru dari kelas XI 

                                                 
37

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran peneletian 

ini, kode: 31/W/11-04/2019 
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MIPA 1 program SKS masih data mentah yang 

perlu diolah kembali. Kemudian guru melakukan 

pengolahan mulai dari ranah kognitif, 

psikomotorik, dan afektif. Guru tidak hanya 

mengambil satu bentuk evaluasi pembelajaran saja 

tetapi menggunakan beberapa bentuk evaluasi. 

Dalam pengolahan ranah kognitif guru mengambil 

dari ulangan harian, ulagan tengah semester, dan 

ulangan akhir semseter. Sedangkan ranah sikap 

diambil dari berbagai sikap peserta didik, seperti 

sikap kejujuran, kedisiplinan peserta didik, dan 

juga tata karama peserta didik. Apabila guru sudah 

mengetahui hasil evaluasi pembelajaran tersebut 

maka dapat mengambil tindakan yang dapat 

dilakukan selanjutnya.  



 

22 

BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Data tentang Perencanaan Evaluasi 

Pembelajaran Materi PAI di Kelas X MIPA 1 

Program SKS MAN 2 Ponorogo  

Setiap kegiatan atau tindakan kependidikan 

selalu diawali dengan perencanaan atau persiapan. 

Sebelum guru memulai dengan memberikan pelajaran 

di awal tahun, pertanyaan yang dilontarkan adalah 

apakah yang akan dicapai oleh siswa melalui pelajaraan 

saya ini dan untuk mengarahkan ke pencapaian tujuan, 

apakah siswa sudah mempunyai bekal berupa 

kemampuan ataupun sebagian dari yang akan dicapai 

sehingga guru tidak perlu memberikan bahan 

seluruhnya.
1
 

                                                 
1
 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, 

(Jakarta: PT Bumi Aksara: 2003), 8. 
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Kegiatan ini merupakan kegiatan evaluasi tahap 

pemfokusan. Memfokuskan evaluasi yaitu 

mengkhususkan apa dan bagaimana evaluasi akan 

dilakukan dengan melihat beberapa variable dengan 

teliti. Biasanya variabel ini termasuk objek yang akan 

dievaluasi, serta pertanyaanpertanyaan penting yang 

harus dijawab oleh evaluasi untuk mencapai tujuan 

evaluasi. Bila evaluasi sudah terfokus, maka ini berarti 

proses dan desain dimulai.
2
 Pada prakteknya proses 

perencanaan selalu dilakukan oleh guru PAI di kelas XI 

MIPA 1 program SKS karena menyadari akan 

pentingnya perencanaan bagi setiap kegiatan termasuk 

evaluasi pembelajaran PAI. Guru membuat perencanaan 

mulai dari jangka panjang seperti prota dan promes 

sedangkan untuk jangka pendek guru membuat RPP. 

Hal ini dapat terlihat bahwa guru PAI kelas XI MIPA 1 

                                                 
2
 Farida Yusuf Tayibnapis, Evaluasi Progam dan Instrumen 

Evaluasi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 44. 
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telah melakukan perencanaan evaluasi pembelajaran 

dengan matang karena dalam Prota, Promes, dan RPP 

sudah terdapat alokasi waktu yang ada, kempetensi 

siswa yang harus dipenuhi, metode guru, serta 

menggunakan alat apa yang sesuai dalam pemenuhan 

kompetensi tersebut.  

Benjamin S. Bloom mengelompokkan 

kemampuan manusia ke dalam dua ranah (domain) 

utama yaitu ranah kognitif dan non kognitif. Ranah non 

kognitif dibedakan lagi atas dua kelompok ranah yakni 

afektif dan ranah psikomotorik.
3
 Dengan adanya tiga 

ranah tersebut maka terdapat beberapa teknik yang 

dapat digunaka guru dalam melakukan evaluasi 

pembelajaran. Dalam konteks evaluasi hasil proses 

pembelajaran di sekolah di kenal adanya 2 macam 

teknik, yaitu teknik tes, maka evaluasi di lakukan 

                                                 
3
 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan bagi Anak Berkesulitan 

Belajar (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2003), 38. 
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dengan jalan menguji peserta didik, sedangkan teknik 

non test, maka evaluasi dilakukan dengan tanpa 

menguji peserta didik.
4
 Penggunaan teknik evalusi yang 

berbeda-beda diharapkan evaluasi yang dilakukan ini 

tepat sasaran dan sesuai dengn tujuan pembelajaran PAI 

yang telah ditentukan.  

Dalam ranah kognitif guru PAI menggunakan 

tes. Tes bertujuan untuk mengumpulkan informasi 

tentang kemampuan, penguasaan atau aspekaspek lain 

yang sejenis dari peserta didik. Kemudian pekerjaan 

dan jawaban itu menghasilkan nilai tentang hala yang 

berkaitan dengan peserta didik. Langkah-langkah 

pengembangan tes meliputi: (1) Menentukan tujuan 

penilaian, (2) menetukan kompetensi yang diujikan, (3) 

mentukan materi penting pendukung kopetensi, (4) 

mentukan jenis tes yang tepat (tertulis, lisan, perbuatan, 

                                                 
4
 Suharsimin Arikunto, Dasar –Dasar Evaluasi Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 67. 
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(5) menyusun kisi-kisi, butir soal dan pedoman 

penskoran, (6) melakukan telaah butir soal.
5
 

Untuk tes tulis maka guru aka membuat soal 

sesuai dengan materi yang sudah disampaikan dan juga 

KD yang telah ada. Guru PAI kelas XI MIPA 1 tidak 

hanya mempersiapkan soal ujian tengah semester dan 

juga ujian akhir semester tetapi juga ulangan harian 

yang diadakan oleh masing-masing guru yang 

disesuaikan dengan waktu dan materi PAI yang 

disampaikan. Sedangkan untuk ujian semester 

merupakan kebijakan dari kepala sekolah sehingga 

format penilaian dan penskoran sudah ditentukan oleh 

pihak sekolah. Kemudian untuk tes lisan dilakukan 

ketika guru PAI ingin mengetahui hafalan peserta didik 

mengenai ayat atau hadis yang berkaitan dengan suatu 

materi.  

                                                 
5
 Loekloek Endah Poerwati dan Sofan. A, Panduan Memahami 

Kurikulum 2013, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2013), 166. 
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Teknik evaluasi pembelajaran praktik juga 

diterapkan di kelas XI MIPA 1 program SKS ini. 

Misalnya dalam pembelajaran Fiqih terdapat materi 

yang menerangkan mengenai shalat jenazah maka 

peserta didik diminta untuk memperagakan shalat 

jenazah dan juga bacaannya. Dengan adanaya praktik 

tersebut maka guru PAI harus mempersiapkan kebutuha 

praktik tersebut mulai dari alat yang digunkaa untuk 

praktik tersebut. Dengan cara mempraktikkan tersebut 

guru dapat mengetahui sejauh mana peserta didik dapat 

melaksanakan shalat tersebut dan menilai apakah yang 

dipraktikkan peserta didik tersebut sudah benar atau 

belum. Tes perbuatan dapat bermanfaat untuk 

memperbaiki kemampuan perilaku peserta didik, karena 

secara objektif kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh 

peserta didik dapat diamati dan diukur sehingga 

menjadi dasar pertimbagan untuk praktik selanjutnya.
6
 

                                                 
6
 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran Prinsip Teknik 
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Evaluasi pembelajaran PAI di kelas XI MIPA 1 

program SKS ini tidak hanya mengandalkan teknik tes 

saja, namun juga menggunakan teknik non tes, yaitu 

observasi. Observasi yang dilakukan guru di kelas tidak 

cukup dengan hanya duduk dan melihat melainkan 

harus dilakukan secara sengaja, hati-hati, sistematis, 

sesuai dengan aspek-aspek tertentu, dan berdasarkan 

tujuan yang jelas.
7
 Ketika guru PAI melakukan 

observasi maka guru tersebut memiliki alat atau 

pedoman penilaian. Dalam hal ini guru PAI 

menggunakan skala sikap. 

 

 

 

                                                                                                   
Prosedur, 150. 

7
 Ibid., 153. 
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B. Analisis Data tentang Proses Pelaksanaan Evaluasi 

Pembelajaran Materi PAI di Kelas X MIPA 1 

Program SKS MAN 2 Ponorogo 

Pelaksanaan evaluasi pembelajaran PAI 

merupakan tanggung jawab guru sebagai evaluator. 

Sehingga guru tidak hanya membuat perencanaan atas 

evaluasi pembelajaran saja namun juga melaksanakan 

evaluasi pembelajaran tersebut. Di kelas XI MIPA 1 

tidak hanya dilaksanakan satu kali evaluasi 

pembelajaran PAI. Guru melaksanakan evaluasi 

pembelajaran PAI sendiri, seperti ulangan harian, tes 

hafalan surah pendek, ayat serta hadis, dan 

melaksanakan praktik. Selain itu dari pihak sekolah 

juga mengadakan evaluasi pembelajaran secara 

bersama-sama, mulai dari ujian tengah semester dan 

ujian akhir semester. Pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran tersebut didasarkan berbagai segi, yaitu 
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segi waktu, segi tujuan, dan ruang lingkup pelaksanaan 

evaluasi pemebelajaran pada mata pelajaran PAI.
8
 

Guru memberikan berbagai teknik evaluasi 

pembelajaran mulai dari teknik tes maupun non tes. 

Teknik tes digunakan untuk mengetahui pemahaman 

siswa terhadap materi PAI yang telah disampaikan. 

Dalam teknik tes ini, guru PAI kelas XI MIPA 1 

memberikan tes tulis dan tes lisan. Tes tulis diberikan 

kepada peserta didik yang disajikan dalam bentuk 

tulisan yang harus dijawab oleh peserta didik. Tes tulis 

tersebut dapat berupa pilihan gandan maupun uraian 

dengan memperhatikan jumlah soal dan waktu yang 

disediakan. Sedangkan tes lisan diberikan kepada 

peserta didik ketika guru ingin mengetahui sejauh mana 

hafalan yang dimiliki peserta didik mengenai surah-

surah pendek dan ayat ataupun hadis yang berkaitan 

dengan materi PAI yang disampaikan.  

                                                 
8
 Dirman Dan Cicih Juarsih, Penilaian Dan Evaluasi, 53-55. 



140 

 

Dalam hal evaluasi pengetahuan maka guru 

harus melakukan secara terus-menerus. Sehingga proses 

evaluasi tersebut dapat dikatakan valid. Data yang 

didapatkan benar-benar dapat mewakili hasil prestasi 

siswa.
9
 Makanya guru mengadakan evaluasi satuan 

pertemuan. Sedangkan untuk beberapa pertemuan, mid 

semester maupun tinjauan satu semester juga tidak 

terlepas dari evaluasi satuan pertemuan. Maksudnya 

adalah dengan berlandaskan evaluasi satuan pertemuan, 

tingkat keberhasilan siswa dalam mid semester maupun 

satu semester akan dapat terkontrol yang pada akhirnya 

tujuan adanya pembelajaran PAI akan dapat terpenuhi. 

Prinsipnya bahwa evaluasi harus dilaksanakan secara 

terus menerus, ketika data terkumpul, guru juga harus 

secara terus menerus mengadakan analisis terhadap 

siswa, ataupun progam pembelajaran yang diterapkan. 

                                                 
9
 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran Teori Teknik 

Penerapan, 37. 
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Selain menjalankan tes tulis dan lisan, guru PAI 

kelas XI MIPA 1 juga melaksanakan tes praktik, 

dimana tes tersebut diperuntukan pada peserta didik 

untuk mengetahui kemampuannya dalam melaksanakan 

berbagai kegiatan ibadah. Misalnya praktik shalat 

berjamaah yang dilakukan peserta didik. Maka guru 

juga mempersiapkan tempat untuk melaksanakannya. 

Sehingga ketika melaksanakan praktik peserta didik 

akan merasa nyaman.  

Sikap dari peserta didik tidak luput dari 

pengamatan guru. Guru melakukan pengamatan 

terhadap sikap dan perilaku peserta didik ketika proses 

pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini guru memiliki 

pedoman penilaian, yaitu skala sikap. Namun, skala 

sikap ini tidak digunakan dalam setiap pertemuan. Jadi 

ketika guru mendapati peserta didik yang memiliki 
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sikap, tutur kata, dan perilaku yang kurang baik maka 

guru akan memberikan teguran.  

Pada dasarnya pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran PAI tidak hanya dilakukan di dalam kelas 

saja. Namun, ketika di luar kelas peserta didik sudah 

dibiasakan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan 

seperti melaksanakan sholat dhuha berjamaah, 

membaca surah-surah pendek sebelum kegiatan belajar 

mengajar dimulai, dan mengajari peserta didik untuk 

melakukan bakti sosial.
10

 Dengan adanya kegiatan 

tersebut maka peserta didik akan terbiasa dengan 

pelaksanaan pembelajaran PAI. 

C. Analisis Data tentang Hasil Evaluasi Pembelajaran 

Materi PAI di Kelas XI MIPA 1 Program SKS MAN 

2 Ponorogo 

Hasil belajar atau bentuk perubahan tingkah 

laku yang diharapkan meliputi tiga aspek, yaitu 

                                                 
10

 Ibid, 74. 
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pertama, aspek kognitif yang meliputi perubahan-

perubahan dalam segi penguasaan pengetahuan dan 

perkembagan ketrampilan atau kemampuan yang 

diperlukan untuk menggunaka pengetahuan tersebut, 

kedua, aspek afektif yang meliputi perubahan-

perubahan dalam segi sikap mental, perasaan dan 

kesadaran,dan ketiga, aspek psikomotor yang meliputi 

perubahan-perubahan dalam segi bentuk-bentuk 

motorik.
11

 

Untuk tahap hasil evaluasi pembelajaran PAI 

peserta didik terkumpul mulai dari hasil ulangan harian, 

ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester 

maka akan ketemu rumus penilaian (NH+UTS+NU/3). 

Sebelum menentukan hasil evaluasi pembelajaran 

tersebut maka guru PAI harus melakukan analisis 

terlebih dahulu. Apabila terdapat peserta didik yang 

                                                 
11

 Zakiyah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama 

Islam, 197. 
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mendaptkan hasil evaluasi pembelajaran PAI yang 

kurang dari KKM, guru PAI memberikan remedial 

terhadap peserta didik tersebut. Guru dapat menentukan 

predikat peserta didik setelah melakukan analisis 

terhadap hasil evaluasi pembelajaran tersebut.  

Dari berbagai evaluasi pembelajaran yang telah 

dilakukan oleh guru PAI belum dapat menyajikan 

informasi secara valid dan menyeluruh ketika data 

tersebut belum diolah sehingga menghasilkan 

kesimpulan akhir. Maka dari itu, guru PAI kelas XI 

MIPA 1 program SKS melakukan pengolahan data 

terhadap hasil evaluasi peserta didik sehingga 

menghasilkan informasi tentang penilaian siswa 

seberapa besar tingkat pemahaman siswa baik dari 

ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

Semua hasil evaluasi pembelajaran harus 

dilaporkan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, 
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seperti orang tua, kepala sekolah, pengawas, 

pemerintah, dan peserta didikitu sendiri sebagai bentuk 

akuntabilitas publik. Hal ini dimaksudkan agar proses 

pembelajaran termasuk proses dan hasil belajar yang 

dicapai oleh peserta didik dapat diketahui oleh semua 

pihak, sehingga pihak yang mendapatkan laporan 

tersebut dapat menentukan tindak lanjut yang akan 

dilakukan.
12

 

Laporan kemajuan peserta didik tersebut 

cenderung bersifat kuantitatif, hanya menampilka angka 

dan tidak memberikan penjelasan yang bersifat 

komunikatif. Laporan disusun tidak hanya dari satu 

aspek saja, namun menggunakan ketiga aspek tersebut. 

Pembuatan laporan hasil evaluasi pembelajaran PAI 

dirasa sangat penting karena dapat digunakan untuk 

seleksi, promosi bagi pihak sekolah, melakukan 

                                                 
12

 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran Prinsip Teknik 

Prosedur, 110. 
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diagnosis terhadap peserta didik, dan dapat 

memprediksi masa depan peserta didik berkaitan 

dengan sikap, bakat, dan minat.
13

 

Dalam kurikulum 2013 ditekankan bahwa 

penilaian sikap merupakan hal yang penting. Maka dari 

itu di rapor kurikulum 2013 diberikan tempat tersendiri 

untuk penilaian sikap peserta didik. Namun untuk 

penilaian sikap, belum bisa mewakili sikap siswa secara 

apa adanya ketika guru hanya menerapkan penilaian 

jangka panjang pada penilaian ini atau sekali dalam satu 

semester. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Ibid.,111-116. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan tentang evaluasi pembelajaran 

materi PAI di kelas XI MIPA 1 program SKS 

MAN 2 Ponorogo, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perencanaan evaluasi pembelajaran di 

kelas XI MIPA 1 program SKS telah 

dirumuskan oleh guru PAI sebelum 

kegiatan pembelajaran berlangsung, yaitu 

dimulai dengan membuat program tahunan, 

progam semester dan RPP secara rinci 

mencantumkan perencanaan waktu 

pelaksanaan evaluasi, pembagian evaluasi 
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berdasarkan tujuannya, metode, teknik dan 

jenis evaluasi yang akan di gunakan. 

Dalam merencanakan evaluasi 

pembelajaran, guru PAI juga 

memperhatikan dari ketersediaan waktu 

yang ada dengan melihat kalender 

akademik selama satu semester. Untuk 

perencanaan metode, jenis dan teknik 

evaluasi dibuat dengan melihat kesesuaian 

antara alat evaluasi yang digunakan dengan 

aspek yang dinilai meliputi aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik. 

2. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran mata 

pelajaran PAI di kelas XI MIPA 1 program 

SKS dilaksanakan oleh guru PAI dengan 

menekankan pada penilaian ketiga ranah, 

yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik 
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sesuai dengan perencanaan yang telah 

disusun. Ranah kognitif dievaluasi dengan 

teknik tes tulis, ranah psikomotorik 

dilakukan tes praktik,dan ranah afektik 

dilihat dari sikap atau perilaku peserta 

didik. 

3. Hasil evaluasi pembelajaran materi PAI 

berupa data yang harus diolah oleh guru. 

Guru PAI melakukan analisis terhadap 

hasil evaluasi pembelajaran peserta didik. 

Apabila hasil evaluasi pembelajaran materi 

PAI peserta didik kurang dari KKM yang 

telah ditentukan sebelumnya maka guru 

akan memberikan remidi. Hasil evalusi 

pembelajaran yang meliputi ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik kemudian 

dimasukkan dalam rapor sebagai laporan 
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hasil belajar peserta didik. Hasil evaluasi 

ini tidak hanya bermanfaat bagi pendidik, 

melainkan juga bermanfaat bagi peserta 

didik sebagai dasar untuk meningkatkan 

prestasi. 

B. Saran  

 

1. Lembaga pendidikan hendaknya 

melaksanakan evaluasi pembelajaran PAI 

dengan melakukan persiapan yang matang. 

Sehingga hasil evaluasi pembelajaran yang 

dilakukan juga maksimal.  

2. Bapak kepala MAN 2 Ponorogo hendaknya 

lebih memperhatikan kemampuan guru PAI 

sebagai evaluator, terlebih di kelas XI MIPA 

1 yang dilaksanakan program SKS dalam 

pembelajarannya.  
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