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ABSTRAK 

Mufidah, Ria Zahrotul.2019. Implementasi Evaluasi Pembelajaran Kurikulum 2013 

Mata Pelajaran PAI Di SMAN 1 Jenangan. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing, Arif Rahman Hakim, M.Pd. 

Kata Kunci : Evaluasi Pembelajaran, Kurikulum 2013, Pendidikan Agama Islam 

Latar belakang penelitian ini adalah diberlakukannya penilaian otentik dalam 

kurikulum 2013 sebagai bentuk penilaian pada evaluasi pembelajarannya diharapkan 

mampu memberikan penilaian kepada siswa dari seluruh aspek pembelajaran secara 

seimbang dalam mata pelajaran PAI sehingga hasil yang dicapai pun dapat memberikan 

perubahan perilaku siswa yang mencerminkan akhlak yang mulia, bermoral dan 

berkarakter sesuai dengan cita-cita kurikulum 2013. Akan tetapi kesiapan dari masing-

masing sekolah dan guru dalam implementasi kurikulum 2013 berbeda-beda dan masih 

menemui kesulitan dalam pelaksanaannya. Untuk itu penilitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan implementasi evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 mata pelajaran 

PAI di SMAN 1 Jenangan, mendeskripsikan hasil implementasi evaluasi pembelajaran 

kurikulum 2013 mata pelajaran PAI di SMAN 1 Jenangan, dan mendeskripsikan 

hambatan dalam implementasi evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 mata pelajaran 

PAI di SMAN 1 Jenangan. 

Penelitian ini temasuk penelitian kualitatif dengan mengambil lokasi di SMAN 1 

Jenangan berupa studi lapangan dengan teknik pengumpulan data wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan 

menggunakan konsep Miles dan Huberman yaitu reduksi data (data reduction), 

penyajian data (data display), dan kesimpulan (verification). Dalam analisis data 

kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa : (1) Impelmentasi evaluasi 

pembelajaran kurikulum 2013 pada matapelajaran PAI di SMAN 1 Jenangan dilakukan 

mulai dari tahap perencanaan evaluasi pembelajaran oleh seluruh dewan pendidik dan 

guru mata pelajaran. Bentuk penilaian kognitif berupa penilaian tertulis meliputi soal 

uraian dan pilihan ganda serta penilaian lisan. Penilaian keterampilan dilakukan dalam 

bentuk penilain kinerja dengan daftar cek, sedangkan penilaian afektif dilakukan oleh 

guru melalui observasi dan jurnal harian. (2) Hasil evaluasi pembelajaran kurikulum 

2013 mata pelajaran PAI di SMAN 1 Jenangan secara kognitif sudah mampu 

memahamai pengetahuan secara baik, secara keterampilan masih belum memuaskan. 

Banyak siswa yang belum mampu baca tulis qur’an dengan baik. sedangkan secara 

afektif hasilnya juga belum memuaskan. Masih banyak siswa yang sering bolos dan 

kurang menghargai guru kerika pembelajaran. (3) Hambatan yang ditemukan dalam 

implementasi evaluasi pembelajaran K13 mata pelajaran PAI di SMAN 1 Jenangan ini 

adalah pemahaman dan penguasaan guru dalam pelaksanaan evaluasi yang belum 

maksimal. Banyaknya bentuk penilaian yang rumit, fasilitas yang belum tercukupi, dan 

kurangnya respon dari siswa dalam implementasi evaluasi pembelajaran. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan-perubahan yang 

cukup banyak. Terhitung kurang lebih ada 11 kurikulum pembelajaran di 

Indonesia yang dipraktikan.
1
 Perubahan ini tentu memiliki dampak positif dan 

negatif pada setiap proses pembelajaran. Perubahan kurikulum didasari pada 

kesadaran bahwa perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari 

pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta seni dan budaya. Perubahan secara terus menerus ini menuntut perlunya 

perbaikan sistem pendidikan nasional, termasuk penyempurnaan kurikulum 

untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri 

dengan perubahan. 

Pada kurikulum saat ini, siswa tidak lagi menjadi objek pembelajaran, 

melainkan menjadi subjek utama dalam pembelajaran. Keseluruhan 

pembelajaran berpusat pada keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan 

dan mengembangkan tema materi pelajaran yang ada. Guru hanya berperan 

sebagai fasilitator, pengarah, pengawas, dan penilai dalam pembelajaran. 

                                                
1 Muhammedi,  Perubahan Kurikulum di Indonesia: Studi Kritis Tentang Upaya Menemukan 

Kurikulum Pendidikan Islam yang Ideal, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudhah (STIT.AR) 

Deli Serdang, 2014. 16. 
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Keberhasilan penerapan kurikulum ini tidak luput berdasarkan hasil 

pembelajaran atau evaluasi pembelajaran yang diberikan. Penilaian menjadi 

aspek penting dalam proses pembelajaran sebagai acuan keberhasilan suatu 

sistem pembelajaran dan untuk mengetahui seberapa jauh siswa dapat 

memahami segala proses pembelajaran yang telah diberikan. 

Pada kurikulum 2013, penilaian hasil belajar dilakukan menggunakan 

penilaian otentik. Penilaian ini merupakan penilaian menyeluruh terhadap 

aspek pembelajaran dalam kurikulum 2013 secara seimbang. Adapun aspek 

pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum 2013 adalah aspek kognitif, 

aspek keterampilan, dan aspek afektif. Ketiga aspek tersebut harus dilakukan 

penilaian secara seimbang dengan bentuk dan instrumen yang sesuai. Evaluasi 

pembelajaran dalam kurikulum ini menginginkan agar siswa mampu 

mengaplikasikan apa yang dipelajari di sekolah dalam kehidupan nyata sehari-

hari.  

Setiap sekolah yang telah mengimplementasikan kurikulum 2013 

idealnya harus melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan pedoman 

kurikulum 2013. Akan tetapi dalam pelaksanaannya setiap sekolah pasti 

memiliki kesiapan yang berbeda-beda. Kesiapan dalam pelaksanaan 

pembelajaran kurikulum 2013 tidak hanya dilakukan oleh lembaga sekolah 

saja, Melainkan guru yang menyampaikan pembelajaran dan siswa yang 

menerima pembelajaran harus mampu bersinergi untuk menwujudkan proses 

pembelajaran yang diharapkan. Kesiapan dalam pelaksanaan pembelajaran ini 

nantinya juga akan memengaruhi proses akhir dari pembelajaran yaitu 
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evaluasinya. Evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013 ini menuntut guru 

mampu memberikan penilaian pada seluruh aspek pembelajaran dalm 

kurikulum 2013. Hal ini akan menjadi rumit jika guru belum mampu 

menguasai model evaluasi pembelajaran tersebut dan sekolah yang belum 

memberikan fasilitas pelaksanaannya secara maksimal.  

Banyaknya penilaian dalam evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 ini, 

menjadi faktor berhasil tidaknya evaluasi ini diimplementasikan. Berbagai 

hambatan yang akan ditemui dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran 

kurikulum 2013 akan memengaruhi hasil belajar siswa. Pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam penilaian otentik dirasa mudah untuk 

diimplementaskan. Persepsi ini muncul karena isi materi dalam pelajaran PAI 

dianggap telah memenuhi aspek-aspek pembelajaran kurikulum 2013. Namun 

dalam evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 memiliki bentuk dan instrumen 

penilaian yang beragam dan perlu adanya penyesuaian dengan materi yang 

diajarkan sehingga aspek yang diinginkan dalam pembelajaran dapat dicapai 

seluruhnya.  

Di SMAN 1 Jenangan evaluasi pembelajaran berdasarkan kurikulum 

2013 sudah diterapkan. Hal ini karena sekolah ini telah menerapkan 

pembelajaran kurikulum 2013. Meskipun mata pelajaran PAI dirasa mudah 

untuk diimplementasikan dalam evaluasi pembelajaran sesuai dengan 

kurikulum 2013. Namun hal-hal lain yang mendukung terlaksananya evaluasi 

pembelajaran tersebut perlu diperhatikan. Mulai dari penguasaan guru, 

kesiapan sekolah dalam memenuhi fasilitas pendukung pembelajaran, 
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banyaknya bentuk penilaian dalam evaluasinya, hingga siswa yang menerima 

pembelajaran menjadi hal yang utama. Berdasarkan uraian tersebut perlu 

diteliti mengenai “Implementasi Evaluasi Pembelajaran Mata Pelajaran PAI di 

SMAN 1 Jenangan”. 

B. Fokus Penelitian 

Peneliti ini memfokuskan pada Implementasi Evaluasi Pembelajaran 

Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 

Jenangan. 

C. Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang masalah di atas rumusan masalah penelitian 

ini adalah sebagai berikut :   

1. Bagaimana implementasi evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 mata 

pelajaran PAI di SMAN 1 Jenangan? 

2. Bagaimana hasil implementasi evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 

mata pelajaran PAI di SMAN 1 Jenangan? 

3. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam implementasi evaluasi 

pembelajaran kurikulum 2013 mata pelajaran PAI di SMAN 1 Jenangan? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan implementasi evaluasi pembelajaran kurikulum 

2013 mata pelajaran PAI di SMAN 1 Jenangan 

2. Untuk mendeskripsikan hasil implementasi evaluasi pembelajaran 

kurikulum 2013 mata pelajaran PAI di SMAN 1 Jenangan 
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3. Untuk mendeskripsikan hambatan yang dihadapi dalam implementasi 

evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 mata pelajaran PAI di SMAN 1 

Jenangan 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis 

sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan serta diharapkan 

nantinya dapat menjadi pertimbangan dan kontribusi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya mengenai implementasi evaluasi pembelajaran 

kurikulum 2013 mata pelajaran PAI. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi lembaga pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan 

pertimbangan dalam menerapkan evaluasi pembelajaran kurikulum 

2013 pada PAI sehingga tujuan dari proses pembelajaran dapat tercapai 

sesuai harapan. 

b. Bagi Pendidik 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan dan 

masukan dalam meningkatkan dan menerapkan evaluasi pembelajaran 

kurikulum 2013 mata pelajaran PAI dalam proses pembelajaran sesuai 

dengan pedoman kurikulum 2013 sebagaiamana mestinya. 
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F. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca 

dalam menelaah isi kandungan yang ada dalam penelitian ini. Adapun 

sistematikanya sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk memaparkan pola dasar dari 

keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika pembahasan.   

BAB II Telaah dan hasil penelitian terdahulu dan kajian teori. Bab ini 

berfungsi untuk mengetengahkan acuan teori yang digunakan 

sebagai landasan melakukan penelitian yang terdiri dari penelitian 

implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI dan 

problematikanya. 

BAB III Metode penelitian. Bab ini adalah metode penelitian yang berisi 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi peneliti, 

data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis 

data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV Temuan Penelitian. Bab ini meliputi hal-hal yang di dapat dari 

temuan di lapangan. Deskripsi data secara umum tentang profil 

SMAN 1 Jenangan dan deskripsi khusus yaitu pembahasan tentang 

implementasi evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 pada mata 

pelajaran PAI meliputi prosedur perencanaan evaluasi pembelajaran, 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran dalam aspek kognitif, afektif dan 
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keterampilan, hingga pelaporan hasil evaluasi pembelajaran, serta 

kendala-kendala dalam implementasi evaluasi pembelajaran 

kurikulum 2013 mata pelajaran PAI di SMAN 1 Jenangan. 

BAB V Pembahasan. Membahas dan menganalisis data yang telah diperoleh 

dalam penelitian mengenai implementasi evaluasi pembelajaran 

kurikulum 2013 mata pelajaran PAI berdasarkan teori yang 

berkaitan. 

BAB VI Penutupan. Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diambil dari 

rumusan masalah yang isinya adalah jawaban dari rumusan masalah 

tersebut, dan berfungsi mempermudah para pembaca dalam 

mengambil inti dari isi dari penelitian ini.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN ATAU KAJIAN 

TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Banyak penelitian yang sudah dilakukan dalam implementasi evaluasi 

pembelajaran kurikulum 2013. Diantaranya adalah sebagai berikut, 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ririn Indah Setiawati,(2015) 

yang berjudul “Problematika guru PAI dalam penerapan kurikulum 2013 di 

MTs Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015.”. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) bagaimanakah pelaksanaan 

kurikulum 2013 di MTs Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo Tahun ajaran 

2014/2015, (2) Problematika apa saja yang dihadapi guru PAI dalam penerapan 

kurikulum 2013 di MTs Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo Tahun ajaran 

2014/2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan 

dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah (1) 

pelaksanaan kurikulum 2013 di MTs Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo tahun 

ajaran 2014/2015 sudah sesuai dengan yang ada di Permendikbut Nomor 81A 

Tahun 2013, (2) Problem yang dihadapi guru PAI dalam pelaksanaan 

kurikulum 2013 yaitu pada penilaian hasil belajar di sini dalam penilaian 

kembali ke penilaian KTSP. Di sini di MTs Al-Islam Joresan tidak menerapkan 
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penilaian kurikukum 2013, karena dianggapnya sulit dalam menerapkan 

penilaian tersebut.
37

 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yulis Sa’aadatul Mudawwamah 

yang berjudul “Persepsi Pendidik tentang Kurikulum 2013 pada Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di MTs Al-Islam Joresan.” Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) bagaimana implementasi 

kurikulum 2013 pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

di MTS Al-Islam Joresan, (2) bagaimana persepsi pendidik tentang 

implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti di MTS Al-Islam Joresan. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di MTs Al-Islam Joresan. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, 

dan dokumentasi.  

Hasil dari penelitian tersebut adalah: (1) Dalam proses pembelajaran 

PAI dan Budi Pekerti di MTs Al-Islam sudah menggunakan kurikulum 2013, 

akan tetapi belum terlaksana dengan maksimal. Proses pembelajaran 

menggunakan desain dasar pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013, akan 

tetapi untuk penilaian akhir masih menggunakan KTSP. Hal tersebut 

dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, selain itu masih 

memerlukan pendalaman bagi pendidik untuk memahami dan menerapkan 

kurikulum 2013 tersebut. (2) Menurut pendidik di MTs Al-Islam, sosialisasi 

kurikulum 2013 sudah cukup, tetapi masih membutuhkan pendalaman untuk 

                                                
37 Ririn Indah Setiawati, 2015, Problematika guru PAI dalam penerapan kurikulum 2013 di 

MTs Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 (Skripsi STAIN Ponorogo, 

2015). 
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meningkatkan penerapan kurikulum tersebut dalam pembelajaran. Menurut 

mereka kurikulum 2013 bagus untuk membentuk peserta didik yang aktif, 

kreatif, mandiri, bersikap, dan berkepribadian sesuai dengan ajaran Islam. 

Menurut mereka penerapan kurikulum tersebut dapat terlaksana dengan baik 

jika kompenen pendidikan tercukupi.
38

 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mahmud Efendi dengan judul 

“Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam” 

(Studi Kasus di Kelas VIII A SMP Negeri 1 Dau Kabupaten Malang). Adapun 

tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui implementasi kurikulum 

2013 mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Dau Kab. 

Malang. (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kurikulum 

2013 mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Dau Kab. 

Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

mengambil latar guru Pendidikan Agama Islam kelas VIII.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kurikulum 2013 

pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Dau Kab. 

Malang diperoleh bahwa secara umum sudah berjalan dengan berjalan dengan 

baik mulai tahap persiapan sampai tahap evaluasi. Sedangkan faktor 

pendukung dalam implementasi kurikulum 2013 adalah adanya dukungan 

Dinas Pendidikan dan sekolah dalam memfasilitasi sosialisasi berupa workshop 

atau seminar terkait metode pendekatan saintifik, penilaian dan teknik 

mengajar, keikutsertaan guru bidang studi dalam sosialisasi, workshop dan 

                                                
38 Yulis Sa’aadatul Mudawwamah,2016, Persepsi Pendidik tentang Kurikulum 2013 pada 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di MTs Al-Islam Joresan, (Skripsi 

STAIN Ponorogo, 2016). 
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terkait metode pendekatan saintifik, penilaian dan teknik mengajar, motivasi 

tinggi guru bidang studi dan intergrasi nilai karakter pada semua mata 

pelajaran.
39

 

Berdasarkan hasil telaah penelitian terdahulu pada ketiganya memiliki 

persamaaan yaitu membahas mengenai implementasi pembelajaran kurikulum 

2013 dalam mata pelajaran PAI. Sementara perbedaan pada penelitian ini, akan 

membahas mengenai evaluasi pembelajaran pada mata pelajaran PAI 

berdasarkan Kurikulum 2013 dan menekankan evaluasi pada setiap aspek 

pembelajarannya. Untuk itu penelitian ini memiliki perbedaan dengan 

penelitian terdahulu. 

B. Kajian Teori 

1. Evaluasi Pembelajaran 

a. Pengertian Evaluasi Pembelajaran  

Menurut Wand dan Brown yang dikutip oleh Wina Sanjaya, 

mendefinisikan evaluasi sebagai,”…..refer to the act process to 

determining the value of something”. Evaluasi mengacu kepada suatu 

proses untuk menentukan nilai sesuatu yang dievaluasi. Sejalan dengan 

pendapat tersebut Guba dan Lincoln yang dikutip oleh Wina Sanjaya 

mendefinisiskan evaluasi itu merupakan suatu proses memberikan 

pertimbangan  (evaluand). Sesuatu yang dipertimbangkan itu bisa berupa 

                                                
39 Mahmud Efendi,“Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam” (Studi Kasus di Kelas VIII A SMP Negeri 1 Dau Kabupaten Malang), (Skripsi UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang,2015). 
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orang, benda, kegiatan, keadaan, atau sesuatu kesatuan tertentu.
40

 

Sebagaimana dikemukakan Gilbert Sax yang dikutip oleh Zainal Arifin 

bahwa “evaluation is a process through which a value judgement or 

decision is made from a variety of observations and from the background 

and training of the evaluator”. Maksudnya, evaluasi adalah proses 

pemberian nilai atau keputusan nilai dari berbagai pengamatan dan latar 

belakang oleh evaluator.
41

 Berdasarkan pengertian ini, ada beberapa hal 

yang perlu dijelaskan lebih lanjut, yaitu : 

1) Evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang 

diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang 

menyangkut tentang  nilai atau arti. 

2) Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan kualitas sesuatu terutama 

yang berkenaan dengan nilai atau arti. 

3) Dalam proses evaluasi harus ada pertimbangan, yang merupakan 

konsep dasara dari evaluasi. 

4) Pemberian pertimbangan tentang nilai dan arti haruslah berdasarkan 

kriteria tertentu. 

Dari beberapa rumusan tentang evaluasi ini, dapat disimpulkan 

bahwa pada hakikatnya evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan 

berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu 

berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan 

keputusan. Evaluasi yang dilakukan di lembaga pendidikan adalah 

                                                
40 Wina Sanjaya, Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(Jakarta: Kencana, 2011),181. 
41 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 5. 



 

 

58 

 

evaluasi pada proses pembelajarannya. Pembelajaran dapat diartikan 

sebagai suatu proses atau cara yang dilakukan agar seseorang dapat 

melakukan kegiatan belajar, sedangkan belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku karena interaksi individu dengan lingkungan dan 

pengalaman.  

Dalam arti luas, pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan 

yang sistematis dan sistemik, yang bersifat interaktif dan komunikatif 

antara pendidik (guru) dengan peserta didik, sumber belajar dan 

lingkungan untuk menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan 

terjadinya tindakan belajar peserta didik, baik di kelas maupun di luar 

kelas, dihadiri guru secara fisik atau tidak, untuk menguasai kompetensi 

yang ditentukan. Tindakan belajar yang dimaksud adalah peserta didik 

mampu memperoleh dan memahami materi ajar yang diberikan sehingga 

dapat ia terapkan dalam perilakunya sendiri atau untuk lingkungannya. 

 Dalam proses pembelajaran, guru akan mengatur seluruh 

rangkaian kegiatan pembelajaran, mulai dari membuat desain 

pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melakukan evaluasi 

pembelajaran termasuk proses dan hasil belajar yang berupa dampak 

pengajaran.
42

 Maka dari penjelasan tentang evaluasi dan pembelajaran 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian evaluasi pembelajaran adalah 

suatu proses memberikan nilai pada peserta didik yang di dalamnya 

terdapat kriteria-kriteria dan pertimbangan tertentu yang dilakukan pada 

                                                
42 Ibid, 5-12. 
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proses pembelajaran baik saat atau sesudah proses pembelajaran 

dilakukan. 

b. Tujuan Evaluasi Pembelajaran 

Dalam setiap kegiatan evaluasi, langkah pertama yang harus 

diperhatikan adalah tujuan evaluasi. Penentuan tujuan evaluasi sangat 

bergantung pada jenis evalausi yang digunakan. Jika guru ingin 

melakukan kegiatan evaluasi, terlepas dari jenis evaluasi apa yang 

digunakan, maka guru harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu 

tentang tujuan dan fungsi evaluasi. Menurut Chittenden yang dikutip oleh 

Zainal Arifin, mengemukakan bahawa tujuan penilaian (assessment 

purpose) adalah :
43

 

1) Keeping track, yaitu untuk menelusuri dan melacak proses belajar  

peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

telah ditetapkan. Hal ini sebagai gambaran tentang pencapaian 

kemajuan belajar peserta didik. 

2) Checking-up,yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta 

didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta 

didik selama mengikuti proses pembelajaran. Dengan kata lain guru 

perlu melakukan penilaian untuk mengetahui seberapa besar peserta 

didik menguasai materi ajar yang diberikan. 

3) Finding-out, yaitu untuk mencari, menemukan dan mendeteksi 

kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses 

                                                
43 Ibid, 15. 
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pembelajaran sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternative 

solusinya. 

4) Summing-up, yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta 

didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil penyimpulan 

ini dapat digunakan guru untuk menyusun laporan kemajuan belajar 

ke berbagai pihak yang berkepentingan. 

Selain itu, menurut Gilbert Sax mengenai tujuan evaluasi 

pembelajaran yang dikutip oleh Zainal Arifin, yaitu “selection, 

placement, diagnosis and remediation, feedback : norm-reference and 

criterion-referenced interpretation, motivation and guidance of learning, 

program and curriculum improvement : formative and summative 

evaluations, and theory development”.
44

 Maksudnya adalah tujuan 

evaluasi pembelajaran untuk menyeleksi, mendiagnosis terkait proses 

atau sistem pembelajaran yang sudah dilaksanakan sehingga mengetahui 

umpan balik atau mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki 

sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

baik penilaian secara formatif maupun sumatif serta perbaikan 

pengembangan teori dalam kurikulum. 

Secara umum dapat ditarik simpulan bahwa tujuan dari evaluasi 

pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem 

pembelajaran, baik yang menyangkut tentang materi, strategi atau 

                                                
44 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009),14. 
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metode pembelajaran, lingkungan belajar yang diciptakan yang sudah 

diterapkan selama proses pembelajaran berlangsung. 

c. Fungsi Evaluasi Pembelajaran 

Fungsi evalausi pembelajaran menurut Cronbach yang dikutip 

oleh Zainal Arifin menjelaskan bahwa “evaluation used to improved the 

course while it is still fluid contributes more to improvement of education 

than evaluation used to appraise a product alredy on the market”.
45

 

Maksudnya adalah evaluasi berfungsi untuk mengukur dan mengetahui 

sejauh mana mutu pendidikan yang saat ini sedang berlangsung sehingga 

dapat meningkatkan program pendidikan atau sistem pembelajaran yang 

diterapkan saat ini.  

Selain itu, Zainal Arifin juga  mengemukakan fungsi evaluasi 

adalah sebagai berikut :
46

 

1) Secara psikologis, peserta didik selalu butuh untuk mengetahui sejauh 

mana kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai. Dalam pembelajaran, mereka perlu mengetahui prestasi 

belajarnya sehingga ia merasakan kepuasan dan ketenangan. 

2) Secara sosiologis, evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah peserta 

didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Diharapkan 

peserta didik dapat membina dan mengembangkan semua potensi 

yang ada dalam masyarakat. Implikasinya adalah bahwa kurikulum 

dan pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

                                                
45 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 14-16. 
46 Ibid, 17. 
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3) Secara didaktis-metodis, evaluasi berfungsi untuk membantu guru 

dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai 

dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing serta 

membantu guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajarannya. 

4) Evaluasi berfungsi untuk mengetahui kedudukan peserta didik dalam 

kelompok dan mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam 

menempuh program pendidikannya. 

5) Secara administratif, evaluasi berfungsi untuk memberikan laporan 

tentang kemajuan peserta didik kepada orang tua, pejabat 

pemerintahan yang berwenang, guru dan peserta didik itu sendiri. Hal 

ini tentunya juga untuk mengetahui keefektifan sistem pembelajaran 

atau kurikulum yang sedang diterapkan.  

Lebih ringkasnya, Sukardi menjelaskan mengenai fungsi evaluasi 

pembelajaran lainnya, diantaranya :
47

 

1) Menilai ketercapaian (attainment) tujuan. Tujuan yang dimaksud 

adalah seberapa jauh guru dan siswa bisa mencapai atau memenuhi 

tujuan pembelajran yang diinginkan. Baik secara materi, metode atau 

strategi pembelajaran bahkan media pembelajaran yang 

dimanfaatkan. 

2) Mengukur macam-macam aspek pembelajaran yang bervariasi. 

Aspek tersebut meliputi kognitif, psikomotorik, dan afektif. Guru 

memberikan evaluasi sesuai dengan proporsi aspek pembelajaran 

                                                
47 Sukardi, Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya (Yogyakarta: PT Bumi Aksara, 

2008), 9-10. 
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yang dicapai. Sehingga dengan begitu guru dapat mengetahui potensi 

dari peserta didik sesuai dengan aspek pembelajaran yang dikuasai. 

3) Sebagai sarana (means) untuk mengetahui apa yang siswa telah 

ketahui. Evaluasi menjadi sarana bagi peserta didik untuk membawa 

pengalaman belajarnya selama ini ia dapatkan melalui tes atau 

evauasi yang diberikan guru sehingga ia dapat mengetahui kelebihan 

dan kelemahan yang ia miliki dan termotivasi untuk belajar atas 

dasar yang ia miliki dan butuhkan. 

4) Memotivasi belajar siswa. Evaluasi juga dapat memotivasi belajar 

siswa. Dengan guru memberikan tes atau evaluasi belajar kepada 

siswa, sehingga siswa mengetahui sebarapa jauh ketercapaiannya 

dalam belajar, maka akan memotivasi siswa untuk belajar dan 

mendapatkan apa yang ia inginkan dan butuhkan, khususnya dalam 

akademisnya. Motivasi ini akan membentuk tindakan bagi peserta 

didik lebih baik lagi. Akan tetapi tes atau evaluasi ini perlu sering 

dilakukan oleh guru sehingga motivasi dalam diri siswa dapat 

dilakukan sampai jangka panjang, tidak hanya jangka pendek saja. 

Maka baik bagi guru untuk sering melakukan pretes sampai ke 

postes bagi peserta didik. 

5) Menyediakan informasi untuk tujuan bimbingan dan konseling. 

Evaluasi juga berfungsi untuk mengetahui informasi-informasi non-

akademis bagi guru. Sehingga guru dapat memberikan bimbingan 

dan konseling pada peserta didik atas hal apa saja yang dialamainya 
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seperti latar belakang, masalah yang dihadapi siswa sehigga dapat 

membantu memecahkan masalah yang dialami peserta didik. Dan hal 

tersebut tentunya juga akan membantu peserta didik dalam 

pelaksanaan pembelajaran yang akan ia terima.  

6) Menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. 

Keterkaitan evaluasi dengan intruksional dalam hal ini kurikulum 

sangat berkaitan. Hal ini karena evaluasi juga termasuk dalam bagian 

dari kurikulum. Evaluasi beguna sebagai salah satu cara untuk 

menilai program dan sistem yang ada di lembaga pendidikan. 

Evaluasi pembelajaran dilakukan sebagai follow up studi dan 

informasi yang berharga untuk melakukan revisi kurikulum. Tetapi 

evaluasinya tentu dilakukan dalam skop yang lebih luas. 

Jadi, dapat dijelaskan bahwa fungsi dari evaluasi pembelajaran 

adalah sebagai umpan balik bagi guru, penyelenggara pendidikan, dan 

juga sistem pendidikan yang diberlakukan saat itu dan mengetahui 

kelebihan dan kekurangan program dan proses pembelajaran yang 

dijalankan. 

d. Jenis dan Metode Evaluasi Pembelajaran 

Zainal Arifin mengemukakan bahwa penilaian proses hasil 

pembelajaran dibagi menjadi 4 jenis yaitu :
48

 

 

 

                                                
48 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 35-37. 
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1) Penilaian Formatif (Formative Assesment)  

Penilaian formatif dimaksudkan untuk memantau kemajuan 

belajar peserta didik selama proses belajar berlangsung, untuk 

memberikan balikan (feed back) bagi penyempurnaan program 

pembelajaran, serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang 

memerlukan perbaikan, sehingga hasil belajar peserta didik dan proses 

pembelajaran guru menjadi lebih baik. Tujuan utamanya adalah untuk 

memperbaiki proses pembelajaran, bukan untuk menentukan tingkat 

kemampuan peserta didik. 

2) Penilaian Sumatif  

Penilaian ini berarti penilaian yang dilakukan jika satuan 

pengalaman belajar atau seluruh materi dianggap telah selesai. 

Penilaian sumatif diberikan dengan maksud untuk mengetahui apakah 

peserta didik sudah dapat mengetahui standar kompetensi yang 

ditetapkan atau belum. 

3) Penilaian Penempatan (Placement Assessment) 

Penilaian ini biasa disebut dengan pretest. Tujuan utamanya 

adalah untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki  

ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan untuk mengikuti suatu 

program pembelajaran dan sejauh mana peserta didik telah menguasai 

kompetensi dasar sebagaimana yang tercantum dalam silabus dan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
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4) Penilaian Diagnostik (Diagnostic Assessment) 

Penialain ini dimaksudkan untuk mengetahui kesulitan belajar 

peserta didik berdasarkan hasil penilaian formatif sebelumnya. 

Pelaksanaan penilaian ini biasanya bertujuan untuk bimbingan belajar, 

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

Adapun metode evaluasi pembelajaran secara garis besar ada dua 

macam yaitu tes dan nontes. Tipe evaluasi yang pertama adalah tes yang 

biasa direalisasikan dengan tes tulis. Tes ini digunakan utamanya untuk 

memperoleh data, baik kuantitatif maupun kualitatif. Tes tulis juga 

dibedakan menjadi dua yaitu tes objektif dan tes esai. Bentuk kedua tipe 

evaluasi adalah alat nontes. Alat nontes ini digunakan untuk 

mengevaluasi penampilan dan aspek-aspek belajar efektif dari siswa.
49

 

2. Kurikulum 2013  

a. Pengertian Kurikulum 2013 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 19, kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta 

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
50

 Tujuan 

kurikulum 2013 yakni mempersiapkan manusia Indonesia agar 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang 

                                                
49 Sukardi, Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya (Yogyakarta: PT Bumi Aksara, 

2008), 11. 

50 UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 butir 19. 
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beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

peradaban dunia. Kurikulum 2013 memiliki empat aspek penilaian, 

yaitu aspek pengetahuan (KI-3), aspek keterampilan(KI-4), aspek 

sosial(KI-2), dan aspek spiritual (KI-1).
51

 

b. Komponen Kurikulum 2013 

Dalam sebuah kurikulum terdapat komponen-komponen yang 

menjadi sebuah pedoman dalam pelaksanaannya. Berikut adalah 

komponen-komponen kurikum 2013 sebagai berikut : 

1) Tujuan Pembelajaran 

Dalam kurikulum 2013 tujuan atau orientasi pembelajaran yang 

ingin dicapai adalah untuk menghasilkan insan Indonesia yang 

produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui penguatan sikap (tahu 

mengapa), keterampilan (tahu bagaimana), dan pengetahuan (tahu 

apa). Hal ini dilandasi oleh perkembangan kehidupan dan ilmu 

pengetahuan saat ini yang berbeda dengan masa sebelumnya,dimana 

era sekarang merupakan era informasi, komputasi, otomasi, dan 

komunikasi.
52

 

2) Isi atau Bahan Ajar 

Materi ajar pada kurikulum 2013 harus memuat 4 aspek 

pembelajaran meliputi: ranah spiritual, soial, kognitif, dan 

                                                
51 Permendikbud No.69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum 

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. 
52 Abdul Majid & Chaerul Rochman, Pendekatan Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum 

2013 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya2014), 2. 
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psikomotorik. Mata pelajaran pada tingkat satuan pendidkan 

menengah terdiri dari mata pelajaran wajib, yang harus diikuti oleh 

seluruh siswa, dan mata pelajaran pilihan yang diikuti oleh siswa 

sesuai pilihan masing-masing. Mata pelajaran wajib dibedakan 

menjadi 2 yaitu kelompok wajib A dan kelompok wajib B. kelompok 

wajib A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi 

lebih kepada aspek kognitif dan afektif. Sedangkan kelompok wajib B 

adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan 

psikomotorik.  

Kompetensi inti merupakan penjabaran atau operasionalisasi 

SKL, gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan 

dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus 

dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata 

pelajaran. Kompetensi inti dirancang dalam empat kelompok yang 

saling terkait yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan (KI-1), sikap 

sosial (KI-2), pengetahuan (KI-3), dan penerapan pengetahuan atau 

keterampilan (KI-4). Keempat kelompok itu menjadi acuan dari 

kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa 

pembelajaran secara integratif.
53

 

3) Strategi atau Metode Pembelajaran 

Strategi atau metode pembelajaran digunakan guru sebagai 

cara untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dengan 

                                                
53 Ibid, 32. 



 

 

69 

 

memlih cara yang paling efektif dan sesuai dengan pedoman 

pembelajaran. Pada kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran 

menggunakan pendekatan ilmiah atau saintifik. Untuk itu metode 

pembelajaran yang dipilih adalah metode yang sesuai dengan 

pembelajaran saintifik, antara lain: pembelajaran berbasis inkuiri 

(proses berpikir untuk memahami sesuatu dengan mengajukan 

pertanyaan), pembelajaran berbasis penemuan (discovery learning), 

pembelajaran berbasis masalah (problem based learning), dan 

pembelajaran berbasis proyek (project based learning) serta metode 

lainnya yang relevan.
54

 

4) Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui umpan balik dari proses 

pembelajaran yang telah dilakukan dan proses perbaikan. Pada 

kurikulum 2013 evaluasi pembelajaran yang digunakan adalah 

penilaian berbasis otentik. Penilaian ini bersifat menilai keseluruhan 

proses pembelajaran dari seluruh aspek pembelajaran. Penelitian 

otentik memiliki relevansi kuat dengan pendekatan ilmiah (scientific 

approach) dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutat kurikulum 

2013. Sebab, penilaian semacam ini mampu menggambarkan 

peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka 

mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring dan lain-lain. 

Penilaian ini cenderung fokus pada tugas-tugas komplek atau 

                                                
54 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi Kurikulum 2013 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 77. 
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kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan 

kompetensi mereka meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
55

 

c. Perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya 

Kurikulum 2013 memiliki perbedaan dengan kurikulum yang 

berlaku sebelumnya. Perbedaan ini merupakan pengembangan dari 

kurikulum yang sebelumnya. Berikut adalah tabel perbedaan tata kelola 

pelaksanaan kurikulum 2013 dengan kurikulum KTSP 2006. 

Tabel 2.1 Perbedaan Kurikulum KTSP 2006 dan Kurikulum 2013 

No. 
Elemen 

perbedaan 
KTSP 2006 

 

Kurikulum 2013 

 

1. Kompetensi 

Kelulusan 

Belum sepenuhnya 

menekankan 

pendidikan karakter 

Berkarakter mulia 

 

Belum menghasilkan 

keterampilan sesuai 

kebutuhan 

Keterampilan yang 

relevan 

Pengetahuan-

pengetahuan lepas 

Pengetahuan-

pengetahuan terkait 

2. Materi 

pembelajaran 

Belum relevan 

dengan kompetensi 

yang dibutuhkan 

 

Relevan dengan 

kompetensi yang 

dibutuhkan 

Beban belajar terlalu 

berat 

Materi esensial 

Terlalu luas, kurang 

mendalam 

Sesuai dengan 

tingkat 

perkembangan anak 

3. Proses 

pembelajaran 

Berpusat pada guru 

(teacher centered 

learning) 

 

Berpusat pada 

peserta didik (student 

centered active 

learning) 

                                                
55 Abdul Majid & Chaerul Rochman, Pendekatan Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum 

2013, 6. 
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Sifat pembelajaran 

berorientasi pada 

buku teks 

Sifat pembelajaran 

kontekstual 

Buku teks hanya 

memuat materi 

bahasan 

Buku teks memuat 

materi dan proses 

pembelajaran, sistem 

penilaian, serta 

kompetensi yang 

diharapkan 

4. Penilaian  Menekankan aspek 

kognitif 

 

Menekankan aspek 

kognitif, afektif, 

psikomotik secara 

proporsional 

Tes menjadi cara 

penilaian yang 

dominan 

Penilaian tes dan 

portofolio saling 

melengkapi 

5. Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

 

Diturunkan dari 

standar isi 

Diturunkan dari 

kebutuhan 

masyarakat 

6. Standar Isi Diturunkan dari 

standar Kompetensi 

Lulusan mata 

pelajaran 

Diturunkan dari 

standar Kompetensi 

Lulusan mata 

pelajaran 

7. Struktur mata 

pelajaran 

Pembentuk 

keterampilan dan 

pembentuk 

pegetahuan 

Semua mata 

pelajaran harus 

berkontribusi 

terhadap 

pembentukan sikap, 

keterampilan,dan 

pengetahuan 

8. 

 

 

 

 

 

Pengelolaan 

Kurikulum 

 

 

 

 

Satuan pendidikan 

mempunyai 

kebebasan dalam 

pengelolaan 

kurikulum 

 

Pemerintah pusat dan 

Daerah memiliki 

kendali kualitas 

dalam pelaksanaan 

kurikulum tingakat 

satuan pendidikan 
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Masih terdapat 

kecenderunagn satuan 

pendidikan menyusun 

kurikulum tanpa 

mempertimbangkan 

kondisi satuan 

pendidikan,kebutuhan 

peserta didik, dan 

potensi daerah 

 

Satuan pendidikan 

mampu menyususn 

kurikulum dengan 

mempertimbangkan 

kondisi satuan 

pendidikan, 

kebutuhan 

pesertadidik dan 

potensi daerah 

Pemerintah 

menyiapkan sampai 

standar isi mata 

pelajaran 

 

Pemerintah 

menyiapkan semua 

komponen 

kurikulum sampai 

buku teks pedoman 

9. Kompetensi 

mata pelajaran 

Diturunkan dari mata 

pelajaran 

 

Diturunkan dari mata 

pelajaran 

10. Pengembangan 

kurikulum 

Pengembangan 

kurikulum sampai 

pada kompetensi 

dasar 

Pengembangan 

kurikulum sampai 

pada buku teks dan 

buku pedoman guru 

11. Proses 

penyusunan 

silabus 

Hampir mutlak 

dibatasi oleh SK-KD 

Hampir mutlak 

dibatasi oleh SK-KD 

12. Kompetensi 

Guru 

Diutamakan harus 

tinggi 

Sebaiknya itu tinggi, 

namun bagi yang 

rendah ada 

kesempatan terbantu 

dengan adanya buku 

13. Hasil 

pembelajaran 

siswa 

Tergantung 

sepenuhnya pada gur 

Tidak sepenuhnya 

tergantung pada 

guru, tetapi juga 

buku yang 

disediakan 

pemerintah 

            

Berdasarkan pemaparan tabel di atas, diketahui bahwa pada dasarnya 

kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum pengembangan dan 

penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Secara praktis diharapkan 

kurikulum 2013 mampu diimplementasikan sesuai dengan pedoman yang 

diberikan. Sebab dalam kurikulum 2013 sendiri, semua bentuk pelaksanaan 
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pembelajaran telah diberikan di buku pedoman dan guru atau pendidik 

cukup melaksanakan sesuai isi pedoman. Berbeda halnya dengan kurikulum 

sebelumnya, yang mana isi dari pengembangan kurikulum hanya diberikan 

sampai standar kelulusan saja, sementara bentuk pengembangannya 

dilakukan oleh guru sendiri. Kurikulum 2013 ini bersifat untuk 

menyamaratakan sistem pembelajaran di seluruh satuan pendidikan 

sederajat. Hanya saja terkadang pelaksanaannya terkendala dengan kesiapan 

guru, siswa dan fasilitas di setiap satuan pendidikan yang berbeda-beda. 

d. Pendekatan Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 

Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut 

pandang terhadap proses pembelajaran dengan maksud membantu dalam 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pendekatan 

pembelajaran ada dua, yakni pendekatan pembelajaran yang berorientasi 

pada guru (teacher centered approach) dan pendekatan pembelajaran yang 

berorientasi pada siswa (student centered approach).
56

 Pada kurikulum 

2013, pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa dengan pendekatan 

yang ilmiah (scientific approach). Pendekatan saintifik ini merupakan 

pengembangan kegiatan belajar siswa yaitu dengan mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Pendekatan saintifik 

dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam 

mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, 

bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak tergantung 

                                                
56 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi Kurikulum 2013, 50-
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pada informasi searah dari guru.
57

 Oleh karena itu, kondisi pembelajaran 

yang diharapkan untuk mendorong peserta didik untuk mencari tahu dari 

berbagai sumber observasi, bukan diberi tahu. Aktivitas belajar pada 

pendekatan saintifik yaitu meliputi :
58

 

1) Mengamati  

Kegiatan mengamati mengutamakan kebermaknaan proses 

pembelajaran (meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan, 

seperti menyajikan media objek secara nyata, peserta didik senang dan 

tertantang. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa 

ingin tahu peserta didik. Dengan metode observasi peserta didik 

menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis 

dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kegiatan 

observasi dalam proses pembelajaran meniscayakan peserta didik 

secara langsung. Bentuk-bentuk kegiatan observasi dalam pembelajaran 

dikategorikan dalam bebrapa hal berikut: 

a) Observasi biasa (common observation). Pada observasi biasa untuk 

kepentingan pembelajaran, peserta didik merupakan subjek yang 

sepenuhnya melakukan observasi. Disini peserta didik tidak 

melibatkan diri dengan pelaku, objek, atau situasi yang diamati. 

b) Observasi terkendali (controlled observation). Pada observasi ini 

pelaku atau objek yang diamati ditempatkan pada ruang atau situsi 

                                                
57 Abdul Majid & Chaerul Rochman, Pendekatan Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum 

2013, 70. 
58 Ibid, 75-76. 
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khusus, sehingga dalam observasi ini termuat nilai-nilai percobaan 

atau eksperimen atas diri pelaku atau objek yang diobservasi. 

c) Observasi Partisipatif (participant observation). Pada observasi ini 

peserta didik melibatkan diri secara langsung dengan objek yang 

diamati. 

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan 

bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan 

melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. 

2) Menanya  

Menanya berarti kegiatan aktif siswa bertanya dan 

mempertanyakan hal-tanyakan hal-hal terkait topik. Siswa perlu dilatih 

untuk merumuskan pertanyaan yang akan dipelajari. Menanya melatih 

siswa mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 

merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis. Guru perlu 

mengajukan pertanyaan dalam upaya memotivasi siswa untuk 

mengajukan pertanyaan. Salah satu cara untuk melatih siswa dalam 

mengajukan pertanyaan adalah menggunakan metode inkuiri Suchman. 

Metode inkuiri Suchman dapat dilakukan dengan menampilkan sebuah 

fenomena dan meminta siswa mengajukan pertanyaan terkait dengan 

hal tersebut, sedangkan guru hanya menjawab : ya atau tidak.
59

 

 

 

                                                
59 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi Kurikulum 2013, 

(Jakarta : PT Bumi Aksara,2014), 57. 



 

 

76 

 

3) Menalar  

Kemampuan mengolah informasi melalui penalaran dan berpikir 

rasional merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa.
60

 

Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-

fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan 

berupa pengetahuan. Informasi yang diperoleh dari pengamatan atau 

percobaan yang dilakukan harus diproses untuk menemukan keterkaitan 

satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari 

keterkaitan informasi, dan mengambil berbagai kesimpulan dari pola 

yang ditemukan. Aktivitas menalar pada kurikulum 2013 dengan 

pendektan ilmiah banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau 

pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk 

pada kemampuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan 

beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi penggalan 

memori.
61

 Kegiatan menalar merupakan kegiatan aktif siswa 

membentuk hubungan atau pertalian antara gagasan, ingatan, atau panca 

indera. 

4) Mencoba  

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta 

didik harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi 

atau substansi yang sesuai. Misalnya pada materi pai bab tayamum. Jika 

hanya berdasarkan teori maka siswa tidak mendapat gambaran 

                                                
60 Ibid, 66 
61 Abdul,Majid&Chaerul Rochman, Pendekatan Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum 

2013, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya2014), 85. 
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sesungguhnya bagaimana tayamum itu dilakukan, debu yang mana 

sebaiknya dapat digunakan untuk tayamum, dan sebagainya. Maka untuk 

mengetahui hal tersebut siswa perlu mencoba atau mempraktikan hal 

tersebut sehingga dapat memeproleh pengetahuan secara nyata.  

Metode utama yang digunakan dalam membantu siswa 

melaksanakan kegiatan mencoba atau ekperimen adalah dengan 

mengajukan pertanyaan. Sehingga peserta didik terangsang rasa ingin 

tahunnya. Tentunya dalam kegiatan pembelajaran mencoba ini perlu 

dilakukan persiapan. Kegitan mencoba pada saat pembelajaran mungkin 

tidak bisa dipraktikkan dalam semua materi pembelajaran. Seperti materi 

yang sifatnya sosial, kegiatan mencoba dapat dilakukan dengan cara 

mencoba wawancara, survei pendapat, atau pengamatan tingkah laku.  

5) Mengkomunikasikan  

Diharapkan di setiap kegiatan pembelajaran siswa mampu 

menyimpulkan informasi yang sudah ia dapatkan dari kegiatan-

kegiatan tersebut sehingga dapat membangun dan memperoleh 

pengetahuan sesuai tujuan dari pembelajaran. Pada kegiatan akhir 

proses pembelajaran peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil 

pekerjaan yang telah disusun, baik secara kelompok atau individu dari 

kesimpulan yang telah dibuat. Kegiatan mengkomunikasikan ini dapat 

dilakukan dalam bentuk presentasi di kelas atau pajangan hasil 

berpikir. 
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Dari penjabaran aktivitas belajar diatas, guru dan peserta didik 

harus mampu berinteraksi dengan baik. Guru disini hanya bertugas 

sebagai fasilitator dan pengawas pembelajaran. Sedangkan siswa 

secara aktif harus mampu menemukan informasi yang ia butuhkan 

berdasarkan acuan materi pembelajaran yang sudah disampaikan oleh 

guru. 

e. Evaluasi pembelajaran dalam Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 menghendaki agar evaluasi hasil belajar peserta 

didik menggunakan penilaian otentik. Penilaian otentik sebagaimana 

dikemukakan secara umum dalam Permendiknas Nomor 81A Tahun 2013 

adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan 

pencapaian pembelajaran yang dilakukan peserta didik melalui berbagai 

teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan 

secara tepat bahwa tujuan pembelajaran dan kemampuan (kompetensi) telah 

benar-benar dikuasai dan dicapai.  

Tuntutan terhadap penerapan penilaian otentik dalam kurikulum 

2013 muncul sejalan dengan standar proses yang telah ditetapkan. Salah 

satu penekanan yang cukup menonjol dalam kurikulum 2013 selain 

dikembangkan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis 

kompetensi, juga penekanannya pada proses pembelajaran yang 
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menggunakan model pendekatan saintifik. Artinya, standar proses 

pembelajaran dalam kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik.
62

 

Evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 yang menggunakan penilaian 

otentik sejalan dengan model pendekatan pembelajarannya yang berbasis 

pendekatan saintifik. Yakni proses pembelajaran yang mengupayakan agar 

peserta didik dapat secara aktif mengonstruksi konsep, hukum atau prinsip 

melalui tahapan-tahapan mengamati dalam rangka mengidentifikasi atau 

menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan 

hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, 

menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip 

yang ditemukan. Evaluasi pembelajaran berbasis otentik ini bertujuan agar 

penilaian tidak hanya dilakukan untuk mencapai ranah kognitif saja, tetapi 

juga ranah keterampilan dan afektifnya. Hal ini dilakukan agar guru 

mengetahu potensi lain yang dimiliki peserta didik sehingga mampu 

mengembangkannya.  

f. Penilaian Otentik dalam Evaluasi Pembelajaran Kurikulum 2013 

1) Pengertian Penilaian Otentik  

Istilah penilaian otentik (authentic assessment) mulai masyhur 

setelah disuarakan oleh Grant Wiggins sekitar awal tahun 1990 sebagai 

reaksi terhadap penilaian berbasis sekolah yang cenderung hanya 

mengisi titik-titik, tes tertulis, pilihan ganda, kuis jawaban singkat. 

Karena itu penilaian otentik didefinisikan sebagai upaya pemberian 

                                                
62 Asrul, Rusydi Ananda dan Rosnita, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: Citapustaka Media, 

2014),18. 
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tugas kepada peserta didik yang mencerminkan prioritas dan tantangan 

yang ditemukan dalam berbagai aktivitas pembelajaran, seperti 

meneliti, menulis, merevisi dan membahas artikel, memberikan analisis 

terhadap peristiwa, berkolaborasi dengan antarsesama melalui diskusi 

dan sebagainya. 

Senada dengan itu, Richard J. Stiggins yang dikutip oleh Asrul 

dan Rusydi Ananda mengemukakan bahwa penilaian otentik 

merupakan suatu bentuk penilaian yang meminta peserta didik untuk 

menampilkan performansinya pada situasi yang sesungguhnya dan 

mendemonstrasikan keterampilan dan pengetahuan sesuai kompetensi 

spesifik yang mereka miliki.
63

 Penilaian otentik sering juga dipadankan 

dengan penilaian berbasis kinerja (performance based assessment) atau 

penilaian kinerja (performance assessment), karena digunakan untuk 

menilai kinerja peserta didik dalam menampilkan tugas-tugas (tasks) 

yang bermakna. 

Permendikbud No. 81A Tahun 2013 tentang Implementasi 

Kurikulum menyatakan penilaian otentik harus mencerminkan masalah 

dunia nyata, bukan dunia sekolah. Menggunakan berbagai cara dan 

kriteria holistik (kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap). Dalam kurikulum 2013 penilaian 

dilaksanakan sesuai dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang 

Standar Penilaian Pendidikan. Dalam penilaian ini perlu dilakukan 

                                                
63 Ibid,29-30. 
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proses perencanaan penilaian, pelaksanaan penilaian, dan pelaporan 

hasil penilaian. Penilaian pendidikan menurut Permendikbud adalah 

sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian 

otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan 

harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat 

kompetensi, ujian nasionala, dan ujian sekolah.
64

 Penilaian autentik 

dalam kurikulum 2013 menjadi hal yang cukup baru bagi pelaksananya. 

Arti dari penilaian otentik ini adalah penilaian yang dilakukan secara 

komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses, dan 

keluaran (output) pembelajaran. Penilaian otentik tidak hanya 

mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih 

menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik.
65

   

Dengan demikian, penilaian otentik harus mampu untuk 

menggambarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan apa yang sudah 

atau belum dimiliki oleh peserta didik secara memuaskan, bagaimana 

mereka menerapkan pengetahuannya dalam dunia nyata, dalam hal apa 

mereka sudah atau belum mampu menerapkan perolehan belajar, dan 

sebagainya.hal yang paling menonjol dan berbeda dengan sistem 

penilaian dari kurikulum sebelumnya adalah bahwa adanya penilaian 

diri yang merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik 

secara reflektif untuk membandingnya posisi relatifnya dengan kriteria 

                                                
64 Kunandar, Penilaian Autentik (Penilaian hasil belajar peserta didik berdasarkan 

Kurikulum 2013), (Jakarta :PT Grafindo Persada, 2013), 49. 
65 Permendikbud No. 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum. 



 

 

82 

 

yang telah ditetapkan. Selain itu, memperkuat penilaian berbasis 

portofolio yaitu penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan 

entitas proses belajar peserta didik termasuk penugasan perseorangan 

atau kelompok di dalam atau di luar kelas khususnya pada sikap atau 

perilakau dan keterampilan.
66

 

2) Tujuan Penilaian Otentik 

Penilaian otentik pada evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 

bertujuan agar penilaian dapat dilakukan secara nyata dan menyeluruh 

pada aspek pembelajaran. Tidak hanya berfokus pada pencapaian 

kompetensi kognitifnya saja, tetapi juga kompetensi lainnya dalam 

kurikulum 2013 yakni kompetensi afektif, keterampilan, dan 

pembentukan sikap siswa yang diperoleh selama proses pembelajaran 

berlangsung.  

3) Manfaat Penilaian Otentik 

Menurut Kunandar, manfaat penilaian otentik atau penilaian 

hasil belajar meliputi sebagai berikut : 

a) Mengetahui tingkat pencapaian kompetensi belajar siswa selama 

dan setelah pembelajaran berlangsung. Sebab dalam penilaian 

otentik penilaian mencakup seluruh tahap pembelajaran mulai 

dari proses pembelajaran hingga setelah pembelajaran (output).
67

 

b) Mengetahui potensi atau kemampuan lain yang dimiliki siswa 

melalui proses pembelajaran berlangsung sehingga pendidik dapat 

                                                
66 Ahmad Yani, Mindset Kurikulum 2013, (Bandung : ALVABETA CV,2014), 145. 
67 Kunandar, Penilaian Autentik (Penilaian hasil belajar peserta didik berdasarkan 

Kurikulum 2013), (Jakarta :PT Grafindo Persada,2013), 70. 
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mengarahkan bakat atau potensi siswa sesuai minat dan 

kebutuhannya. 

c) Sebagai umpan balik bagi guru, penyelenggara pendidikan 

terhadap proses dan sistem pembelajaran yang diberlakukan, 

sehingga terjadi perbaikan. 

4) Bentuk-bentuk Penilaian Otentik dalam Kurikulum 2013 

Menurut Asrul Rusydi Ananda dan Rosnita, bentuk-bentuk 

penilaian dalam kurikulum 2013 adalah sebagai berikut : 

a)  Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja memerlukan pertimbangan-pertimbangan 

khusus. Pertama, langkah-langkah kinerja harus dilakukan peserta 

didik untuk menunjukkan kinerja yang nyata untuk suatu atau 

beberapa jenis kompetensi tertentu. Kedua, ketepatan dan 

kelengkapan terhadap aspek kinerja yang dinilai. Ketiga, 

kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan oleh peserta didik 

untuk menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Keempat, fokus 

utama dari kinerja yang akan dinilai, khususnya indikator esensial 

yang akan diamati. Kelima, urutan dari kemampuan atau 

keterampilan peserta didik yang akan diamati. Beberapa cara 

penilaian kinerja seperti daftar cek (checklist), Catatan 

anekdot/narasi (anecdotal/narative records), Skala penilaian (rating 

scale), Memori atau ingatan (memory approach).
68

 

                                                
68 Asrul, Rusydi Ananda dan Rosnita,Evaluasi Pembelajaran….,35. 
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b) Penilaian Proyek 

Penilaian proyek (project assessment) merupakan kegiatan 

penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik 

menurut periode/waktu tertentu. Penyelesaian tugas dimaksud 

berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari 

perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, 

analisis, dan penyajian data. Dengan demikian, penilaian proyek 

bersentuhan dengan aspek pemahaman, mengaplikasikan, 

penyelidikan, dan lain-lain.
69

 

c) Penilaian Portofolio 

Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak 

yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari 

dunia nyata. Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja 

peserta didik secara perorangan atau diproduksi secara berkelompok, 

memerlukan refleksi peserta didik, dan dievaluasi berdasarkan 

beberapa dimensi. Fokus penilaian portofolio adalah kumpulan karya 

peserta didik secara individu atau kelompok pada satu periode 

pembelajaran tertentu. Penilaian terutama dilakukan oleh guru, 

meski dapat juga oleh peserta didik sendiri. Melalui penilaian 

portofolio guru akan mengetahui perkembangan atau kemajuan 

belajar peserta didik. 

 

                                                
69 Ibid, 37. 
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d) Penilaian Tertulis 

Meski konsepsi penilaian otentik muncul dari ketidakpuasan 

terhadap tes tertulis konvensional yang lazim dilaksanakan pada era 

sebelumnya, penilaian tertulis atas hasil pembelajaran tetap lazim 

dilakukan. Tes tertulis terdiri atas memilih atau mensuplai jawaban 

dan uraian. Tes tertulis berbentuk uraian atau esai menuntut peserta 

didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, 

menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan 

sebagainya atas materi yang sudah dipelajari.
70

 

e) Penilaian Karakter atau Sikap 

Penilaian karakter dimaksudkan untuk mendeteksi karakter yang 

terbentuk dalam diri peserta didik melalui pembelajaran yang telah 

diikutinya.
71

 Penilaian ini harus dilakukan oleh guru secara terus-

menerus dan tidak dalam waktu singkat. Instrument yang dapat 

digunakan dalam penilaian ini bisa berbentuk jurnal,penilaian teman 

sebaya, dan sebagainya. 

5) Standar Penilaian Otentik Kurikulum 2013 

Dalam Permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang Standar 

Penilaian Pendidikan, bahwa penilaian yang digunakan dalam 

kurikulum 2013 mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

                                                
70 Ibid,39. 
71 E.Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), 146. 
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Teknik dan instrument yang digunakan untuk penilain tersebut adalah 

sebagai berikut :
72

 

a) Penilaian  Afektif (Sikap) 

Penilaian afektif ini merupakan penilaian yang dilakukan 

untuk mencaapai kompetensi inti 1 dan 2 yaitu spiritual dan sosial. 

Ruang lingkup dalam penilaian afektif ini adalah kemampuan 

menerima atau memerhatikan terhadap situasi di dalam atau di uar 

pembelajaran, kemampuan merespon, kemampuan menilai atau 

menghargai, kemampuan mengorganisasi atau mengelola, dan 

berkarakter. Pada penilaian ranah sikap ini pendidik memberikan 

penilaian dengan metode observasi (pengamat secara langsung 

menggunakan panca indera terhadap perilaku siswa), penilaian diri 

(meminta peserta didik mengemukakan kelebihan dan 

kekurangannya dalam pencapaian kompetensi pembelajaran), 

penilaian antar teman, dan jurnal (catatan peserta didik berkaitan 

sikap dan perilaku siswa di luar dan di dalam kelas). Instrumen yang 

digunakan pada metode tersebut berupa daftar cek atau skala 

penilaian (rating scale), sedangkan jurnal hanya berupa catatan 

pendidik. 

b) Penilaian Kognitif (Pengetahuan) 

Penilaian kognitif meruapkan penilaain pada kompetensi inti 

3 yaitu pengetahuan. Kompetensi pengetahuan merefleksikan 

                                                
72 Kunandar, Penilaian Autentik (Penilaian hasil belajar peserta didik berdasarkan 

Kurikulum 2013),..253. 
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konsep-konsep keilmuan yang harus dikuasai oleh peserta didik 

melalui proses belajar mengajar. Penilaian kompetensi pengetahuan 

adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat 

pencapaian atau penguasaan peserta didik dalam aspek pengetahuan 

meliputi ingatan atau hafalan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, 

analisis, sintesis, dan evaluasi. Pendidik menilai kompetensi 

pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Pada 

instrument tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian,jawaban singkat, 

benar-salah, menjodohkan,dan uraian. Tes lisan menggunakan 

instrumen penilaian berupa daftar pertanyaan secara langsung. 

Sedangkan penugasan menggunakan instrument penilaian berupa 

pekerjaan rumah  dan atau proyek yang dikerjakan secara individu 

atau kelompok sesuai karakteristik tugas. 

c) Penilaian Kompentensi Keterampilan 

Dalam kurikulum 2013 kompetensi keterampilan menjadi 

kompetensi inti 4. Dalam penilaian kompetensi keterampilan ruang 

lingkup penilaiannya meliputi (1) imitasi yaitu kemampuan 

melakukan kegiatan sederhana sesuai yang dilihat dan diperhatikan 

sebelumnya, (2) manipulasi yaitu kemampuan melakukan kegiatan 

sederhana yang belum pernah dilakukan berdasarkan pedoman atau 

petunjuk, (3) presisi yaitu kemampuan melakukan kegiatan 

sederhana yang akurat sehingga memperoleh hasil yang tepat, (4) 

artikulasi yaitu kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dan 
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tepat sehingga hasil kerjanya menjadi sesuatu yang utuh, dan (5) 

naturalisasi adalah kemampuan melakukan kegiatan secara reflek 

yang melibatkan fisik saja sehingga efektivitas kerja tinggi. 

Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian 

kinerja, yaitu menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu 

kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, projek, dan 

penilaian portofolio. Tes praktik adalah penilaian yang menuntut 

respons berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku 

sesuai dengan tuntutan kompetensi. Proyek adalah tugas-tugas 

belajar (learning task) yang meliputi kegiatan perancangan, 

pelaksanaan, dan pelaporan baik secara tertulis maupun lisan dalam 

waktu tertentu. Sedangkan penilaian portofolio adalah penilain yang 

dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik 

dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif-integratif untuk 

mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan kreativitas tertentu 

lainnya dalam waktu tertentu. Instrumen yang digunakan pada 

metode penilain tersebut berupa daftar cek yaitu dengan memberikan 

pilihan pada 2 kategori yang ditentukan, skala penilaian (rating 

scale) yaitu dengan memberikan kategori-kategori yang ditentukan 

lalu memberikan skor dari masing-masing kategori. Masing-masing 

dari instrumen tersebut dilengkapi dengan rubrik penilaian.
73

 

 

                                                
73 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi Kurikulum 2013, 

(Jakarta : PT Bumi Aksara, 2014), 204-205. 
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6) Pelaporan Hasil Evaluasi Pembelajaran Kurikulum 2013 

Pada kurikulum 2013 terdapat standar pengolahan dan pelaporan 

hasil evaluasi pembelajaran siswa baik dalam satuan pendidikan taua 

sekolah dan guru mata pelajaran. Menurut Kunandar, standar 

pengolahan dan pelaporan hasil evaluasi pembelajaran tingkat satuan 

pendidikan sebagai berikut :
74

 

a) Menentukan nilai akhir untuk setiap mata pelajaran yang diperoleh 

dari akumulasi nilai ulangan tengah semester, ulangan akhir 

semester dan penugasan berdasarkan bobot yang telah ditetapkan 

sekolah sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. 

b) Menetapkan kriteria penilaian melalui rapat dewan guru dan pihak 

pemangku kepentingan dalam penentuan nilai akhir hasil penilaian 

kinerja. 

c) Melakukan rapat dewan pendidik, menentukan nilai akhir akhlak 

dan kepribadian peserta didik berdasarkan penilaian dan 

pengamtaan guru agama dan guru kewarganegaraan. 

d) Melakukan rapat dewan pendidik, satuan pendidikan untuk 

menetapkan dapat tidaknya eserta didik naik kelas berdasarkan 

kriteria kenaikan kelas yang telah ditetapkan. 

e) Menganalisis hasil penilaian sekolah dengan membandingkan hasil 

ujian sekolah masing-masing peserta didik dengan batas kelulusan 

sekolah yang telah ditentukan. 

                                                
74 Kunandar, Penilaian Autentik (Penilaian hasil belajar peserta didik berdasarkan 

Kurikulum 2013), 75. 
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f) Melakukan rapat dewan pendidik sekolah untuk menetapkan 

peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan sesuai dengan 

kriteria kelulusan. 

Adapun standar pengolahan dan pelaporan hasil evaluasi 

pembelajaran bagi guru mata pelajaran menurut Kunanadar sebagai 

berikut :
75

 

a) Guru memberikan skor untuk setiap komponen yang dinilai dan 

makna/interpretasi dari skor tersebut 

b) Selain skor, pendidik juga menulis deskriptif naratif mengenai skor 

tersebut yang menggambarkan kompetensi peserta didik baik ranah 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

c) Guru menetapkan satu nilai dalam bentuk angka beserta deskripsi 

untuk setiap mata pelajaran, serta menyampaikan kepada wali kelas 

untuk ditulis dalam 3 (tiga) bentuk buku laporan pendidikan (buku 

laporan untuk KI 1 dan KI 2, buku laporan untuk KI 3 dan buku 

laporan untuk KI 4) bagi masing-masing peserta didik. 

d) Guru bersama wali kelas menyampaikan hasil penilaiannya dalam 

rapat dewan guru untuk menentukan kenaikan kelas. 

e) Guru bersama wali kelas menyampaikan hasil penilaian kepada 

rapat dewan guru untuk menentukan kelulusan peserta didik pada 

akhir satuan pendidikan dengan mengacu pada persyaratan 

kelulusan satuan pendidikan.. 

                                                
75 Ibid, 76. 
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f) Guru bersama wali kelas menyampaiakan hasil penilaiannya kepada 

orang tua /wali murid. 

3. Pendidikan Agama Islam di SMA 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti adalah 

pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan serta 

membentuk sikap, dan kepribadian peserta didik dalam mengamalkan 

ajaran agama Islam. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

dilaksanakan melalui mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan, yang 

pengamalannya dapat dikembangkan dalam berbagai kegiatan baik yang 

bersifat kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti adalah pendidikan yang berlandaskan pada aqidah yang berisi 

tentang keesaan Allah Swt sebagai sumber utama nilai-nilai kehidupan 

bagi manusia dan alam semesta.  

Sumber lainnya adalah akhlak yang merupakan manifestasi dari 

aqidah, yang sekaligus merupakan landasan pengembangan nilai-nilai 

karakter bangsa Indonesia.
76

 Pendidikan agama Islam merupakan salah 

satu dari tiga subjec pelajaran yang harus dimasukkan dalam kurikulum 

setiap lembaga formal di Indonesia. Hal ini karena kehidupan beragama 

merupakan salah satu dimensi kehidupan yang diharapkan dapat terwujud 

secara terpadu dengan dimensi kehidupan lain pada setiap individu warga 

                                                
76

 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 

2012),76. 
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negara.
77

 Dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

di jenjang pendidikan dasar dan menengah mempunyai ruang lingkup 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut:   

1) Al-Qur’an dan Hadits  

2) Aqidah  

3) Akhlak dan budi pekerti  

4) Fiqih/ Muamalah 

5) Sejarah Peradaban Islam   

Dalam pembelajaran PAI di SMA ruang lingkup pembelajarannya 

lebih ditekankan pada keserasian dan keseimbangan antara : 

a) Hubungan manusia dengan Alloh swt 

b) Hubungan manusia dengan sesame manusia 

c) Hubungan manusia dengan alam (makhluk selain manusia) dan 

lingkungan. 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam di SMA 

Tujuan pendidikan agama Islam adalah sesuatu yang ingin dicapai 

setelah melakukan serangkaian proses pendidikan agama Islam di sekolah 

atau di madrasah. Menurut Marimba tujuan pendidikan Agama Islam 

adalah terciptanya orang yang berkepribadian muslim. Sedangkan 

menurut Al-Abrasy tujuan akhir pendidikan agama Islam itu adalah 

terbentuknya manusia yang berakhlak mulia.
78

 Dalam pendidikan dasar 

dan menengah dalam hal ini tingkat SMA, tujuan pendidikan agama islam 

                                                
77 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: Penerbit  STAIN Po 

Press, 2009), 3. 
78 Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 205. 
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adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui 

pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman serta 

pengalaman peserta didik tentang agama islam sehingga menjadi manusia 

muslimin yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaan, 

berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi.
79

 Beberapa hal yang perlu diperhatikan, 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu sebagai berikut:
80

   

1) Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar, yakni kegiatan 

bimbingan, pengajaran dan atau latihan yang dilakukan secara 

terencana  dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai.  

2) Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan, dalam 

arti ada yang dibimbing, diajari atau dilatih dalam meningkatkan 

keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap 

ajaran Islam.  

3) Pendidik atau guru Pendidikan Agama Islam yang melakukan 

bimbingan, pengajaran dan atau latihan secara sadar terhadap peserta 

didiknya untuk mencapai tujuan pendidikan Agama Islam.  

4) Kegiatan pembelajaran Agama Islam diarahkan untuk meningkatkan 

keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Agama 

Islam dari peserta didik, disamping untuk membentuk kesalehan dan 

kualitas pribadi juga untuk membentuk kesalehan nasional. 

 

                                                
79 Abdul Majid, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005), 59. 
80 Ibid., 201-202. 
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c. Karakteristik Pembelajaran PAI Di SMA 

Karakteristik pembelajaran PAI dan budi pekerti dalam kurikulum 

2013 sebagai berikut : 

1) Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti merupakan mata 

pelajaran yang dikembangkan dari materi pokok pendidikan agama 

Islam (Al-Qur’an dan Hadis, aqidah, akhlak, fiqih dan sejarah 

peradaban Islam).  

2) Ditinjau dari segi muatan pendidikannya, PAI dan Budi Pekerti 

merupakan mata pelajaran pokok yang menjadi satu komponen yang 

tidak dapat dipisahkan dengan mata pelajaran lain yang bertujuan 

untuk pengembangan moral dan kepribadian peserta didik. Maka, 

semua mata pelajaran yang memiliki tujuan tersebut harus seSiring 

dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh mata pelajaran 

PAI dan Budi Pekerti.  

3) Diberikannya mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti bertujuan untuk 

terbentuknya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah 

Swt., berbudi pekerti yang luhur (berakhlak yang mulia), dan 

memiliki pengetahuan yang cukup tentang Islam, terutama sumber 

ajaran dan sendi-sendi Islam lainnya, sehingga dapat dijadikan bekal 

untuk memelajari berbagai bidang ilmu atau mata pelajaran tanpa 

harus terbawa oleh pengaruh pengaruh negatif yang mungkin 

ditimbulkan oleh ilmu dan mata pelajaran tersebut. 



 

 

95 

 

4) PAI dan Budi Pekerti adalah mata pelajaran yang tidak hanya 

mengantarkan peserta didik dapat menguasai berbagai kajian 

keislaman, tetapi PAI lebih menekankan bagaimana peserta didik 

mampu menguasai kajian keislaman tersebut sekaligus dapat 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari di tengahtengah 

masyarakat. Dengan demikian, PAI dan Budi Pekerti tidak hanya 

menekankan pada aspek kognitif saja, tetapi yang lebih penting 

adalah pada aspek afektif dan psikomotornya.
81

 

Adapun kompetensi dasar umum yang harus dicapai di sekolah 

menengah atas, yaitu sebagai berikut :
82

 

a) Beriman kepada Alloh swt, dan 5 rukun iman lainnya dengan 

mengetahui fungsi dan hikmahnya serta terefleksi dalam sikap, 

perilaku, dan akhlak peserta didik dalam dimensi verikal maupun 

horizontal. 

b) Dapat membaca, menulis dan memahami ayat Al-Qur’an serta 

mengetahui hukum bacaannya dan mampu mengimplementasi 

dalam kehidupan 

c) Mampu beribadah dengan baik sesuai dengan tuntunan syari’at 

islam dengan baik. 

d) Dapat meneladani sifat, sikap, dan kepribadian rosululloh, 

sahabat, dan tabi’in serta mampu mengambil hikmah dan sejarah 

                                                
81 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 

Tsanawiyah (Jakarta: Permendikbud, 2014), 5. 
82 Ibid, 8. 
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perkembangan islam untuk kehidupan dan masa yang akan 

datanag. 

e) Mampu mempraktikkan sistem muamalat islam dalam tata 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

d. Strategi dan Metode Pembelajaran PAI di SMA 

Pemilihan startegi dan metode pembelajaran penting dilakukan 

sebagai usaha atau cara untuk mempermudah transfer ilmu pengetahuan 

dari guru kepada siswa sehingga tujuan pemelajaran dapat tercapai sesuai 

yang diinginkan. Menurut Abdul Majid, dalam pembelajaran PAI ada 

beberapa startegi dan metode pembelajaran yang dapat diterapkan oleh 

guru diantaranya sebagai berikut :
83

 

1) Startegi pembelajaran langsung (direct instruction) 

Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi 

pembelajaran yang berpusat pada guru yang sangat tinggi. Adapun 

metode pembelajaraan yang diterapkan dalam startegi ini adalah 

metode ceramah, pertanyaan diktatik, pengajaran eksplisist, praktik 

dan latihan, serta demonstrasi. Startegi pembelajaran langsung ini 

efektif digunakan untuk memperluas informasi atau mengembangkan 

keterampilan langkah demi langkah. 

2) Startegi pembelajaran tidak langsung (indirect instruction) 

Pembelajaran ini memperlihatkan keterlibatan siswa dalam 

melakukan observasi, penyelidikan, penggambaran inferensi 

                                                
83 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung :PT Remaja 

Rosdakarya, 2012), 130-131. 
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berdasarkan data atau pembentukan hipotesis. Peran guru dalam 

pembelajaran ini sebagai fasilitator, pendukung, dan sumber personal. 

Guru merancang lingkungan belajar, memberikan kesempatan siswa 

untuk terlibat, dan melakukan umpan balik kepada siswa ketika 

melakukan inkuiri. Media pembelajaran yang digunakan dalam 

startegi pembalajaran ini berasal dari seluruh sumber informasi baik 

media cetak, non-cetak dan sumber manusia. 

3) Strategi Pembelajaran Interaktif (interactive instruction)  

Startegi pembelajaran interaktif merujuk pada bentuk diskusi dan 

saling berbagi di antara peserta didik. Metode pembelajaran yang 

diterapkan adalah diskusi. Siswa diberikan kesempatan oleh guru 

untuk saling mengungkapkan gagasan atau pendapat dan menanggapi 

pendapat orang lain sehingga pengetahuan dapat diterima melalui 

proses tukar pendapat tersebut. Keaktifan siswa menjadi prioritas 

dalam pelaksanaan metode pembelajaran ini. Diskusi dilakukan 

dengan membentuk kelompok kecil atau pengerjaan tugas kelompok 

dan kerjasama siswa secara berpasangan. 

4) Strategi belajar melalui pengalaman ( experiential learning) 

Strategi belajar melalui pengalaman menggunakan bentuk 

sekuens induktif (intruksi kerja yang berurutan), berpusat pada siswa, 

dan beorientasi pada aktivitas. Penekanan dalam strategi belajar 

melalui pengalaman adalah pada proses belajar, dan bukan hasil 

belajar. Guru dapat menggunakan startegi ini di dalam dan luar kelas. 
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Adapun metode yang dapat diterapkan dalam strategi pembelajaran ini 

adalah metode simulasi dan observasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif 

yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. 
84

 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (Field 

Research). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data 

yang diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, 

individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.
85

 Adapun yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mempelajari gambaran 

umum mengenai evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 mata pelajaran PAI 

sesuai dengan keadaan yang ada. 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, namun peranan peneliti yang menentukan keseluruhan 

skenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

                                                
84 Lexy,J,Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: Remaja Rosdakarya,2006),6. 
85 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi aksara, 

2005),.46. 
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instrument kunci, partisipan penuh, sekaligus pengumpulan data, 

sedangkan instrument lain sebagai penunjang.
97

 

C. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di SMAN 1 Jenangan 

Ponorogo. Sekolah ini sudah menerapkan pembelajaran kurikulum 2013 sejak 

tahun 2016 silam. Sekolah ini merupakan satu-satunya sekolah menengah 

atas negeri di daerah kecamatan Jenangan. Meskipun sekolah ini termasuk 

sekolah yang berada dilingkup desa dengan fasilitas seadanya. Sekolah ini 

cukup optimis bahwa lulusannya mampu bersaing dengan lulusan dari 

sekolah yang lebih maju. 

D. Data dan Sumber Data 

Menurut Lofland yang dikutip oleh Moleong, sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
98

 Adapun sumber data yang akan 

diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Kata-kata dan Tindakan 

Kata-kata dan tindakan merupakn semua subjek atau orang-orang yang 

diamati atau diwawancarai sebagai sumber data utama. Sumber data 

utama dicatat secara tertulis atau dalam bentuk rekaman suara dan video. 

 

 

 

                                                
97 Lexy,J Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif,117. 
98Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2009),157 



 

 

65 

 

2. Sumber Tertulis 

Sumber tertulis berarti semua tulisan yang bisa dijadikan sumber data 

tambahan. Baik dalam buku, majalah atau artikel mengenai tema 

penilitian yang dilakukan.  

3. Foto  

Foto menghasilkan data deskriptif yang berharga untuk menelaah 

segi subyektif untuk dianalisis secara induktif. Dalam sebuah penelitian 

foto dapat diambil oleh peneliti sendiri maupun orang lain. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data.
99

 Adapun teknik dalam pengumpulan data yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan proses mengamati dan 

mencatat terhadap fenomena-fenomena yang diteliti atau diselidiki. Pada 

penelitian ini teknik pengumpulan data observasi menggunakan partisipasi 

observasi pasif (participant observation) yang mana dalam observasi ini 

peneliti datang langsung ke tempat yang diobservasi, tetapi tidak ikut 

terlibat dalam kegiatan tersebut. Peneliti hanya mengamati jalannya 

pembelajaran PAI sampai di kegiatan evaluasi pembelajarannya.  

 

                                                
99Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan  (Bandung: Alfabeta, 2015), 308. 
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b. Wawancara  

Wawancara (Interview) adalah proses tanya jawab dalam penelitian 

yang berlangsung secara lisan oleh dua orang atau lebih dengan bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-

keterangan.
100

 Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan 

menggunakan wawancara model bebas terpimpin. Artinya, wawancara 

dilakukan secara bebas tetapi tetap menggunakan acuan kerangka 

pertanyaan. Narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini 

adalah : 

1) Waka kurikulum SMAN 1 Jenangan 

Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan evaluasi pembelajaran 

kurikulum 2013  

2) Guru pendidikan agama Islam di SMAN 1 Jenangan 

Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data 

tentang implementasi evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 mata 

pelajaran PAI baik dari tahap perencanaan evaluasi sampai 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran dilakukan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode penelitian dengan mencari atau 

mengumpulkan dokumen-dokumen mengenai suatu penelitian berupa 

catatan, transkrip, buku, koran, jurnal, majalah dan sebagainya. Metode ini 

                                                
100 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi aksara, 2005),83 



 

 

67 

 

merupakan metode tambahan yang dapat digunakan penelitian ini untuk 

mengumpulkan data. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan untuk 

memperoleh data berupa arsip-arsip yang ada di SMAN 1 Jenangan 

maupun data informasi lain yang menunjang penelitian ini. Data 

dokumentasi yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil 

penilaian dari evaluasi pembelajaran kurikulm 2013 mata pelajaran PAI 

dan data-data mengenai profil SMAN 1 Jenangan. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain.
101

 Berikut adalah model teknik analisis data menurut 

Milles dan Hubberman : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
101Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 
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Gambar 3.1 model analisis Milles and Hubberman 

Penjelasan dari gambar di atas adalah sebagai berikut : 

1. Reduksi Data  

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. 

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, 

dan mencarinya bila diperlukan. Dengan reduksi , maka peneliti 

merangkum, mengambil data yang penting, membuat kategorisasi, 

berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka. Data yang tidak penting 

dibuang. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah 

mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa 

dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sebagainya. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip 

oleh Emzir menyatakan : “the most frequent form of display data for 

qualitative research data in the pas has been narative tex” artinya yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, 

display data dapat juga berupa grafik, matriks, network (jejaring kerja). 
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Fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis sehingga apa 

yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak 

lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus 

selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan 

yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila setelah 

lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu 

didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis 

tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang grounded. 

Teori grounded adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan 

data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui 

pengumpulan data yang terus menerus. Bila pola-pola yang ditemukan 

telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi 

pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya 

didisplaykan pada laporan akhir penelitian. 

3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan  

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang  mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan 

memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat 

dipercaya). 
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Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif 

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada 

di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan 

adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.
102

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep 

keshahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).
103

 Derajat kepercayaan 

keabsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan dengan yeknik 

pengamatan yang tekun, dan triangulasi. Ketekunan pengamatan yang 

dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang 

sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari bisa juga 

diartikan sebagai pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengecekan keabsahan data yaitu: 

1. Ketekunan/ Keajegan Pengamatan 

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interprestasi 

dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang 

konsisten. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan 

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

                                                
102Emzir,Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data.(Jakarta: Raja Grafindo,2010) 
103Lexy J. Moleong, metodologi kualitatif, 171 
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yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada gal-hal tersebut 

secara rinci.
104

 

2. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada. Triangulasi dibedakan menjadi empat, yaitu: sumber, 

metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

triangulasi sumber. Yaitu mendapatkan data dari sumber yang berbeda-

beda dengan teknik yang sama. Penelitian ini menggunakan teknik 

pengambilan data yang sama pada sumber yang berbeda, yaitu dengan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi.  

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan 

hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

1. Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian 

dengan menyusun instrument penelitian berupa teks wawancara, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan 

lapangan dengan metode observasi, memilih dan memanfaatkan 

informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut 

persoalan etika penelitian 

                                                
104Ibid,329 



 

 

72 

 

2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri dengan mengobservasi lingkungan lokasi penelitian dan 

dokumentasi, melakukan tindakan penelitian dengan mewawancarai 

narasumber, dan mengamati kegiatan pembelajaran dan mencatat hal-hal 

penting yang ditemukan. 

3. Tahap analisis data, yang meliputi: menganalisis hasil wawancara, 

menganalisis dan membuat refleksi dari hasil observasi, memilah data-

data yang berhasil ditemukan dalam dokumentasi. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. Penulisan hasil laporan ini 

dilakukan setelah penyusunan dan proses analisis data yang ditemukan 

dilapangan dengan teori yang digunakan dalam penelitian, dan 

meyimpulkan hasil penelitian 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Singkat SMAN 1 Jenangan 

Sehubungan dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Kabupaten 

Ponorogo bahwa setiap kecamatan sekurang-kurangnya harus memiliki satu 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMAN 1). Untuk itu pemerintah 

Kabupaten Ponorogo memberikan dana terhadap Kecamatan Jenangan 

untuk mendirikan sekolah tersebut. Akhirnya pada tahun 2003 didirikanlah 

sebuah lembaga sekolah dengan nama SMAN 1 Jenangan Ponorogo. Mulai 

awal berdirinya, lembaga sekolah ini langsung mendapatkan status Negeri 

dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) 301051103004. Sedangkan nomor 

akte pendiriannya yaitu 425/828/405.51/2003. SMAN 1 Jenangan 

mendapatkan status Akreditasi A tepatnya pada tahun 2012. Kepala SMA 

Negeri 1 Jenangan pertama kali yakni Bapak Suroto PLT. Setelah Bapak 

Suroto kepala sekolah digantikan dengan Bapak Drs. Joko Susilo, S.Pd., 

M.Hum sampai tahun 2010. Selanjutnya kepala sekolah digantikan oleh 

Bapak Drs. Subandi, M.Pd. sampai 2015, setelah itu digantikan oleh Ibu 

Dra. Hj. Tutut Erlina, M.Pd dan selanjutnya digantikan oleh PLT Bapak 

Drs. Sugeng Subagyo, M.Pd pada tahun 2016, setelah itu digantikan oleh 

Bapak Mursid, S.Pd., M.Pd pada tahun 2017 sampai saat ini.  
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2. Letak Geografis SMAN 1 Jenangan  

SMAN 1 Jenangan terletak di Jalan Raya Ngebel, Desa 

Semanding. Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa 

Timur. Kode Pos 63492 dengan nomor telepon (0352)531952. Berada 

pada ketinggian ±350 meter di atas permukaan air laut dan berada di 

lereng gunung Dangean, sehingga kondisi tanah tidak rata/bertingkat dari 

bangunan satu ke bangunan lainnya. SMAN 1 Jenangan diletakkan di 

Desa Semanding kerena tanah diwilayah tersebut harganya masih murah. 

Sebelum didirikan sekolah, tanah tersebut digunakan sebagai kebun oleh 

salah satu warga desa. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya sekolah 

tingkat SMA di lingkungan mereka.
59

 

3. Visi, Misi, dan Tujuan SMAN 1 Jenangan 

a. Visi 

Terwujudnya budaya prestasi dan memiliki keterampilan hidup 

berdasarkan imtaq, iptek dan berakhlak mulia. 

b. Misi 

1) Menumbuhkembangkan semangat dan budaya berprestasi baik 

akademik maupun non akademik kepada seluruh warga sekolah. 

2) Meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama yang dianut 

sehingga menjadi landasan berfikir, bertindak, bertingkah laku 

mulia dan santun. 

                                                
59 Transkrip Dokumentasi tentang Letak Geografis SMAN 1 Jenangan. 
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3) Meningkatkan kemampuan akademik sebagai bekal melanjutkan 

studi ke pendidikan tinggi. 

4) Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris 

dan bahasa Arab. 

5) Mengembangkan keterampilan mengoperasikan komputer dan 

internet. 

c. Tujuan sekolah 

1) Memiliki prestasi tinggi pada tiap mata pelajaran. 

2) Dapat mencapai NUN di atas minimal kelulusan yang ditetapkan. 

3) Memiliki budaya membaca yang kuat, terarah dan teratur. 

4) Dapat diterima di Perguruan Tinggi Negeri bagi yang 

melanjutkan.
60

  

4. Keadaan Guru, Tenaga Pendukung, Siswa, dan Sarana Prasarana 

a. Keadaan Guru dan Tenaga Pendukung 

Adapun untuk menyiapkan dan menciptakan lulusan yang 

terbaik dan berkualitas tentu yang paling utama adalah perekrutan 

tenaga pendidik yang handal dan juga mempunyai kemampuan sesuai 

dengan bidang keilmuan yang diperlukan dalam lembaga. Untuk 

menunjang lulusan yang berkualitas ada banyak tenaga pengajar di 

SMAN 1 Jenangan tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 28 tenaga 

pengajar.  

                                                
60 Transkrip Dokumentasi tentang Visi, Misi, dan Tujuan SMAN 1 Jenangan. 
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Selain itu bukan hanya tenaga kerja yang handal dan berkompeten dalam 

bidangnya. Di SMAN 1 Jenangan ditunjang dengan para tenaga 

kependidikan atau karyawan yang sangat membantu keberlangsungan 

proses belajar mengajar. 

Tabel 4.1 

Guru-guru yang mengajar di SMAN 1 Jenangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.  Nama Guru Mata Pelajaran 

1. Ani Pujiastuti Pendidikan Keterampilan, Ekonomi 

2. Apriliana Fitri Anggraini Muatan Lokal Bahasa Daerah 

3. Bagus Nanang Mei 
Harnanto 

Ekonomi, LIN EKO, Prakarya dan 
Kewirausahaan 

4. Bahrul Hidayah Bahasa Inggris 

5. Dwiyono 

 

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 

Kesehatan 

6. Erni Nur Azizah 

 

Prakarya dan Kewirausahaan, Biologi, 

LIN BIO, Pendidikan Keterampilan 

7. Esti Suprapti BAM LIN FIS, Fisika 

8. Farida Kristianawati Matematika (Umum) 

9. Fauziana Meikowati Geografi, LIN GEO 

10 Laily Zuniati Biologi  

11. Nike Nurdianingsih 

 

Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti, Pendidikan Agama Islam 

12. Nurnaningtyas Sejarah, Sejarah Indonesia 

13. Puguh Sediyanto Fisika 

14. Purwindarti 

 

 

Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Pendidikan 

Kewarganegaraan 

15. Rahajeng Drianing Wulan Bahasa Inggris 

16. Sariyono Pendidikan Kewarganegaraan 

17. Setyo Handono Seni Budaya 

18. Sholikin Sosiologi 

19. Siti Fatonah 

 

Bimbingan dan Konseling/Konselor 

(BP/BK) 

20. Sri Mulatsih 

 

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 

Kesehatan 

21. Sri Wahyuni Kimia, Pendidikan Keterampilan 

22. Sutrisno 

 

Matematika (Umum), Matematika 

(Peminatan) 

23. Suyono Bahasa Indonesia 

24. Tohir Pendidikan Agama Islam 

25. Tri Harjanti Budi Setiyasih Kimia, Pendidikan Keterampilan 

26. Yustika Hari Wahyuwono 

 

Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 
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b. Data Siswa SMAN 1 Jenangan 

Siswa adalah mereka yang resmi menjadi siswa di SMAN 1 

Jenangan dan telah terdaftar dalam buku induk siswa. Keadaan siswa 

dan siswi saat peneliti melakukan penelitian tahun ajaran 2018/2019 

yang berjumlah 202 siswa yang meliputi kelas X, XI, dan XII. Siswa 

sekolah SMAN 1 Jenangan merupakan siswa yang berpartisipasi dan 

dapat membanggakan nama sekolah baik di dalam kota maupun di luar 

kota Ponorogo.
61

 

                     Tabel 4.2 

Data Siswa-siswi SMAN 1 Jenangan 

No. Kelas Laki-laki Perempuan Total 

1. X MIPA 1 6 18 25 

2. X IPS 1 8 16 24 

3. X IPS 2 8 15 23 

Jumlah 24 48 72 

4. XI IPA 1 6 18 24 

5. XI IPA 2 10 13 23 

6. XI IPS 14 9 23 

Jumlah 30 40 70 

7. XII IPA 1 8 12 20 

8. XII IPA 2 6 14 20 

9. XII IPS 1 19 20 

Jumlah 15 19 60 

Jumlah Total 202 

 

c. Sarana Prasarana 

Sarana dan prasarana sekolah sangat berpengaruh guna 

terlaksananya belajar yang representatif, yang pada akhirnya dapat 

membantu terbentuknya output yang baik. Sarana dan prasarana di 

SMAN 1 Jenangan termasuk dalam kategori baik. Terbukti terdapat 15 

ruang kelas untuk proses belajar mengajar dalam kondisi baik, 1 ruang 

                                                
61 Transkrip Dokumentasi tentang Siswa-siswi SMAN 1 Jenangan. 
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laboratorium fisika, 1 ruang laboratorium kimia, 6 kamar mandi, 1 

buah ruang TU, 1 buah ruang tamu, 1 buah ruang kepala sekolah, 1 

buah ruang UKS lengkap dengan peralatannya, 1 buah ruang BK dan 1 

buah lab. Komputer. 

Sarana dan prasarana merupakan hal pokok yang harus dimiliki 

oleh sebuah lembaga pendidikan, dengan tunjangan sarana dan 

prasarana yang memadai sebuah lembaga pendidikan dapat mencapai 

tujuan pendidikan yang optimal sesuai dengan tujuan sekolah seperti 

yang tercantum dalam visi dan misi SMAN 1 Jenangan untuk 

menjadikan siswa lebih kompeten.
62

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Implementasi evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 mata pelajaran 

PAI di SMAN 1 Jenangan 

Evaluasi pembelajaran merupakan usaha umpan balik oleh guru 

dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh siswa mampu 

menerima pembelajaran dan kompetensi capaian yang diinginkan. Dalam 

kurikulum 2013 evaluasi pembelajaran tidak hanya untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi yang diinginkan tetapi 

juga sebagai usaha untuk mengetahui potensi lain yang dimiliki oleh siswa 

dan perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Dalam pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran, dilakukan tahapan-tahapan dimulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil evaluasi pembelajaran. 

Sebagai pelaksana pembelajaran atau lembaga sekolah dilakukan 

                                                
62 Transkrip Dokumentasi tentang Sarana dan Prasarana SMAN 1 Jenangan. 
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persiapan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran ini. Pada proses 

perencanaan ini dilakukan oleh semua dewan pendidik di sekolah di setiap 

awal tahun ajaran. Hal tersebut diungkapkan oleh Bu Farida, selaku waka 

kurikulum SMAN 1 Jenangan: 

“Di sekolah kami setiap awal ajaran selalau mengadakan rapat 

dan evaluasi program pembelajaran. Dan salah satunya pasti 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang harus dilakukan. Dalam 

satuan pendidikan atau lingkup sekolah hal yang harus 

dipersiapkan dalm evaluasi pembelajaran adalah mendata KKM per 

mata pelajaran dari guru mapel masing-masing. Kalau di PAI di 

sekolah ini KKM nya 70 untuk kelas X dan 75 untuk kelas XI XII. 

Setelah KKM, kita buat penentuan standar deskripsi untuk setiap 

nilai yang diperoleh. Di kurikulum 2013 ini memang ada 

pendeskripsian nilai yang diperoleh siswa mbak. Dan itu per mata 

pelajaran dan per KI disetiap aspek harus ada. Lalu juga 

menentukan kriteria kenaikan kelas atau kelulusan penilaian di 

setiap mapel. Jadi setiap mapel harus ditentukan kriteria nilai 

akhirnya atau kelulusannya. Setelah itu menentukan pembobotan 

setiap bentuk dan instrument penilaian yang digunakan. Dan untuk 

per mata pelajaran masing-masing guru mapelnya yang 

menentukan. Dari sekolah secara teknik atau prosedurnya seperti 

itu. Itu untuk persiapannya mbak.”
63

 

 

Selain sekolah yang mempersiapakan evaluasi pembelajaran bagi 

siswa untuk lingkup satuan pendidikan, guru mata pelajaran juga 

mempersipakan atau membuat rancangan evaluasi yang akan dilakukan 

sebagai evaluasi mata pelajaran untuk pencapaian setiap kompetensi dasar 

yang ditentukan. Pada persiapan atau perencanaan evaluasi pembelajaran 

ini, penentuan kriteria ketuntasan minimal (KKM) menjadi hasil utama 

untuk menentukan jenis evaluasi dan instrument penilaian yang akan 

diimplementasikan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tohir,S.Pd.I, 

selaku guru PAI di SMAN 1 Jenangan: 

                                                
63 Transkrip wawancara nomor 07/W/08-IV/2019. 
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“Kalau yang paling awal dilakukan guru adalah membuat RPP. 

Di dalam RPP akan ada teknik dan instrument penilain yang akan 

diberikan dan itu harus sesuai indicator pencapaian KD. Lalu 

membuat pedoman penskroran sesuai dengan intrumen yang dibuat 

mbak. Dalam membuat instrument dan bentuk penilaiannya itu 

harus disesuaikan dengan materinya, biar lebih mudah nanti. Lalu 

menetapkan standar kelulusan atau bobot untuk jenis penilaian di 

setiap KI nya. Lalu menentukan KKM nya. Kalau di PAI KKM 

kelas X itu 70 dan kelas XI,XII 75.”
64

 

 

Hal senada juga diungkapakan oleh Bu Nike Nurdianingsih, S.Pd.I, 

selaku guru PAI: 

“Sebelum kita melakukan evaluasi guru harus membuat 

rancangan evaluasi yang akan dilakukan mbak. Yang pertama kita 

buat RPP. Sebenarnya RPP itu sudah ada kalau di PAI ya. Tapi 

sebagai pedoman saja kalau buat saya, jadi saya bikin lagi 

kembangkan lagi sesuai dengan model pembelajran yang akan saya 

terapkan. Setelah itu membuat kriteria KD yang ingin dicapai untuk 

penilaian. Baru menentukan teknik dan instrument penilaian sesuai 

dengan indicator KD yang ingin dicapai tadi. Setelah itu kita buat 

kisi-kisi penilaian. Apa saja yang ingin kita nilai kita buat mbak. 

Lalu baru kita buat instrumennya. Nah di setiap penilaian itu harus 

ada KI-1-2-3-4. Supaya kita bisa buat bobot nilai dari masing-

masing penilaian dari kompetensi itu. Baru setelah itu kita tetapkan 

KKM nya. Kalau PAI di kelas X KKM nya 70, dan di kelas XI XII 

75. Begitu mbak tahap awal persiapannya. Setelah semuanya 

selesai baru kita susun bentuk penilaian dan instrumennya untuk 

ulangan harian ya mbak. Kalau evaluasi untuk ulangan tengah 

semester dan ujian akhir bisanya akan disusun tim penyusun dari 

sekolah tapi soalnya tetap dari guru mapel masing-masing.”
65

 

 

Bentuk penilaian yang digunakan biasanya dipilih dan disesuaikan 

dengan materi yang akan diajarakan. Pada setiap aspek pembelajaaran 

implementasi evaluasi pembelajaran dilakukan secara berbeda-beda. 

Penilaian kognitif dilakukan berdasarkan kompetensi inti 3 berupa 

pemahaman pengetahuan yang didapat siswa secara teoritis. Pada penilaian 

                                                
64 Transkrip wawancara nomor 01/W/29-III/2019. 
65 Transkrip Wawancara nomor 02/W/01-IV/2019. 
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ini bentuk penilaian yang digunakan dalam pembelajaran PAI di SMAN 1 

Jenangan adalah penilaian tertulis dan lisan. Seperti yang diungkapkan oleh 

bapak Tohir,S.Pd.I selaku guru PAI: 

“Pada aspek kognitif di PAI yang biasa saya gunakan untuk 

evaluasi adalah penilain tertulis. Dan instrumennya soal uraian. 

Kalau pilihan ganda sudah jarang saya gunakan mbak. Biasanya 

kalau untuk ulangan tengah semester atau ulangan akhir semester 

saya pakainya soal uraian. Karena biar saya benar-benar tahu 

pemahaman mereka tentang materi itu seberapa jauh. Biasanya tipe 

soal yang saya berikan itu disertai alasan atau analisis. Kadang-

kadang juga saya tes lisan. Biasanya ketika pembelajaran di kelas 

saya tanyai langsung siswa satu persatu tentang materi sebelumnya 

misalnya. Atau kadang untuk tes lisannya saya suruh hafalan ayat 

qur’an tentang materi yang sedang diajarkan juga. Dan untuk 

penilainnya kalau soal tertulis atau uraian biasanya per nomer betul 

saya nilai 4 ada 10 soal biasanya. Jadi nilai betul x jumlah soal. 

Tapi kadang tiap soal juga saya buat beda skronya sesuai bobot 

soalnya. Kalau lisan, hafalan biasanaya saya buat minimal 60 

maksimal 75-80 saja. Begitu mbak.”
66

 

 

Instrumen penilaian kognitif yang digunakan pada evaluasi 

pembelajaran PAI biasanya berupa soal uraian dan pilihan ganda. Hal 

tersebut juga diungkapkan oleh bu Nike selaku guru PAI: 

“Kalau di PAI untuk evaluasi pembelajaran kognitifnya saya 

pakai penilaian tertulis dan lisan. Dan instrumennya soal uraian. 

Biasanya saya buat 10-15 soal uraian. Untuk ulangan harian ya 

mbak dan ujian tengah semester saya pakai soal uraian. Tapi kalau 

ujian semester biasanya saya pakai soal pilihan ganda. Kalau ketika 

pebelajaran di kelas biasanya saya tanyai juga secara acak sebagai 

tes lisan. Atau kalau tidak biasanya untuk tes lisan saya minta 

untuk hafalan.”
67

 

 

Pada aspek keterampilan kompetensi yang ingin dicapai siswa 

adalah kemampuan meniru atau mendemonstrasikan kegiatan-kegiatan 

praktik ibadah dalam PAI. Penilaian yang digunakana dalam evaluasi 
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yang sering digunakan adalah penilaian kinerja. Penilaiannya dilakukan 

secara individu dan kelompok dengan instrument berupa daftar cek,atau 

rubrik penilaian. Seperti yang diungkapkan oleh pak Tohir, selaku guru 

PAI: 

“Aspek keterampilan berarti praktik ya mbak. Kalau ini saya 

biasanya saya buat kelompok untuk praktik. Kalau di materi PAI 

kan ada banyak materi-materi yang ada praktinya. Jadi mudah saja 

kalau diimplemnetasikan dalam evaluasi pembelajaran. Penilaian 

kinerja paling gampang. Kalau penilaian lain saya jarang lakukan. 

Untuk penilainnya biasanya saya buat daftar ceklis, saya buat 

kriteria penilaian dan saya buat penskorannya sesuai dengan bobot 

kriterianya.”
68

 

 

Hal yang sama juga diungkapakan Bu Nike selaku guru PAI yang 

menerapkan evaluasi pada aspek keterampilan yang seperti itu juga: 

“Kalau dalam aspek keterampilan itu sebenarnya indikator 

pencapaiannya itu siswa mampu imitasi/meniru, manipulasi, dan 

sebagainya itu. Jadi kalau di PAI untuk evaluasi keterampilan saya 

implementasikan penilaian kinerja. Banyak juga dari materi-materi 

PAI yang sebenarnya lebih ke praktik. Seperti praktik sholat 

jenazah, zakat seperti itu. Dan kalau penilaian praktik seperti itu 

biasanya ada yang saya buat kelompok dan individu. Dan untuk 

penilaiannya saya gunakan instrument daftar ceklis atau skala 

penilaian mbak. Jadi ada nilai kategori mampu, cukup mampu dan 

belum mampu seperti itu.”
69

 

 

Aspek afektif atau sikap pada penilaian kurikulum 2013 digunakan 

sebagai penilaian pada kompetensi inti 1 dan 2 yakni sosial dan spiritual. 

Seluruh kegiatan siswa ketika pembelajaran menjadi point penting bagi guru 

untuk memberikan penilainnya. Dalam pembelajaran penilaian aspek afektif 

dilakukan guru dengan mengamati perilaku peserta didik dalam menerima 

pembelajaran. Seperti yang diungkapkan oleh pak tohir, selaku guru PAI: 
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“Kalau evaluasi aspek afektif saya hanya gunakan observasi dan 

jurnal saja mbak. Kalau penilaian lain seperti penilaian diri saya 

jarang gunakan. Biasanya kalau saya kasih penilaian diri ke anak-

anak mereka jawabnya asal-asalan mbak. Semuanya dipilih yang 

baik-baaik dan malah kurang jujur. Makanya untuk peniaian sikap 

saya cukup amati sendiri saya catat di jurnal. Evaluasi afektif ini 

yang menjadi point penilaian saya adalah bagaimana siswa 

berperilaku ketika pembelajran dikelas mbak. Ketertarikan atau 

antusisnya dalam materi yang diajarkan, gaya bahasanya ketika 

saya tanyai. Jadi nilai itu saya ambil dari apa saja yang mereka 

lakukan baik di kelas atau di luar kelas.”
70

 

 

Tidak hanya ketika pembelajaran berlangsung penilaian pada aspek 

afektif ini dilakukan. Tetapi ketika di luar jam pelajran penilain ini juga 

dilakukan oleh guru. Pada pembelajaran PAI penilaian afektif ini menjadi 

penilaian yang utama bagi guru, sebab diinginkan adanya perubahan sikap 

atau perilaku siswa sesuai dalam ajaran Islam. seperti yang dituturkan Bu 

Nike, selaku guru PAI: 

Kalau afektif berarti penilaian sikap ya mbak. Penilaian yang 

saya lakukan untuk aspek ini biasanya hanya catatan jurnal. Jadi 

saya amati perilaku siswa selama pembelajaran di kelas, apakah dia 

meperhatikan guru, atau malah ngobrol sendiri itu catatan saya. 

Selain itu dalam kegiatan lainnya misalnya waktu dhuhur dia 

segera sholat atau malah ngluyur istilahnya, terlambat/tidaknya 

masuk kelas,dll. Cara berpakaian berbahasa itu juga saya jadikan 

penilaian. Jadi kadang sebelum pembelajaran saya mulai biasanya 

saya kasih tahu siswa untuk tetap fokus di pemelajaran, jangan 

ngobrol sendiri karna nanti akan ada penilaian begitu. Selain ketika 

pembelajaran, diluar kelas juga saya amati mbak perilaku siswa 

seperti apa. Di dalam kelas kelas baik di luar kelas belum tentu 

baik juga kan. Jadi terus dipantau dan dilihat anaknya seperti apa. 

Karna penilaian ini kan paling penting kan mbak, apalagi di PAI 

siswa itu sikap atau perilakunya yang paling dilihat.”
71

 

 

Instrumen yang digunakan dalam setiap aspek pembelajaran 

dikembangkan dan dibuat sendiri oleh masing-masing guru. Instrumen 
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penilaian disesuaikan dengan bentuk penilaian yang akan diberikan dan 

materi yang sedang diajarakan. Pada mata pelajaran PAI penilaian tertulis, 

lisan dan kinerja menjadi penilaian yang sering digunakan. Hal tersebut 

diungkakan oleh pak Tohir, selaku guru PAI: 

“Untuk pengembangan bentuk penilaian di PAI biasanya saya 

sesuaikan dengan yang ada di RPP. Bentuknya seperti apa biasanya 

saya juga sesuaikan dengan materi pelajarannya. Supaya lebih 

mudah untuk dilaksanakan dari model pembelajarannya sampai 

evaluasinya biar lebih sinkron. Kalau di PAI instrument yang 

paling sering dipakai untuk evaluasi ya penilaian tertulis, tanya 

jawab langsung atau ujian lisan, dan ujian praktik biasanya. Itu 

yang paling mudah dipraktikkan dan mudah penilaiannya mbak. 

Menyesuaikan dengan materi pelajaran juga mudah. Jadi paling 

aman dan mudah penilainnya seperti itu.”
72

 

 

Pemilihan bentuk dan instrument penilaian juga disesuaikan dengan 

materi PAI yang sedang diajarakan. Tidak hanya dengan materi 

pelajarannya saja, bentuk penilaian juga disesuaikan dengan model 

pembelajaran yang sedang dipraktikkan. Dalam pembelajaran PAI di 

SMAN 1 Jenangan ini penilaian kognitif dan kinerja berupa soal tertulis dan 

praktik menjadi penilaian yang sering digunakan. Seperti yang diungkapkan 

oleh Bu Nike, selaku guru PAI: 

“Untuk pemilihan instrument penilaian dengan materi yang 

diajarkan iya mbak. Kalau saya ya mencocokkan saja dengan 

materinya. Misalnya materi PAI tentang sejarah islam. penilaian 

yang saya gunakan biasanya tertulis dan kinerja atau portofolio. 

Penilaian tertulisnya saya beri instrument nya soal uaraian atau 

analisis. Kalau penilaian portofolio atau kinerjanya biasanya saya 

gunakan instrument penilaiannya cek list, jurnal seperti itu. Antara 

model pembelajaran, materi, bentuk penilaian dan instrumennya itu 

saling berkaitan dan menyesuaikan saja mbak. Dibuat mudah saja, 

yang penting ada minimal 2 penilaian yang digunakan dan bisa 
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mencakup aspek pembelajaran atau kompetensi capaiannya sudah 

cukup bagi saya.”
73

 

 

Pelaksanaan evaluasi pembelajaran disesuaikan dengan jenis evaluasi 

pembelajaran yang diberikan. Mulai dari tingkatan sekolah sampai di setiap 

mata pelajaran dilakukan evaluasi pembelajaran. Dalam pelaksanaannya 

dilakukan koordinasi antara tim pelaksana ujian dengan guru mata pelajaran 

masing-masing. Seluruh kegiatan evaluasi pembelajaran dalam tingkatan 

sekolah disusun dan direncakan secara sistematis dan terjadwal. Sedangkan 

evaluasi pada setiap mata pelajaran tergantung pada guru mata pelajaran. 

Seperti yang diungkapakan bu Farida selaku Waka Kurikulum SMAN 1 

Jenangan: 

“Pelaksanaan evaluasi pembelajaran ada bermacam-macam 

mbak ya, dalam lingkup mata pelajaran ada ulang harian, kalau 

dalam lingkup satuan pendidikan atau sekolah ada ujian tengah 

semester, ujian akhir semester, dan ada ujian sekolah. Untuk 

melaksankan ujian tersebut, secara pelaksanaan, dari pihak sekolah 

pertama kali ya kita koordinasi penetapan jadwal pelaksanaan 

evaluasi berupa ujian tengah semester, ulangan akhir semester, dan 

ujian kenaikan kelas/ ujian sekolah. Setelah itu kita bentuk tim 

untuk penyususnan instrumen penilaiannya untuk ujian-ujian 

tersebut, dengan membuat butir-butir kisi-kisi soal, penyusunan 

soal seperti itu. Untuk penyususnan soal kita koordinasi dengan 

guru mapel masing-masing. Untuk ujian semester seluruh mata 

pelajaran yang diajarkan kami ujikan mbak. Baik itu aspek 

kognitif, maupun keterampilan. Tetapi untuk ujian sekolah 

biasanya kami ujikan materi-materi soal yang tidsk diujikan dalam 

ujian nasional.”
74

 

 

Pelaksanaan evaluasi pembelajaran di mata pelajaran PAI dilakukan 

sama seperti evaluasi di mata pelajaran lainnya. Evaluasi yang diberikan 

guru mata pelajaran berupa ulangan harian. Ulangan harian ini dilakukan 
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setiap pertemuan atau minimal satu kali pertemuan pembelajaran dilakukan 

evaluasi. Seperti yang diungkapkan bu Nike, selaku guru PAI: 

“Teknis pelaksanaan evaluasi pembelajaran di PAI sebenarnya 

sama dengan mata pelajaran lainnya. Hubungannya pasti dengan 

jenis evaluasinya ya mbak. Ada ulangan harian, ulangan tengah 

semester, ujian sekolah, ujian nasional. Kalau untuk tiap mata 

pelajaran evaluasi pembelajarannya berupa ulangan harian ya 

mbak. Kalo ulangan harian saya biasanya 1 bab atau 2 bab sekali. 

Sebenarnya harusnya memang setiap selesai satu RPP harus ada 

evaluasi, tapi kalau untuk evaluasi di kogniti memang biasanya 

saya seperti itu. Di setiap pertemuan tetap ada penilaian atau 

evaluasi ya, meskipun hanya ujian lisan atau nilai afektif. Apalagi 

nilai afektif itu kan di setiap pembelajaran PAI selalu di nilai. 

Secara teknis evaluasi di PAI seperti itu mbk.”
75

 

 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Tohir, selaku guru PAI: 

“Jadi evaluasi pembelajaran itu dilakukan sesuai jadwal yang 

sudah ditentukan ya mbak. Jenis evaluasi pembelajaran kan ada 

macam-macam. Ulangan harian, ujian tengah semester,ujian akhir 

semester dan ujian sekolah. Kalau ujian per mata pelajaran kan ada 

ulangan harian. Kalau di PAI biasanya ulangan harian saya adakan 

biasanya perbab sekali atau 2 bab sekali. Seharusnya sih per RPP 

ya mbak. Tapi kalau saya praktiknya memang setiap 2 bab selesai 

baru saya adakan ulangan.”
76

 

 

Penentuan kriteria ketuntasan minimum (KKM) pada tahap 

perencanaan evaluasi pembelajaran sebagai acuan bagi pendidik untuk 

menilai siswa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa terhadap 

aspek-aspek pembelajaran tersebut. Hal ini berkaitan dengan pelaporan hasil 

evaluasi pembelajaran siswa. Pada kurikulum 2013 seluruh aspek 

pembelajaran meliputi kognitif (KI-3), keterampilan (KI-4), dan afektif (KI-

1,KI- 2) memiliki laporan hasil belajar secara terpisah. Dan hasil nilainya 
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dideskripsikan dalam bentuk kalimat naratif sesuai dengan perolehan nilai. 

Pelaporan hasil evaluasi pembelajaran tersebut diambil dari penilain yang 

sudah dilakukan guru mulai dari ulangan harian, ujian tengah semester dan 

ujian akhir semester. Seperti yang diungkapakan oleh bapak Tohir, selaku 

guru PAI: 

“Untuk pelaporan hasil evaluasi pembelajaran di kurikulum 

2013 ini, sekarang ada istilah pendeskripsian nilai.. Jadi dari hasil 

nilai yang diambil dari masing-masing aspek pembelajaran itu 

dideskripsikan. Sebelumnya tentu harus dipertimbangkan dulu nilai 

akhir yang didapat siswa. Apa sudah mencapai KKM yang 

ditentukan atau belum, kalau belum biasanya saya masih beri 

remedial mbak. Nilai itu kan diambil dari keseluruhan evaluasi 

yang sudah dilakukan. Biasanya nilai akhir itu saya ambil dari nilai 

ulangan harian, UTS sampai di ujian akhir semesternya. Nilai 

keseharian dikelas catatan-catatan siswa selama di kelas juga 

menjadi pertimbangan dalam akhir penilaian mbak.”
77

 

 

Sebagaimana diungkapkan oleh bu Nike, selaku guru PAI: 

“Untuk pelaporan hasil evauasi pembelajaran PAI, di setiap 

aspek pembelajaran mulai dari kognitif, keterampilan, dan afektif 

itu harus ada nilai semuanya. Dan skor atau nilai angka yang 

diperoleh itu harus dideskripsiakan sebagai gambaran kompetensi 

yang dicapai siswa. Jadi dalam deskripsi narasi penilaian itu isinya 

siswa sudah mampu memahami ini dengan baik misalnya. Dan itu 

setiap kompetensi K1-4 diberiakan deskripsi nilai masing-masing 

mbak. Selain ada deskripsi naratif penilaian, juga ada prediakat. 

Predikat ini dituliskan dalam bentuk huruf A-B-C sebagai 

ungkapan nilai yang sudah dicapai.”
78

 

 

Pelaporan hasil evaluasi pembelajaran setiap mata pelajaran akan 

dilaporkan guru mata pelajaran dan wali kelas dalam rapat penentuan 

kenaikan kelas atau kelulusan siswa. Proses penilaiannya diserahkan 

seluruhnya kepada guru mata pelajaran masing-masing. Apabila kompetensi 
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yang sudah diperoleh siswa mencapai yang diharapkan maka siswa 

dinyatakan lulus, sedangkan jika terdapat siswa yang belum mampu 

mencapai kompetensi yang diharapkan maka biasanya dilakukan remedial 

atau rapat dewan pendidik untuk penentuan akhirnya. Dan kelulusan siswa 

ini di dasarkan pada seluruh aspek kompetensi capaian yang menjadi 

penilaian. Seperti yang diungkapkan Bu Farida, selaku waka kurikulum : 

“Kalau pelaporan hasil evaluasi, KKM kan sudah ditentukan, 

jadi yang menilai adalah guru mapel masing-masing. Jadi 

lulus/tidaknya siswa mencapai nilai KKM itu dari guru mapelnya 

masing-masing. Lalu dilaorkan kepada wali kelas, baru ketika rapat 

dewan pendidik kita bahs bersama apa saja masalah yang ada 

terkait kelulusan siswa jika ada. Apabila ditemui ada siswa yang 

kurang atau sering bermasalah dalam pembelajaran, maka biasanya 

kita koordinasikan melalui rapat guru.”
79

 

 

Pelaporan hasil evaluasi belajar ini berguna untuk mengatahui capaian 

belajar siswa melalui nilai yang didapat sehingga apabila masih kurang 

dapat dilakukan perbaikan. 

 

2. Hasil Impementasi Evaluasi Pembelajaran Kurikulum 2013 Mata 

Pelajaran PAI Di SMAN 1 Jenangan 

 

Evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013 dilakukan secara 

seimbang dalam aspek pembelajaran dan kompetensi inti yang ingin 

dicapai. Kompetensi inti dalam kurikulum 2013 ini termuat dalam aspek 

pembelajaran meliputi aspek kognitif (KI-3), aspek keterampilan (KI-4), 

dan aspek afektif (KI-1 dan KI-2). Evaluasi dalam setiap aspek memiliki 

hasil yang berbeda-beda sesuai dengan capaian yang ingin dicapai guru. 

Pada penilaian aspek kognitif hasil yang ingin diperoleh dalam 
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pembelajaran PAI adalah pemahaman pengetahuan yang sudah didapat 

siswa mengenai ajaran-ajaran dalam islam. Penilaian yang digunakan 

dalam aspek kognitif ini adalah penilaian tertulis berupa soal. Seperti yang 

diungkapkan bu Nike, selaku guru PAI: 

“Sejauh ini pada aspek kognitif hasil evaluasi yang terlihat cuup 

bagus. Maksudnya mereka mampu memahami materi yang 

disampaikan. Kalau secara penguasaan memang masih cukup. 

Tetapi hasil keseluruhannya juga baik. bentuk penilaian yang saya 

gunakan dalam evaluasi pembelajaran ini memang hanya soal 

tertulis uraian. Tetapi cara tersebut paling mudah untuk 

diimplementasikan dalam evaluasi pembelajaran aspek kognitif.”
80

 

 

Selain itu hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil ulangan harian 

siswa kelas XI IPS 1 mengenai bab khutbah, tabligh, dan dakwah.
81

 Pada 

aspek keterampilan, penilaian dilakukan berdasarkan pada kompetensi inti 

4. Penilaian pada kompetensi ini untuk mengetahui kemampua siswa 

dalam mempraktikan, mendemonstrasikan dan menirukan terhadap suatu 

materi ajar yang sudah diberikan. Pada aspek keterampilan ini penilaian 

dilakukan dengan bentuk penilain kinerja. Dalam pembelajaran PAI 

penilaian pada aspek keterampilan berupa praktik ibadah, baca tulis qur’an 

dan ilmu agama islam lainnya. Dan dilakukan dengan instrumen penilaian 

unjuk kerja. Seperti yang diungkapkan oleh bu Nike, selaku guru PAI: 

“Evaluasi keterampilan secara pelaksanaan sudah berjalan 

dengan baik ya mbak. Evaluasi juga sudah diberikan sebagaimana 

mestinya. Meskipun untuk penilaiannya saya masih gunakan 

penilaian kinerja saja. Tapi secara hasil memang cukup saja. 

Karena ini pelajaran PAI otomatis keterampilan yang dimaksud 

adalah kemampuan siswa dalam praktik ibadah ya mbak. Praktik 

sholat, baca tulis al-qur’an, dan praktik ibadah lainnya diharap 
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siswa mampu. Tetapi memang untuk baca tulis al-qur’an misalnya, 

masih kurang maksimal hasilnya. Masih banyak dari siswa yang 

belum bisa dan menguasai baca Qur’an secara baik. Jadi kadang 

kalau pelajaran praktik ibadah sholat misalnya, mereka tahu 

gerakan sholatnya tapi bacaan masih belum hafal atau kesulitan, 

seperti itu masih ada. Itu mungkin hasil dari evaluasi keterampilan 

atau praktik yang saya rasakan.”
82

 

 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Tohir, selaku guru PAI: 

“Kalau dari aspek keterampilan, hasil dari evaluasi 

pembelajarannya masih kurang memuaskan. Bisa dibilang cukup 

saja. Terlebih untuk praktik baca tulis Al-Qur’an misalnya, masih 

banyak yang belum lancar bacaannya, tajwidnya masih butuh 

pembenahan. Praktik ibadah juga masih kurang memuaskan 

hasilnya. Rata-rata mereka hanya tau begini gerakannya begini 

caranya tapi kalo mempraktikkan dengan bacaannya masih belum 

lancar.” 
83

 

 

Pembelajaran PAI membentuk perilaku siswa yang sesuai dengan 

ajaran dalam Islam. Penilaian aspek afektif ini mengacu pada kompetensi 

inti 1 dan 2, yaitu spiritual dan sosial. Penilaian aspek afektif pada 

pembelajaran PAI dinilai menggunakan bentuk penilaian pengamatan atau 

observasi guru dengan instrument berupa jurnal atau catatan pendidik dan 

daftar cek. Hal yang menjadi penilain dalam penilaian afektif adalah 

perilaku di kelas siswa ketika pembelajaran dan perilaku di luar 

pembelajaran atau pergaulan siswa. Penilaian afektif ini menginginkan 

agar siswa mampu berperilaku sesuai dengan ajaran Islam dan menjadi 

manusia yang berakhlak. Seperti yang diungkapkan bu Nike, selaku guru 

PAI: 
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“Untuk hasil dari evaluasi pembelajaran aspek afektif atau sikap 

memang masih cukup ya mbak. Perubahan sikap anak-anak untuk 

mencontoh apa yang mereka pelajari saya rasa masih kurang. 

Dalam pembelajaran di kelas pun sikap mereka dalam menerima 

pembelajaran, mengikuti pembelajaran dengan baik itu masih 

kurang. Sering saya tegur anak-anak yang malah main hp ketika 

diajar, ngobrol sendiri, bahkan kluyuran atau bolos di jam-jam 

pelajaran masih sering. Apalagi sikap mereka untuk meneladani 

atau mempraktikan yang mereka ajari masih kurang. Salah satu 

bentuk penilaian di sekolah ini terutama PAI kan kegiatan sholat 

jumat ya mbak. Ini pun hasilnya masih banyak kurang kesadaran 

siswa untuk melakukannya. Tiap jumat guru-guru masih harus 

keliling sekolah untuk ngajak atau ngurak-nguraki untuk sholat 

jumat. Dari pembelajaran PAI kami sebagai guru mengharapkan 

hasil dari evaluasi pembelajaran itu bisa melekat betul-betul kepada 

siswa sehingga pola berpikir dan perilakunya semakin baik. tetapi 

memang hasil yang saya rasa masih kurang baik.
84

 

 

Sebagaiamana yang diungkapkan bapak Tohir, selaku guru PAI 

mengenai hasil evaluasi pembelajaraan afektif : 

“Kalau hasil implementasi evaluasi pembelajaran di PAI saya 

akui dan rasa memang kurang mbak. Hal ini bisa saya lihat dari 

kurang antusiasnya siswa dalam pembelajaran dan evaluasi yang 

diberikan. Banyak dari mereka yang kadang saat saya berikan 

pertanyaan lisan atau ulangan harian mereka sering mengeluh. Ada 

yang ketika pembelajaran malah main handphone sendiri, ngobrol 

sendiri. Itu yang paling sering terjadi. Saya akui memang dari nilai 

afektif mereka kurang mbak. Baik dalam lingkup pembelajaran 

maupun di luar pembelajaran.”
85

 

 

Hasil evaluasi pembelajaran pada  setiap aspek pembelajaran di mata 

pelajaran PAI saling berkaitan dan memengaruhi terhadap ketercapaian 

tujuan pembelajaran yang diinginkan. Guru menjadi penilai utama dalam 

keberhasilan evaluasi pembelajaran yang dilakukan. Penerapan bentuk 

penilaian yang dilakukan dan instrument penilaian yang diberikan guru 
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memengaruhi hasil evaluasi pembelajaran. Selain itu penguasaan guru 

dalam memahami model pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dalam 

kurikulum 2013 juga sebagai tolak ukur berhasil tidaknya evaluasi 

pembelajaran itu dilakukan. Seperti yang diungkapkan Bu Farida, selaku 

waka kurikulum: 

“ Secara teknis, evaluasi pembelajaraan yang kami lakukan 

sudah berjalan dengan baik. Hasil yang bisa dirasakan dari evaluasi 

pembelajaran yang dilakukan memang masih dalam kategori 

cukup. Evaluasi yang kami lakukan semua tergantung pada guru 

mata pelajaran masing-masing. Dari sekolah hanya memberikan 

prosedur-prosedur bagaimana pelaksanaan evaluasi pembelajaran 

itu dilakukan. Tetapi selebihnya yang bisa menentukan hasilnya itu 

guru mapel dan wali kelas. Untuk bentuk evaluasi yang diberikan 

guru memang terbilang belum dilakukan secara maksimal ya mbak. 

Penilaian yang diberikan hanya yang inti-inti saja seperti penilaian 

tertulis dan kinerja. Untuk yang lainnya memang belum dilakukan 

rata-rata. Tetapi secara keseluruhan pelaksanaan hingga pelaporan 

evaluasi pembelajaran sudah cukup baik. Alhamdulillah di setiap 

tahun, sekolah kami kelulusannya bisa 100 persen. Dan kenaikan 

kelas juga hamper serratus persen. Kami tidak menaikkan siswa itu 

jika benar-benar dia tidak memenuhi kelulusan dipembelajaran dan 

dengan catatan negative tentang perilaku sehari-hari.”
86

 

 

3. Kendala atau Hambatan dalam Implementasi Evaluasi Pembelajaran 

Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PAI di SMAN 1 Jenangan 

 

Meskipun implementasi kurikulum 2013 di SMAN 1 Jenangan 

sudah berlangsung beberapa tahun terakhir, namun dalam proses 

pengimplementasiannya masih ditemui hambatan-hambatan. Mulai dari 

perencanaan hingaa pelaporan hasil evaluasi pembelajarannya. Hambatan 

yang muncul tidak hanya pada evaluasi pembelajarannya saja tetapi dalam 

implementasi kurikulum 2013 secara keseluruhan juga mempengaruhi. 
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Dalam penyediaan media pembelajaran yang mendukung, di SMAN 1 

Jenangan masih belum terpenuhi secara maksimal. Selain iu pemahamn 

guru mengenai proses pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 juga 

masih kurang. Sehingga pada proses evaluasi pembelajarannya pun belum 

dilakukan secara maksimal.  

Terlebih lagi dalam pengolahan hasil evaluasi pembelajaran yang 

sedikit berbeda dengan kurikulum sebelumnya, pada awal implementasi 

kurikulum 2013 masih banyak beberapa guru yang belum menguasai. 

Bahkan sampai saat ini pun masih cukup merepotkan bagi guru. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bu Farida, selaku waka kurikulum : 

“Untuk hambatan implementasi evaluasi pembelajaran di 

sekolah kami, mungkin masih terkait kelengkapan perangkat 

pendukung pembelajran ya mbak. Karna sekarang kita pakai 

kurikulum 2013, fasilitas pendukung pembelajaran masih belum 

terpenuhi. Seperti penyediaan LCD proyektor di setiap kelas yang 

belum ada dan masih bergantian pemakainannya. Untuk lainnya 

dalam teknis pelaksanaan evaluasi pembelajaran tidak banyak 

kesulitan atau hambtan ya. Mungkin di awal implementasi evaluasi 

ini diterapkan masih banyak dari beberapa guru untuk membuat 

hasil evaluasi atau pelaporan hasil evaluasi yang masih belum 

benar. Terlebih lagi dalam mendeskripsikan nilai dari masing-

masing aspek dan kompetensi capaian. Itu yang sebenarnya sampai 

sekarang masih dirasa sulit bagi guru-guru. Dan dari pihak sekolah 

sendiri setiap senin kita selalu mengadakan rapat guru untuk 

mengevaluasi kegiatan pembelajaran dan program-program yang 

akan direncanakan. Tapi mungkin memang penguasaan guru dan 

pemahaman guru dalam pelaksanaan evaluasi yang masih  belum 

sepenuhnya menguasai.”
87

 

 

Dalam implementasi evaluasi pembelajaran PAI, hambatan yang 

dihadapai guru diantaranya adalah penyesuaikan antara materi  yang akan 

diajarakan dengan bentuk penilaian yang digunakan. Selain itu 
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penggunakaan instrument penilaian juga disesuaikan dengan bentuk 

penilaiannya. Guru perlu mempersiapkan secara sungguh-sungguh dalam 

mengimplementasikan bentuk evaluasi yang akan diberikan. Di setiap 

aspek pembelajaran ada banyak bentuk penilaian yang dilakukan guru, 

akan tetapi hal ini dirasa cukup merepotkan guru sehingga evaluasi yang 

diberikan hanya terbatas seperti penilaian tertulis dan kinerja. Sementara 

penilaian lain hanya dari pengamatan atau catatan guru. Seperti yang 

disampaikan Bu Nike, selaku guru PAI: 

“Kalau hambatan dalam implementasi atau praktik evaluasi 

pembelajaran K13 ini di PAI yang saya alami adalah perlu adanya 

pencocokan antara materi ajar PAI dengan bentuk atau instrument 

penilaian yang akan digunakan. Jadi perlu persiapan yang banyak 

dan sungguh-sungguh ketika mau melaksanakannya. Jadi kalau 

secara persiapan harus lebih banyak mbak. Dari mulai perencanaan 

pembelajaran yang akan dilakukan, materi ajarnya, model atau 

strategi pembelajarannya, sampai proses evaluasinya kan saling 

berkaitan jadi harus disiapkan sebelumnya dengan matang-matang. 

Waktu pelaksanaannya pun harus pintar-pintar guru memberikan 

evaluasinya.  Kalau di K13 kan penilaian itu dilakukan dari output 

dan input mbak. Mulai dari proses pembelajaran sampai selesai 

pembelajaran. Guru terus mengawasi siswanya belajar di kelas 

sekaligus menilai satu-satu dari aspek yang diharapkan dengan 

instrument yang digunakan. Dan dengan jumlah rombingan belajar 

di setiap kelas serta bentuk evaluasi dan penilaian yang banyak 

tentu sedikit ribet dan terkadang jadi ya seadanya saja. Makanya 

kalau saya buat gampang saja, saya berikan penilaian kognitif dan 

praktik saja yang paling mudah.”
88

 

 

Hal tersebut yang juga diungkapkan oleh bapak Tohir, selaku guru PAI: 

“Kendalanya mungkin di pemilihan bentuk evaluasi yang akan 

diberikan ya mbak. Jadi ketika guru buat RPP kita harus berpikir 

bagaimana bentuk evaluasi yang akan diberikan nanti, materi ini 

cocoknya evaluasinya seperti apa, berapa banyak bentuk 

evaluasinya itu yang agak susah. Harusnya ada banyak bentuk 

penilain sebenarnya, tetapi karna waktu dan ribetnya itu jadi gak 
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bisa mbak. Apalagi penilaiannya dibeda-bedakan antara kognitif, 

praktik, dan afektif itu. Lalu media pembelajaran yang belum 

terpenuhi. Buku ajar siswa juga masih kurang di setiap kelasnya. 

Lalu juga kadang kita beri bentuk evaluasi yang agak beda, 

misalnya penilain diri, penilaian teman sebaya itu, banyak diantara 

siswa malah ngisisnya asal-asalan. Makanya dari evaluasi yang 

saya lakukan itu yang pokok hanya penilaian tertulis dan paraktik 

saja. Untuk penilaian sikap biasanya saya amati saja.”
89

 

 

Hal tersebut juga dapat dilihat dari hasil observasi  di kelas X IPS 2 

Pada pertemuan ini guru menjelaskan sekilas materi tentang sumber 

hukum Islam yang telah diajarkan. Begitu dari awal pembelajaran dimulai 

guru mulai melakukan penilaian kepada siswa dengan memberikan soal-

soal lisan kepada siswa dengan spontanitas. Dari beberapa pertanyaan 

yang diberikan guru, hanya beberapa siswa saja yang menjawab dan 

menanggapinya. Sementara beberapa siswa lainnya tampak tak begitu 

menanggapi dengan antusias. Evaluasi pada hari tersebut diberikan dalam 

bentuk penilaian tertulis berupa soal uraian. Siswa diminta untuk 

mengerjakan beberapa soal uraian dengan muatan materi yang bersifat 

teori dan beberapa soal analisis. Selain soal tertulis yang diberikan, guru 

juga memberikan penilaian diri yang dilampirkan dengan soal. Waktu yan 

diberikan dalam evaluasi tersebut 30 menit. Pada evaluasi penilaian tertulis 

berupa soal uraian, siswa mampu mengerjakannya dengan tepat waktu. 

Namun dalam evaluasi penilaian diri beberapa siswa terlihat hanya 

mencentang asal-asalan saja tanpa membaca pertanyaan yang ditanyakan 

pada lembar angket.
90
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Beberapa kendala yang disebutkan diatas dalam implementasi 

evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 mata pelajaran PAI di SMAN 1 

Jenangan cukup memengari dalam pelaksanaan evaluasi pembelajarannya. 

Sehingga hasil yang didapat belum maksimal.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Implementasi Evaluasi Pembelajaran Kurikulum 2013 Mata 

Pelajaran PAI di SMAN 1 Jenangan 

 

Keberhasilan suatu pembelajaran dapat dilihat melalui evaluasi 

pembelajaran yang dilakukan. Proses evaluasi pembelajaran dilakukan mulai 

dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil evaluasi. Pada 

tingkatan satuan pendidikan langkah awal yang dilakukan sebelum 

melakukan evaluasi pembelajaran adalah perencanaan kegiatan evaluasi 

pembelajaran. Di SMAN 1 Jenangan kegiatan ini dilakukan setiap awal ajaran 

baru. Perencanaan dilakukan sebagai arahan bagi masing-masing guru dalam 

melaksanakan evaluasi pembelajaran sesuai dengan pedoman kurikulum 

2013. Perencanaan evaluasi pembelajaran yang dilakukan meliputi pendataan 

setiap KKM mata pelajaran, menentukan kriteria kelulusan pembelajaran 

untuk siswa dan memberikan pembinaan terkait bentuk penilaian yang 

digunakan dalam evaluasi pembelajaran, serta menyususn kegiatan evaluasi 

pembelajaran untuk tiap semester. 

Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, guru perlu merencanakan 

kegiatan evaluasi pembelajaran berupa pembuatan RPP, menentukan bentuk 

penilaian dan instrument yang akan digunakan, dan bobot penilaian di setiap 

instrument penilaian, serta kriteria kelulusan dalam mata pelajaran PAI sesuai 

dengan indikator pencapaian KD. Dalam setiap aspek pembelajaran 

diimplementasikan bentuk dan instrumen penilaian yang berbeda-beda. 
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1. Implementasi Evaluasi Pembelajaran PAI Aspek Kognitif 

Pada aspek kognitif pembelajaran PAI yang memuat penilaian 

berdasarkan kompetensi inti 3, bentuk penilaian yang digunakan dalam 

evaluasi pembelajarannya berupa penilaian tertulis. Instrument yang 

digunakan dalam penilaian kognitif ini berupa soal uraian dan pilihan ganda. 

Tipe soal yang diberikan bersifat analisis dan teoritis. Selain penilaian tertulis 

sebagai bentuk evaluasinya, penilaian lisan berupa hafalan juga 

diimplementasikan pada penilaian aspek kognitif ini. Ruang lingkup dalam 

penilaian kognitif meliputi ingatan atau hafalan, pemahaman, penerapan atau 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Implementasi evaluasi pembelajaran 

pada aspek kognitif di PAI ini memang hanya menfokuskan pada 2 lingkup 

penilaian, yaitu pemahaman dan ingatan. 

2. Implementasi Evaluasi Pembelajaran PAI Aspek Keterampilan 

Pada kurikulum 2013, kompetensi inti 4 diimplementasikan dalam 

penilaian aspek keterampilan. Bentuk penilaian yang diimplementasikan 

dalam pembelajaran PAI di SMAN 1 Jenangan ini adalah penilaian kinerja. 

Sedangkan instrumen penilaian yang digunakan daftar ceklis dengan rubrik 

penilaian. Penilaian keterampilan pada mata pelajaran PAI ini menginginkan 

siswa mampu mempraktikkan materi ajar yang sudah disampaikan guru 

sesuai pemahaman kognitif yang sudah diperoleh siswa. Kemampuan 

keterampilan yang diharapkan adalah mampu mendemonstrasikan atau 

mempraktikkan praktik ibadah seperti sholat dan mengaji secara benar dan 

sesuai ajaran islam. Dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran pada aspek 
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keterampilan ini, dilakukan penilaian secara idividu dan kelompok. Pada 

dasarnya yang menjadi penilaian dalam aspek keterampilan adalah 

kemampuan meniru, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. 

3. Implementasi Evaluasi Pembelajaran PAI Aspek Afektif 

Berbeda dengan penilaiannya pada aspek kognitif dan keterampilan. 

Penilaian pada aspek afektif pada mata pelajaran PAI dinilai cukup menjadi 

prioritas. Hal tersebut dikarenakan penilaian afektif ini sejalaan dengan tujuan 

dari pembelajaran pendidikan agama Islam. Penilaian ini bertujuan untuk 

menanamkan nilai sikap yang bermoral bagi siswa sesuai dengan nilai-nilai 

atau norma yang berlaku di masyarakat dan sesuai dengan ajaran Islam. 

Penilaian aspek afektif mata pelajaran PAI di SMAN 1 Jenangan ini 

dilakukan dalam bentuk observasi guru dengan catatan jurnal. Penilaian ini 

dilakukan dengan mengamati perilaku siswa saat jam pelajaran dan di luar 

pelajaran. 

 Penilaian ketika jam pelajaran yang dimaksud berupa keaktifan belajar 

siswa ketika pembelajaran berlangsung, antusiasnya dalam menerima 

pelajaran, dan sikapnya ketika proses pembelajaran dilakukan. Sedangkan 

penilaian afektif di luar jam pelajaran yang dimaksud adalah cara berpakaian, 

bergaul dengan teman, dan ketaatannya mengikuti tata tertib sekolah. Akan 

tetapi penilain yang diberikan guru masih terbatas pada penilain dari guru saja 

berupa observasi dan cataatn guru. Sementara penilain lainnya yang 

seharusnya juga digunakan dalam evaluasi pada aspek afektif belum 

dilakukan oleh guru. Bentuk penilaian pada aspek afektif dalam kurikulum 
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2013 meliputi observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, jurnal, dan 

wawancara. Meskipun penilaian yang dilakukan pada setiap aspek 

pembelajaran belum dilakukan seluruhnya, namun bentuk penilain yang 

sudah diimplementasikan tersebut sudah cukup sebagai evaluasi 

pembelajaran.  

Pemilihan bentuk penilaian yang diimplementasi dalam evaluasi tersebut 

digunakan dengan menyesuaikan materi ajar yang sedang diajarakan. Dalam 

materi pendidikan agama Islam, cukup mudah sebenarnya untuk 

diimplementasikan di beberapa bentuk penilaian. Mengingat bahwa materi 

pelajaran yang ada di PAI memuat seluruh aspek pembelajaran dalam 

kurikulum 2013, mulai dari pengetahuan, praktik (keterampilan), dan afektif 

(nilai sikap). Akan tetapi penguasaan dan pemahaman guru dalam 

pelaksanaan dan penilaian hasil evaluasi pembelajaran cukup sulit dan 

membutuhkan persiapan yang sungguh-sungguh. Begitu juga pada instrumen 

penilaian yang digunakan. Penggunaan instrumen penilaian disesuaikan 

dengan bentuk penilaian yang diimplementasikan. Rata-rata pada setiap aspek 

pembelajaran di mata pelajaran PAI ini hanya menggunakan 1-2 bentuk 

penilaian dengan instrumen penilaian paling banyak 2 instrumen saja. 

Secara keseluruhan pelaksanaan evaluasi pembelajaran PAI di SMAN 1 

Jenangan terlaksana dengan baik. Jenis penilaian yang dilakukan mulai dari 

ulangan setiap mata pelajaran atau ulangan harian, ujian tengah semester, 

ujian semester, ujian sekolah sudah dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan. 

Untuk pelaksanaan ulangan harian pada mata pelajaran PAI dilakukan setiap 
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1-2 bab selesai, bahkan terkadang setiap 3 bab sekali. Padahal secara ideal 

evaluasi pembelajaran berupa ulangan harian diberikan kepada siswa di setiap 

pertemuan atau sekali RPP dilaksanakan.  

Proses pelaporan hasil evaluasi pembelajaran juga dilakukan 

dengan baik. Pada pelaporan hasil evaluasi pembelajaran di kurikulum 2013 

sedikit berbeda dengan pelaporan hasil belajar kurikulum sebelumnya. Pada 

pelaporan hasil belajar siswa di kurikulum 2013 selain nilai yang 

dicantumkan juga terdapat pendeskripsian nilai berupa kalimat naratif. 

Deskripsi naratif ini merupakan ungkapan secara naratif mengenai 

ketercapaian siswa dalam pembelajaran sesuai dengan nilai yang didapat. 

Dari setiap aspek pembelajaran deskripsi naratif tersebut harus dicantumkan.  

Dalam evaluasi pembelajaran PAI, penentuan kelulusan siswa dalam 

pembelajaran diambil dari nilai-nilai evalusia yang sudah didapat siswa dari 

ulangan harian sampai ulangan semester lalu diakmulasikan menjadi nilai 

akhir. Dan disetiap aspek pembelajaran pelaporan hasil evaluasi tersebut 

dilakukan secara terpisah. Meskipun diawal implementasi ini sulit dilakukan 

oleh guru dan cenderung merepotkan guru dalam penilaian, pada dasarkan 

pelaporan evaluasi pembelajaran tersebut justru mempermudah guru untuk 

mengeahui keberhasilan pembelajaran di setiap aspek pembelajaran sehingga 

apabila terdapat kekurangan dapat diperbaiki lagi sesuai dengan yang 

diperlukan.  
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B. Analisis Hasil Implementasi Evaluasi Pembelajaran Kurikulum 2013 

Mata Pelajaran PAI di SMAN 1 Jenangan 
 

1. Hasil Implementasi Evaluasi Pembelajaran PAI K13 Aspek Kognitif 

Hasil evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru maupun sekolah 

bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan hal-hal yang perlu dilakukan 

untuk proses perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Setiap aspek 

pembelajaran memiliki tujuan atau hasil pembelajaran yang ingin dicapai 

secara berbeda-beda. Pada aspek kognitif di mata pelajaran PAI hasil yang 

ingin dicapai adalah siswa mampu memahami pengetahuan-pengetahuan dalam 

ajaran islam sehingga ia mampu melaksanaknnya dengan baik. pada evaluasi 

pembelajaran mata pelajaran PAI aspek kognitif di SMAN 1 Jenangan hasil 

yang didapat cukup bagus. Hal ini dapat dibuktikan dengan grafik hasil 

evaluasi pembelajaran aspek kognitif kelas XI IPS pada beberapa ulangan 

harian sebagai berikut.
91

 

 

Grafik 5.1 Hasil Nilai Kognitif  

 

                                                
91 Lampiran 3 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 

A
n

is
a 

N
u

r …
 

D
e

n
ad

a …
 

Er
in

a 
Tr

i …
 

Ev
i D

w
i …

 

G
en

i E
ka

 …
 

H
en

gk
i N

u
r …

 

Im
am

 …
 

In
es

 E
va

 …
 

In
ta

n
 …

 

Je
ri

 …
 

K
h

ar
is

m
a …

 

La
ila

 L
at

h
if

ah
 

Li
n

d
as

ar
i 

M
u

h
am

m
ad

 …
 

M
u

ya
sh

ar
o

h
 

N
o

vi
at

i D
w

i …
 

P
u

rw
an

to
  

R
at

ri
 …

 

R
eh

ar
 …

 

R
en

d
y 

R
is

ky
 …

 

R
ik

a 
B

el
la

 …
 

W
in

d
a …

 

Ta
n

tr
i …

 

W
ah

yu
 …

 

hasil evaluasi pembelajaran aspek Kognitif 

KKM Nilai  



103 

 

 

 

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa hasil evaluasi 

pembelajaran pada aspek kognitif cukup baik. Rata-rata siswa mampu 

mencapai nilai KKM yang ditentukan dalam mata pelajaran PAI. Nilai tersebut 

diperoleh dari nilai ulangan harian dan penugasan siswa. Hal ini berarti dalam 

aspek kognitif siswa mampu memahami pengetahuan PAI secara teoritis yang 

diajarakan guru dengan baik. 

 

2. Hasil Implementasi Evaluasi Pembelajaran PAI K13 Aspek 

Keterampilan 

 

Pada aspek keterampilan di mata pelajaran PAI SMAN 1 Jenangan hasil 

yang diinginkan belum begitu memuaskan. Penilaian pada aspek keterampilan 

khususnya dalam pembelajaran PAI menginginkan siswa mampu 

mempraktikkan atau mendemonstrasikan pemahaman pengetahuan mengenai 

pengetahuann Islam yang sudah didapatkannya sebelumnya. Keterampilan 

dalam pembelajaran PAI yang diprioritaskan adalah siswa mampu 

melaksanakan sholat dan baca tulis qur’an secara baik. Dan dalam hal ini siswa 

masih kurang menguasai ketrampilan tersebut. Terutama dalam kemampuan 

baca tulis al-qur’an. Cukup banyak dari siswa-siswi di SMAN 1 Jenangan yang 

masih kesulitan dalam baca tulis Qur’an. Meskipun secara pembelajaran guru 

sudah cukup maksimal dalam mengajarkannya, tetapi hasil yang diperoleh 

masih terbilang cukup. Hal tersebut juga dapat dibuktikan melalui hasil 

penilaian dari evaluasi pembelajaran berupa baca qur’an, sebagai berikut.
92
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Grafik5.2  hasil tes baca Qur’an (Keterampilan) 

Berasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa kemampuan baca qur’an 

siswa pada ujian praktik harian siswa masih banyak siswa yang mendapat 

nilai dibwah nilai minimumnya. Penguasaan siswa pada makharijul huruf dan 

tajwid masih rendah. Hanya beberapa siswa saja yang dikatakan mampu 

membaca qur’an dengan baik dan benar. Penilaian baca tulis qur’an ini biasa 

dilakukan di setiap pertemuan pembelajan. Penilaian mata pelajaran PAI 

dalam aspek keterampilan yang dilakukan di SMAN 1 Jenangan ini memang 

masih terbatas pada praktik ibadah dan baca tulis qur’an saja. Dan dari 2 hal 

tersebut baca tulis qur’an menjadi penilian yang paling mudah bagi guru 

untuk dilakukan. Hasil yang belum maksimal pada penilaian keterampilan 

tersebut akan terus menjadi evaluasi bagi guru untuk perbaikan pembelajaran 

praktik di mata pelajaran PAI selanjutnya. 
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3. Hasil Implementasi Evaluasi Pembelajaran PAI K13 Aspek Afektif 

Penilaian berikutnya yang dilakukan adalah evaluasi pada aspek afektif 

atau sikap. Dalam pembelajaran PAI penilaian ini penting untuk dilakukan. 

Terlebih lagi dalam kurikulum 2013, hasil yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran salah satunya adalah pembentukan karakter dan moral siswa 

yang berakhlak mulia. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari pendidikan 

agama yaitu menjadikan manusia yang bermoral dan berakhlak mulia sesuai 

dengan ajaran Islam. Dalam hal pembelajaran di kelas nilai afektif yang 

diamati guru dalam penilaian adalah bagaimana sikap siswa ketika 

pembelajaran sedang berlangsung. Hal tersebut juga dilakukan oleh guru PAI 

di SMAN 1 Jenangan. Hasil penilaian aspek afektif di SMAN 1 Jenangan 

terbilang belum memuaskan. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik penilaian 

evaluasi afektif berikut.
93

 

  

Berdasarkan grafik di atas, evauasi yang dilakukan merupakan evalusi 

dalam bentuk penilaian observasi guru pada KI-1 (Spiritual) dan KI-2 (sosial) 

                                                
93 Lampiran Nilai 
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pada siswa dalam kesehariannya di sekolah. Dapat dilihat bahwa hasil 

penilaian afektif yang diperoleh siswa belum memuaskan. Kesadaran siswa 

untuk meneladani sikap baik yang diajarakan dalam pendidikan Agama Islam 

belum dilakukan dengan baik. salah satunya adalaah kegaitan sholat jumat 

yang rutin diadakan setiap jumat di sekolah. Banyak dari siswa laki-laki yang 

tidak segera ke masjid untuk sholat jumat dan menunggu sampai didatangi 

guru. Hal ini sering menjadi keluh kesah para guru. Bahkan banyak yang 

diantara mereka yang baru datang ketika sholat akan dimulai. Hal lainnya yang 

menjadi penilaian dalam afektif adalah ketika pembelajaran berlangsung. 

Keaktifan dan partisipasi siswa ketika pembelajaran juga menjadi bagian dalam 

penilaian afektif. Sikap menghargai dan merespon guru ketika pembelajaran 

sedang berlangsung juga termasuk dalam penilaian afektif.  

Ruang lingkup dalam penilaian afektif meliputi menerima atau 

memerhatikan, merespon, menghargai, mengelola dan berkarakter. Selain itu 

sering dijumpai siswa yang membolos ketika jam pelajaran berlangsung. 

Dalam pergaulan siswa penilaian afektif juga dilakukan. Seperti bagaimana 

pola pertemanan siswa, kepedulian terhadap teman, perilaku kepada yang lebih 

tua, dan sebagainya. Akan tetapi penilaian ini akan efektif jika dilakukan 

menggunakan bentuk penilaian diri dan penilaian sejawat. Tetapi guru PAI di 

SMAN 1 Jenangan ini hanya menggunakan penilaian observasi dan catatan 

jurnal saja dalam penilaian afektif. Sehingga evaluasi pada penilaian afektif ini 

belum maksimal. Berkelakuan baik sebagai siswa yang menaati tata tertib 

sekolah dan berperilaku sebagai seorang muslim yang teladan menjadi hasil 
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yang diinginkan dalam evaluasi pembelajaran pada aspek afektif ini. Akan 

tetapi hasil yang dicapai masih belum tercapai secara maksimal.  

Secara umum,implementasi evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 mata 

pelajaran PAI di SMAN 1 Jenangan ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai 

ketentuan. Meskipun secara hasil masih banyak kekurangan, akan tetapi 

kekurangan tersebut akan terus diperbaiki untuk pelaksanaan evaluasi dan 

pembelajaran yang lebih baik. 

 

C. Analisis Kendala atau hambatan Implementasi Evaluasi Pembelajaran 

Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PAI di SMAN 1 Jenangan 

 

Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan suatu sistem dalam 

pembelajaran menjadi terkendala sehingga hasil yang didapat belum tercapai 

secara maksimal. Demikian dalam implementasi kurikulum 2013 di setiap 

sekolah dan setiap mata pelajarannya pasti memiliki beberap kekurangan atau 

kendala. Baik dalam perencanaan, pelaksaan maupun hasil akhir pembelajaran. 

Meskipun di SMAN 1 Jenangan implementasi kurikulum 2013 sudah 

diterapkan beberapa tahun lalu, akan tetapi masih banyak kendala yang 

dirasakan guru dalam pelaksanaaanya. Pada evaluasi pembelajaran, banyaknya 

bentuk penilain yang harus dilakukan guru menjadi salah satu kendala yang 

cukup sulit. Dalam pembelajaran PAI guru perlu mencocokan materi ajar yang 

akan disampaikan dengan bentuk dan instrumen yang akan digunakan. Bentuk 

penilaian di evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 ini mewajibkan guru untuk 

membuat penilaian pada setiap aspek pembelajaran secara terpisah. Selain itu 

terdapat deskripsi naratif pada hasil evaluasi pembelajaran yang diperoleh 
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siswa. Pada awal penerapannya bahkan hingga saat ini pelaporan hasil evaluasi 

pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 masih dirasa merepotkan bagi guru.  

Pemahaman dan penguasaan guru dalam implementasi pembelajaran 

kurikulum 2013 ini menjadi penting. Dan hal tersebut menjadi alasan di SMAN 

1 Jenangan yang mana pemahaman dan penguasaan guru terhadap evaluasi 

pembelajaran tersebut belum maksimal. Selain itu, fasilitas atau media 

pendukung pembelajaran belum terpenuhi secara baik. Penyediaan LCD 

proyektor disetiap kelas, buku ajar bagi siswa belum terpenuhi secara merata. 

Terpenuhinya penyediaan media pendukung pembelajaran menjadi salah satu 

tolak ukur keberhasilan dalam suatu pembelajaran nantinya. Meskipun buku 

pelajaran pada pembelajaran kurikulum 2013 saat ini bukan lagi menjadi 

prioritas, tetapi dalam pembelajaran PAI di SMAN 1 Jenanagn ini buku ajar 

menjadi media pendukung pembelajaran yang sesuai seiring belum 

terpenuhinya media pendukung pembelajaran yang lain.  

Kurangnya antusias, partisipasi dan respon siswa dalam setiap evaluasi 

pembelajaran yang dilakukan guru juga termasuk kendala dalam implementasi 

evaluasi pembelajaran K13 di PAI ini. Beberapa bentuk evaluasi pembelajaran 

seperti penilain diri, penilaian teman sejawat, portofolio, dan yang lainnya 

kurang direspon dengan baik oleh siswa. Mereka cenderung acuh dan hanya 

asal-asalan saja dalam mengerjakannya. Kesadaran siswa untuk ikut andil 

dalam setiap proses pembelajaran masih kurang baik. Meskipun demikian 

evaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan dalam pembelajaran PAI di 

SMAN 1 Jenangan ini terus ditingkatkan dan dimaksimalkan. Sehingga dengan 
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mengetahui kendala-kendala tersebut dapat dilakukan perbaikan untuk 

pembelajaran berikutnya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Implementasi evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 mata pelajaran 

PAI di SMAN 1 Jenangan dimulai dengan tahap perencaan evaluasi 

pembelajaran yang dilakukan oleh seluruh dewan pendidik sekolah dan 

guru mata pelajaran sebagai acuan pelaksanaan dan pengolahan hasil 

evaluasi pembelajaran.  

a. Pada aspek kognitif bentuk evaluasi pembelajaran yang diterapkan 

adalah penilain tertulis dan lisan. Penilaian tertulis dilakukan 

dengan instrument penilain berupa soal uraian dan pilihan ganda.  

b. Pada aspek keterampilan bentuk penilaian yang digunakan dalam 

evaluasi adalah penilaian kinerja dengan daftar ceklis dan rubrik 

penilaian.  

c. Sedangkan pada aspek afektif penilaian dilakukan oleh guru 

melalui observasi dan catatan jurnal pembelajaran harian.  

Pengolahan hasil evaluasi pembelajaran di kurikulum 2013 

dilakukan secara terpisah untuk setiap aspek pembelajaran. Selain nilai 

berupa angka, laporan hasil evaluasi pembelajaran juga terdapat 

pendeskripsian nilai perolehan siswa dalam kemampuannya mencapai 

kompetensi capaian yang ditentukan. 
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2. Hasil implementasi evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 mata 

pelajaran PAI di SMAN 1 Jenangan sebagai berikut :  

a. Hasil evaluasi pembelajaran pada aspek kognitif cukup bagus. 

Siswa mampu memahami pengetahuan islam dengan baik secara 

teoritis. Hal ini dibuktikan dengan nilai dari beberapa hasil evaluasi 

pembelajaran yang dilakukan. 

b.  Hasil yang berbeda justru terjadi pada evaluasi pembelajaran aspek  

keterampilan dan  afektif. Pada aspek keterampilan hasilnya masih 

kurang memuaskan.  Keterampilan dalam PAI  yang diutamakaan 

di SMAN 1 Jenangan ini adalah praktik ibadah dan baca tulis 

Qur’an.  Banyak dari siswa yang belum menguasai dengan baik.  

c. Hasil pada evaluasi aspek afektif juga belum baik. perubahan 

perilaku siswa yang mencerminkan muslim yang berakhlak mulia 

dan bermoral belum nampak secara baik. Masih banyak dari siswa 

yang sering kurang menghargai guru ketika pembelajaran 

berlangsung, bolos di jam pelajaran, bahkan kesadaran untuk 

melaksanakan sholat secara rutin di sekolah juga masih rendah. 

3. Kendala atau hambatan  yang terjadi dalam implementasi evaluasi 

pembelajaran kurikulum 2013 mata pelajaran PAI di SMAN 1 

Jenangan adalah pemahaman dan penguasaan guru dalam pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran. Pemilihan bentuk evaluasi yang akan diberikan 

dengan materi yang diajarkan juga perlu persiapan yang sungguh 

masih dirasa merepotkan. Pelaporan hasil evaluasi pembelajaran yang 
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lebih detail juga dirasa masih sulit. Selain itu penyediaan media 

pembelajaran juga belum terpenuhi, serta kurangnya antusias, 

partisipasi dan respon yang baik dari siswa dalam setiap bentuk 

evaluasi pembelajaran yang diberikan guru masih rendah 

B. SARAN 

1. Bagi lembaga sekolah, perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan 

kurikulum yang sedang dijalankan. Sehingga proses pelaksanaannya 

di sekolah dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasil yang 

diinginkan bisa dicapai. Selain itu fasilitas pendukung pembelajaran 

juga sebaiknya diusahakan untuk terpenuhi. Hal ini juga agar 

pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan lancer. 

2. Bagi guru, dengan pedoman kurikulum yang sudah ada dalam 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran K13, sebaiknya maksimal untuk 

diimplementasikan. Tujuannya, agar hasil penilaian tersebut benar-

benar bisa diaplikasikan oleh siswa dalam kehidupan nyata. 

Sehingga tujuan dari pembelajaran benar-benar bisa terwujud. 
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