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Abstrak : 

Secara psikologis pada usia SD (7-12 tahun) merupakan usia yang tepat untuk 
menanamkan dasar-dasar ajaran agama Islam. Tujuan utamanya adalah untuk 
membimbing anak agar menjadi orang muslim sejati, beriman teguh, beramal sholeh 
dan berakhlak mulia serta berguna bagi masyarakat, agama, bangsa dan negara. 
Untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah, karena dalam pembelajaran PAI, 
terdapat beberapa isu, antara lain : siswa merasa jenuh belajar; kurangnya sensitifitas, 
kreatifitas, dan improvisasi guru; kegiatan evaluasi yang monoton dan tidak tepat 
sasaran; kegiatan praktik dan sarana ibadah kurang memadai, serta penguasaan hasil 
belajar siswa cenderung bersifat “knowledge oriented”. Masalah penelitiannya 
adalah bagaimana penerapan konsep evaluasi oleh guru dalam pembelajaran PAI di 
SD, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan hasil evaluasi. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-naturalistik dengan teknik 
observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Subjek penelitiannya adalah guru, 
kepala sekolah dan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru membuat 
perencanaan evaluasi sumatif dalam bentuk kisi-kisi, sedangkan dalam evaluasi 
formatif tidak menggunakan kisi-kisi, tetapi langsung mengacu kepada Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Kisi-kisi terdiri atas dua bagian, yaitu kisi-kisi 
penulisan soal ujian praktik dan kisi-kisi soal ujian akhir. Kisi-kisi ini dibuat oleh 
gugus sekolah. Setelah menyusun kisi-kisi, guru membuat soal tes tanpa diuji-
cobakan terlebih dahulu. Alasannya, pelaksanaan try-out mempunyai resiko yang 
besar, antara lain : menyita waktu yang banyak, harus ada dana operasional untuk 
penggandaan soal dan lembar jawaban, dan kurangnya kemampuan guru untuk 
menghitung validitas, reliabilitas, dan analisis butir soal. Setelah menyusun soal, 
guru langsung membuat lembar jawaban, kunci jawaban, dan pedoman penyekoran. 
Bentuk soal yang digunakan adalah pilihan-ganda, melengkapi dan jawaban singkat. 
Hasil observasi menunjukkan bahwa ada tiga bentuk kegiatan evaluasi yang banyak 
digunakan, yaitu soal/tugas yang dikerjakan di rumah (PR), ulangan harian dan ujian 
akhir. Dalam pelaksanaan ujian, guru  membuat tata tertib terlebih dahulu, seperti 
tentang pakaian, waktu, peralatan ujian, nomor ujian, tempat duduk, pengawas, dan 
sebagainya. Di samping tes tertulis, guru juga menggunakan tes lisan dan tes 
tindakan. Guru masih jarang menggunakan teknik non-tes. Hasil evaluasi digunakan 
guru untuk mengisi buku rapot dan perbaikan sistem pembelajaran. 

Kata Kunci : Aplikasi - Guru – Evaluasi – PAI 
A. Latar Belakang Masalah 

 Salah satu komponen pokok yang harus dipahami guru dalam proses 

pembelajaran adalah evaluasi. Artinya, evaluasi dianggap penting dan strategis, 

karena hasil evaluasi berkaitan dengan kepentingan semua pihak, seperti guru, siswa, 

orang tua, pemerintah, dan masyarakat luas. Isu-isu yang sering muncul tentang 

evaluasi PAI antara lain guru sering menggunakan teknik evaluasi yang monoton, 
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sarana pendukung evaluasi praktik PAI sangat kurang, evaluasi PAI dianggap identik 

dengan menghafal ayat-ayat pendek, sifat-sifat Allah, nama-nama Nabi, dan 

sebagainya. Akibatnya, menurut Marhamah (2002 : 7) “siswa tampak kurang 

semangat mengikuti pelajaran dan seringkali terlihat rasa bosan siswa, karena mereka 

tidak dirangsang untuk terlibat secara aktif dengan berbagai variasi yang seharusnya 

dilakukan guru agar terciptanya suasana belajar yang kondusif, dimana siswa dapat 

melibatkan diri secara aktif dan kreatif”.  

 Menyimak kondisi objektif di lapangan (hasil pra survey), ada kecenderungan 

guru PAI kurang memperhatikan tujuan evaluasi PAI itu sendiri. Salah satu faktor 

penyebabnya adalah kurang mampunya guru melaksanakan evaluasi secara 

bervariasi dan kontinu, karena mengejar target yang harus dicapai (attainment 

target). Siswa lebih banyak menguasai jumlah (quantity) materi yang ditentukan 

secara top-down, daripada memperhatikan mutu (quality) materi yang diharapkan, 

sehingga tingkat kemampuan siswa terabaikan. Hal ini kurang sesuai dengan prinsip 

pendidikan yang menekankan pengembangan siswa lewat fenomena bakat, minat, 

dan dukungan sumber daya lingkungan. Di samping itu, masih banyak guru ketika 

menilai akhlak siswa, hanya terfokus kepada hal-hal yang bersifat pengetahuan. 

Padahal yang lebih penting adalah bagaimana melatih dan membiasakan siswa agar 

dapat memberikan contoh akhlak yang mulia, baik dari siswa itu sendiri maupun dari 

orang-orang terdahulu yang dianggap mempunyai akhlak mulia.  

 Depdiknas (2001 : 2) dalam buku Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata 

Pelajaran PAI di SD mengemukakan : 

 Kelemahan lain, materi pendidikan agama Islam, termasuk bahan ajar akhlak, 
lebih terfokus pada pengayaan pengetahuan (kognitif) dan minim dalam 
pembentukan sikap (afektif) serta pembiasaan (psikomotorik). Kendala lain 
adalah kurangnya keikutsertaan guru matapelajaran lain dalam memberi 
motivasi kepada peserta didik untuk mempraktekkan nilai-nilai pendidikan 
agama dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, lemahnya sumber daya guru dalam 
pengembangan pendekatan dan metode yang lebih variatif, minimnya 
berbagai sarana pelatihan dan pengembangan, serta rendahnya peran serta 
orang tua siswa. 

 
 Persoalan yang paling mendasar adalah sulitnya menilai tingkat kesesuaian 

antara “nilai” yang ada di buku rapot dengan “sikap dan perilaku” siswa yang 

sesungguhnya. Sebagaimana dikemukakan Djamari (1999 : 4) bahwa “tidak adanya 

kesesuaian antara prestasi belajar yang diraih peserta didik dalam pelajaran agama, 



PPKn dan bidang studi lainnya dengan perilaku peserta didik”. Pertanyaannya adalah 

apakah guru yang salah memberikan “nilai” atau memang “sikap dan perilaku” siswa 

yang susah dikontrol di luar sekolah ? Hal ini mungkin ada korelasinya dengan hasil 

pra-survey yang menunjukkan bahwa guru tidak mau menjadikan kegiatan evaluasi 

menjadi beban yang berat, sehingga menambah beban kegiatan-kegiatan lainnya. 

Pada kenyataannya, tugas guru bukan hanya mengajar di kelas, tetapi juga 

melakukan kegiatan-kegiatan administrasi sekolah lainnya, termasuk membina 

hubungan sosial dengan orang tua dan masyarakat umum lainnya. Terlepas dari itu 

semua, seorang guru harus memahami evaluasi, karena evaluasi merupakan bagian 

dari kompetensi profesional. 

B. Rumusan Masalah 

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana aplikasi konsep  

evaluasi dalam pembelajaran PAI di Sekolah Dasar. Masalah pokok ini difokuskan 

kepada aspek-aspek  (a) perencanaan evaluasi (b) pelaksanaan evaluasi, dan (c) 

penggunaan hasil evaluasi PAI. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis aplikasi konsep evaluasi yang dilakukan guru dalam  pembelajaran PAI 

di Sekolah Dasar. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan hasil evaluasi bidang studi 

PAI di Sekolah Dasar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran ilmiah terhadap penerapan sistem evaluasi PAI di SD. Di samping itu, 

hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat (1) bagi guru, untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas wawasan dan kemampuan profesionalnya dalam 

melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran PAI di SD (b) hasil penelitian ini 

dapat dijadikan salah satu indikator bagi guru dalam melaksanakan evaluasi 

pembelajaran PAI di SD dan memicu guru untuk mencapai kemajuan dan 

keberhasilan pendidikan pada masa yang akan datang (c) bagi Kepala Sekolah dan 

penilik SD, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam memberikan 

bimbingan kepada guru PAI agar memahami bagaimana menerapkan konsep-konsep 

evaluasi (d) bagi penelitian lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan pembuka wawasan sekaligus sebagai acuan untuk diadakan penelitian yang 



lebih komprehensif dan mendalam tentang pelaksanaan evaluasi dalam proses 

pembelajaran PAI. 

D. Landasan Teoritis Tentang Aplikasi Konsep Evaluasi Dalam Pembelajaran 

PAI Di Sekolah Dasar  

Kompetensi Guru. 

 Charles E.Johnson dalam Oemar Hamalik (1989 : 18) mengemukakan “a 

competency as a rational performance which satisfactorily meets the objectives for a 

desired condition”. Kompetensi dapat juga diartikan sebagai pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam cara berpikir dan cara 

bertindak. Dengan demikian, seseorang dianggap sudah menguasai kompetensi jika 

apa yang diketahuinya dapat direfleksikan dalam pola berpikir dan pola bertindak. 

 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Bab XI Pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa “pendidik 

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan 

proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 

pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama 

bagi pendidik pada perguruan tinggi”. Dengan demikian, kompetensi guru (teacher 

competency) menurut Barlow dalam Muhibin Syah (1995 : 230) adalah “the ability 

of a teacher to responsibly perform has or her duties appropriately”. Artinya, 

kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan 

kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak. 

 Untuk memperoleh rumusan yang konkrit tentang kemampuan guru, T. Raka 

Joni, dkk. (1985 :15) menggambarkan kemampuan guru sebagai “jalinan terpadu 

yang unik antara penguasaan bahan ajaran, prinsip-strategi dan teknologi keguruan-

kependidikan, perancangan program secara situasional, dan penyesuaian 

pelaksanaannya secara transaksional, di dalam mengelola kegiatan belajar mengajar 

yang dilandasi wawasan kependidikan yang mantap, yang kesemuanya itu 

ditampilkan dalam perbuatan mengajar yang mendidik”. Kompetensi sangat penting 

bagi guru untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari di sekolah dan di luar sekolah. 

Oemar Hamalik (1987 : 51-53) mengemukakan pentingnya kompetensi guru dalam 

rangka (a) alat seleksi penerimaan guru (b)  pembinaan guru (c) penyusunan 

kurikulum (d) hubungan dengan kegiatan dan  hasil belajar siswa. 



 Selanjutnya, Peters dalam Nana Sujana (1998 : 15) mengemukakan ada tiga 

tugas dan tanggungjawab guru, yakni “guru sebagai pengajar, guru sebagai 

pembimbing dan guru sebagai administrator kelas”. Ketiga tugas guru di atas 

merupakan tugas pokok profesi guru. Tugas dan tanggungjawab guru cukup banyak 

dan kompleks, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dardji Darmodihardjo (1980 

: 7 – 8) mengemukakan “…guru seharusnya memiliki kualifikasi profesi yang sesuai 

dengan bidang garapannya. Tiga tugas pokok yang harus diemban oleh seorang guru 

adalah tugas profesional, tugas manusiawi, dan tugas kemasyarakatan”.   

 Dalam ajaran Islam, guru mempunyai kedudukan dan penghargaan yang 

sangat tinggi. Ahmad Tafsir (1992 : 76) menjelaskan “begitu tingginya penghargaan 

itu, sehingga menempatkan kedudukan guru setingkat di bawah kedudukan Nabi dan 

Rasul”. Asma Hasan Fahmi (1979 : 165) lebih jauh mengemukakan bahwa tingginya 

penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan tergambar dalam hadis-hadis berikut 

“(1) tinta ulama lebih berharga daripada darah syuhada (2) orang berpengetahuan 

melebihi orang yang senang beribadat, yang berpuasa, dan menghabiskan waktu 

malamnya untuk mengerjakan shalat, bahkan melebihi kebaikan orang yang 

berperang di jalan Allah (3) apabila meninggal seorang alim, maka terjadilah 

kekosongan dalam Islam yang tidak dapat diisi kecuali oleh seorang alim yang lain”.  

Pengertian dan Tahap-tahap Pembelajaran 

 Pembelajaran (instruction) adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, 

yang bersifat interaktif dan komunikatif antara guru, siswa, dan lingkungan untuk 

menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya tindakan belajar siswa, baik di 

kelas maupun di luar kelas, dihadiri guru secara fisik atau tidak, guna mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, konsep pembelajaran dibangun oleh 

dua teori, yaitu teori belajar dan teori mengajar.  Dalam pembelajaran, guru akan 

melakukan kegiatan evaluasi. Hal ini dapat dilihat dari tahap-tahap pembelajaran 

sebagai berikut (a) tahap orientasi, yaitu tahap dimana guru melakukan orientasi 

terhadap kelas, siswa, dan lingkungannya (b) tahap implementasi, yaitu tahap dimana 

guru melaksanakan kegiatan pembelajaran. Guru juga harus mempertimbangkan 

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pembelajaran, 

seperti : sikap, disiplin siswa, suasana belajar, media, lingkungan sekitar, dan sumber 

belajar (c) tahap evaluasi, yaitu tahap dimana guru melakukan evaluasi terhadap 



semua kegiatan yang telah dilakukannya dalam proses pembelajaran (d) tahap tindak 

lanjut (follow-up), yaitu tahap dimana guru harus memikirkan tentang perbaikan dan 

penyempurnaan proses pembelajaran. 

Konsep Dasar Evaluasi 

 Guba dan Lincoln (1985 : 35), menjelaskan definisi evaluasi sebagai “a 

process for describing an evaluand and judging its merit and worth”. Gilbert Sax 

(1980 : 18) juga memberikan pengertian evaluasi, yaitu “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”.  Berdasarkan pengertian 

evaluasi ini, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut, yaitu :  

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

dari kegiatan evaluasi adalah kualitas daripada sesuatu, baik yang menyangkut 

tentang nilai atau arti. Sedangkan kegiatan untuk sampai kepada pemberian nilai 

dan arti itu adalah evaluasi. 

b. Konsep penting lain yang terdapat dalam definisi evaluasi adalah kualitas, 

terutama yang berkenaan dengan “nilai” dan “arti”. Sehubungan dengan hal 

tersebut, S. Hamid Hasan (1988 : 14-15) secara tegas membedakan kedua istilah 

tersebut sebagia berikut : 

Pemberian nilai dilakukan apabila seorang evaluator memberikan 
pertimbangannya mengenai evaluan tanpa menghubungkannya dengan 
sesuatu yang bersifat dari luar. Jadi pertimbangan yang diberikan sepenuhnya 
berdasarkan apa evaluan itu sendiri……………………… 
Sedangkan arti, berhubungan dengan posisi dan peranan evaluan dalam suatu 
konteks tertentu…. Tentu saja kegiatan evaluasi yang komprehensif adalah 
yang meliputi baik proses pemberian keputusan tentang nilai dan proses 
keputusan tentang arti, tetapi hal ini tidak berarti bahwa suatu kegiatan 
evaluasi harus selalu meliputi keduanya. 

 
 Pemberian nilai dan arti ini dalam bahasa yang dipergunakan Scriven (1967) 

adalah formatif dan sumatif, tetapi kalau formatif dan sumatif merupakan fungsi 

evaluasi, maka nilai dan arti adalah jenis kegiatan yang dilakukan oleh evaluasi. 

c. Dalam proses evaluasi harus ada pemberian pertimbangan (judgement). 

Pemberian pertimbangan ini pada dasarnya merupakan konsep dasar evaluasi. 

Melalui pertimbangan inilah ditentukan nilai dan arti (worth and merit) dari 

sesuatu yang sedang dievaluasi. Tanpa pemberian pertimbangan, suatu kegiatan 

bukanlah suatu kegiatan evaluasi. 



d. Pemberian pertimbangan tentang nilai dan arti tersebut haruslah berdasarkan 

kriteria tertentu. Tanpa kriteria yang jelas, pertimbangan nilai dan arti yang 

diberikan bukanlah suatu proses yang dapat diklasifikasikan sebagai evaluasi. 

Kriteria yang digunakan dapat saja berasal dari apa yang dievaluasi itu sendiri 

(internal), tetapi bisa juga berasal dari luar apa yang dievaluasi (eksternal). Jika 

yang dievaluasi itu adalah proses pembelajaran, maka kriteria yang dimaksud 

bisa saja dikembangkan dari karakteristik proses pembelajaran itu sendiri, tetapi 

dapat pula dikembangkan kriteria umum tentang proses pembelajaran.   

 Berdasarkan rumusan pengertian evaluasi yang di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ada jenis evaluasi yang mempergunakan tes secara intensif 

sebagai alat pengumpulan data, seperti tes hasil belajar. Walaupun dalam 

perkembangan terakhir tentang jenis evaluasi seperti ini menunjukkan bahwa tes 

bukan satu-satunya alat pengumpul data. Meskipun demikian harus diakui pula, 

bahwa tes adalah alat pengumpul data evaluasi yang paling tua dan penting. “Tes 

bukanlah evaluasi dan bukan pula pengukuran. Tes lebih sempit ruang lingkupnya 

dibandingkan dengan pengukuran, dan pengukuran lebih sempit dibandingkan 

dengan evaluasi” (Ahmann dan Glock, 1963; Mehrens dan Lehmann, 1978; 

McCormick dan  James, 1983).  

Fungsi dan Tujuan Evaluasi  

 Cronbach (1963 : 236) menjelaskan “evaluation used to improved the course 

while it is still fluid contributes more to improvement of education than evaluation 

used to appraise a product already on the market”. Pendapat ini nampaknya tidak 

sejalan dengan Scriven, karena dianggap tidak mantap, baik secara filosofis maupun 

praktis. Menurut Scriven (1967), fungsi evaluasi dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Sementara itu, Gilbert Sax (1980 : 

28) mengemukakan tujuan evaluasi dan pengukuran adalah untuk “selection, 

placement, diagnosis and remediation, feedback : norm-referenced and criteion-

referenced interpretation, motivation and guidance of learning, program and 

curriculum improvement : formative and summative evaluations, and theory 

development”. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka fungsi dan tujuan evaluasi, adalah (a) 

untuk memberikan umpan balik (feedback) kepada guru sebagai dasar untuk 



memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi siswa (b) 

untuk menentukan nilai (angka) kemajuan/hasil belajar siswa sebagai bahan untuk 

memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas dan 

penentuan lulus tidaknya siswa (c) untuk menempatkan siswa dalam situasi 

pembelajaran yang tepat (misalnya dalam penentuan program spesialisasi) sesuai 

dengan tingkat kemampuan siswa (d) untuk memahami latar belakang (psikologis, 

fisik dan lingkungan) siswa yang mengalami kesulitan belajar, dimana hasilnya dapat 

digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. 

Prosedur dan Teknik Evaluasi 

 Menurut Dimyati dan Mudjiono (1994 : 213), prosedur evaluasi pembelajaran 

terdiri atas lima tahapan, yakni “penyusunan rancangan (disain), penyusunan 

instrumen, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan”. Dalam 

perencanaan evaluasi, guru merumuskan tujuan evaluasi, menyusun kisi-kisi, merakit 

soal dan perangkatnya, ujicoba soal, dan revisi soal. Selanjutnya, guru menyusun 

instrumen evaluasi, baik dengan teknik tes maupun non-tes. Teknik evaluasi yang 

juga banyak digunakan dalam pembelajaran PAI adalah tes lisan, yaitu suatu bentuk 

tes yang menuntut respon dalam bentuk bahasa lisan. Di samping itu, ada juga tes 

tindakan, yaitu bentuk tes yang menuntut jawaban dalam bentuk perilaku. 

Maksudnya, siswa akan bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan. 

 Data yang diperoleh, baik melalui tes maupun non-tes merupakan data 

mentah yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Kegiatan inilah yang disebut 

dengan pengolahan hasil evaluasi. Ada empat langkah pokok dalam pengolahan hasil 

evaluasi, yaitu (a) menskor, yaitu memberikan skor pada hasil evaluasi yang dapat 

dicapai oleh siswa. Untuk menskor atau memberikan angka diperlukan tiga jenis alat 

bantu, yaitu : kunci jawaban, kunci skoring, dan pedoman peng-angka-an (b) 

mengubah skor mentah (raw score) menjadi skor standar sesuai dengan norma 

tertentu (c) mengkonversikan skor standar ke dalam nilai, baik berupa hurup atau 

angka (d) melakukan analisis item (jika diperlukan) untuk mengetahui derajat 

validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran item (difficulty index), dan daya 

pembeda. Setelah pengolahan hasil evaluasi, langkah selanjutnya adalah melakukan 

penafsiran (interpretation), baik secara kelompok maupun perorangan. 



Mengenai penggunaan hasil evaluasi, Remmers dalam Nurkancana dan 

Sumartana (1986 : 117) mengatakan “we discuss here the use of test results to help 

students understand them selves better, explain pupil growth and development to 

parents and assist the teacher in planning instruction”. Sehubungan dengan hal 

tersebut, Julian C.Stanley dalam Dimyati dan Mudjiono (1994 : 206) mengemukakan 

“just what is to be done, of course, depends on the purpose of the program”. Dengan 

demikian, apa yang harus dilakukan terhadap hasil-hasil tes yang kita peroleh 

tergantung kepada tujuan program evaluasi itu sendiri, yang tentunya sudah 

dirumuskan sebelumnya. 

Mata Pelajaran PAI Di Sekolah Dasar  

 Zakiah Daradjat (1992 : 86) mengemukakan beberapa pengertian agama 

Islam sebagai berikut : 

a. Pendidikan  Agama Islam ialah usaha berupa bimbingan dan asuhan 
terhadap anak didik agar kelak setelah selesai  pendidikannya dapat 
memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya 
sebagai pandangan hidup (way of life). 

b. Pendidikan Agama Islam ialah pendidikan yang dilaksanakan berdasar 
ajaran Islam. 

c. Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan melalui ajaran-ajaran agama 
Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar 
nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati 
dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya 
secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai 
suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di 
dunia maupun di akhirat kelak. 

 
 Pendidikan agama mengajarkan tentang keyakinan, ibadah, dan kajian  

keagamaan yang menuntut siswa untuk menerapkan dalam kehidupannya sebagai 

upaya pengembangan dirinya ( http // www.ed.gou / Speeches / 08-1995 / religion ). 

Untuk itu, guru harus berperan serta secara aktif dalam penerapan seluruh 

representasi termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan bersama dengan siswa, baik 

dalam bentuk intra-kurikuler  maupun ekstra-kurikuler. 

 Dalam Jurnal Pendidikan Islam (1989), dituliskan bahwa pendidikan agama 

Islam adalah : 

The meaning of education in its totality in the contexs of Islam is inherent in 
the connotations of the term tarbiyah, ta’lim and ta’dib taken together. What 
each of these terms convey concerning man and his society and environment 



in relation to God is related to others and his society together the present the 
scope of education in Islam, both formal and non-formal …. 
(Jalal Suyuti, 2002 : 6) 

  
 Selanjutnya, Depdiknas (2001 : 9) menjelaskan pendidikan agama Islam di 

SD berfungsi untuk (a) pengembangan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT 

serta akhlak  mulia peserta didik seoptimal mungkin yang telah ditanamkan lebih 

dahulu dalam lingkungan keluarga (b) penanaman nilai ajaran Islam sebagai 

pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (c) penyesuaian mental 

peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui pendidikan agama Islam 

(d) perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam 

keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari (e) 

pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif budaya asing yang akan dihadapinya 

sehari-hari (f) pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam 

nyata dan nir-nyata), sistem dan fungsionalnya (g) penyaluran siswa untuk 

mendalami pendidikan agama ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. 

 Adapun tujuan pendidikan agama Islam di SD adalah untuk menumbuhkan 

dan meningkatkan keimanan, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, 

penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam, 

sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, 

ketaqwaannya kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. (Depdiknas, 2001 : 9) 

 Secara umum, ruang lingkup PAI meliputi keserasian, keselarasan, dan 

keseimbangan hubungan antara manusia dengan Allah SWT., manusia dengan 

manusia, manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan makhluk lain serta 

lingkungannya. Sedangkan, ruang lingkup materi/bahan pelajaran PAI terdiri atas 

unsur-unsur pokok : keimanan, ibadah, Al-Quran, akhlak, muamalah, syari’ah, dan 

tarikh. Depdiknas (2001 : 15) mengemukakan, materi pokok PAI di SD secara garis 

besarnya adalah sebagai berikut : 

a. Materi pokok untuk kompetensi dasar materi Al-Qur’an adalah membaca 
dan   menulis kata, kalimat Al-Qur’an dan hafalan surat-surat pendek. 

b. Materi pokok untuk kompetensi dasar keimanan adalah mengenal rukun   
iman dan sifat-sifat Allah.  



c. Materi pokok untuk kompetensi dasar ibadah adalah yang berkaitan 
dengan rukun Islam, bersuci/thaharah dan kemampuan melakukannya. 

d. Materi pokok untuk kompetensi dasar akhlak ada tiga hal, yaitu lingkup     
pembiasaan berprilaku akhlak terpuji, menghindari akhlak tercela, dan 
bertatakrama sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. 

 
Pendekatan dan Pengorganisasian PAI 

 Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan terpadu dalam pembelajaran 

PAI, yang meliputi (a) keimanan, memberikan peluang kepada peserta didik untuk 

mengembangkan pemahaman adanya Tuhan sebagai sumber kehidupan makhluk 

sejagad ini (b) pengamalan, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mempraktikkan dan merasakan hasil-hasil pengamalan ibadah dan akhlak dalam 

menghadapi tugas-tugas dan masalah dalam kehidupan (c) pembiasaan, memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk membiasakan sikap dan perilaku baik yang 

sesuai dengan ajaran Islam dan budaya bangsa dalam menghadapi masalah 

kehidupan (d) rasional, usaha memberikan peranan pada rasio (akal) peserta didik 

dalam memahami dan membedakan berbagai bahan ajar dalam materi pokok serta 

kaitannya dengan perilaku yang baik dengan perilaku yang buruk dalam kehidupan 

duniawi (e) emosional, upaya menggugah perasaan (emosi) peserta didik dalam 

menghayati perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dan budaya bangsa (f) 

fungsional, menyajikan bentuk semua materi pokok (Al-Qur’an, keimanan, 

ibadah/fiqih, akhlak) dari segi manfaatnya bagi peserta didik dalam kehidupan 

sehari-hari, dalam arti luas (g) keteladanan, yaitu menjadikan figur guru agama dan 

non-agama serta petugas sekolah lainnya maupun orang tua peserta didik sebagai 

cermin manusia berkepribadian agama. 

E. Metodologi Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-naturalistik. Oleh karena 

itu, subjek penelitiannya tidak ditentukan lebih dahulu, baik jumlah maupun 

subjeknya, dengan pertimbangan bahwa “konteks” lebih penting daripada jumlah. 

Sampel dipilih secara purposive, sesuai dengan tujuan penelitian. Lokasi penelitian 

ini adalah SD Negeri Ciujung (I, II, dan IV) Jl.Supratman Bandung. Adapun yang 

menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :   

1.  Guru-guru yang aktif mengajar matapelajaran PAI, yaitu DJ, NAJ, dan SM.  

2.  Kepala SD Negeri Ciujung, masing-masing TA (C.I), IW (C.II), dan MK  (C.IV). 



3.  Siswa kelas IV dan V, yang mengikuti proses pembelajaran PAI. 

4. Dokumen sekolah, seperti : silabus, Rencana Persiapan Pembelajaran, kisi-kisi, 

lembar soal, lembar jawaban, kunci jawaban, dan lain-lain. 

 Instrumen utama  dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai human 

instrument, yang secara penuh harus mengadaptasikan diri ke dalam situasi 

penelitian. Peneliti sebagai instrumen melakukan observasi, wawancara, mengkaji 

dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang ada di lapangan, dan menjelaskan 

isyarat-isyarat non-verbal. Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan dan 

mengeksplanasikan peristiwa dalam setting kajian dimana peneliti memperhatikan 

hubungan antara keterangan dengan data yang terkumpul, dan hubungan antara data 

dengan peristiwa yang dideskripsikan. Selanjutnya, Miles dan Huberman (1992 : 16) 

mengemukakan tahap kegiatan dalam menganalisa data kualitatif, yaitu “reduksi 

data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi”. 

F. Deskripsi Hasil Penelitian 

 Deskripsi hasil penelitian ini akan dilakukan secara bersamaan, karena hasil 

temuan di lapangan terhadap ketiga subjek penelitian relatif hampir sama.  

1. Perencanaan Evaluasi PAI 

Langkah pertama yang dilakukan oleh ketiga subjek penelitian (NAJ, DJ dan 

SM) dalam membuat perencanaan evaluasi sumatif adalah membuat kisi-kisi, 

sedangkan evaluasi formatif tidak menggunakan kisi-kisi, karena langsung mengacu 

kepada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Kisi-kisi terdiri atas dua bagian, 

yaitu kisi-kisi penulisan soal ujian praktik dan kisi-kisi soal ujian akhir. Setiap kisi-

kisi  memiliki komponen identitas dan komponen matriks. Kisi-kisi ini dibuat oleh 

gugus sekolah yang mewakili sejumlah sekolah tertentu dan biasanya dibuat bila 

akan menghadapi ujian akhir. Hasil studi dokumentasi juga menunjukkan bahwa 

kompetensi dasar dan indikator sudah relevan dengan standar kompetensi dan materi 

yang ada dalam silabus. Namun demikian, bentuk rumusan materi terkesan seolah-

olah merumuskan indikator, misalnya, menjelaskan tentang pengertian hijrah, 

menyebutkan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah, 

menjelaskan tentang persiapan menjelang hijrah, dan sebagainya. 

 Materi tes sudah dipilih secara selektif, karena memang tidak mungkin semua 

materi yang telah disampaikan dapat diujikan dalam waktu yang singkat. Sedangkan 



indikator telah dirumuskan dengan baik. Contoh : (1) siswa dapat menjelaskan 

tentang pengertian hijrah, (2) siswa dapat menyebutkan dua sebab Rasul hijrah dari 

Mekkah ke Madinah, (3) siswa dapat menyebutkan nama orang yang menggantikan 

tidur di tempat tidur Nabi ketika hijrah. Proses penyusunan kisi-kisi ujian akhir selalu 

ada bimbingan dan pengarahan oleh pengawas TK/SD dan pengawas agama, 

kemudian dilanjutkan diskusi Kelompok Kerja Guru di tingkat kecamatan, dan 

akhirnya dibuat oleh gugus sekolah.  

 Setelah kisi-kisi disusun, ketiga subjek penelitian membuat soal tes. Soal-soal 

tersebut tidak diuji-cobakan terlebih dahulu. Alasannya, pelaksanaan try-out 

mempunyai resiko yang besar, antara lain : menyita waktu yang banyak, harus ada 

dana operasional terutama untuk penggandaan soal dan lembar jawaban, dan 

kurangnya kemampuan kami untuk menghitung validitas dan reliabilitas, apalagi 

sampai dengan analisis butir soal. Namun demikian, agar soal-soal PAI yang disusun 

memperoleh hasil yang maksimal, maka dalam proses penyusunannya terlebih 

dahulu dikaji dan didiskusikan dalam kelompok, baik yang menyangkut tentang 

materi maupun dari segi bahasa. 

 Ketiga subjek penelitian merasa kesulitan merumuskan indikator, karena 

kebingungan mencari kata kerja operasionalnya, apalagi kalau mau disesuaikan 

dengan ranah (domain)nya masing-masing. Namun demikian, guru-guru memahami 

bahwa indikator dalam kisi-kisi sangat penting untuk menjadi acuan menyusun soal. 

Bentuk soal yang digunakan adalah pilihan-ganda (tiga opsi), melengkapi dan 

jawaban singkat. Alasannya, lebih efektif, mudah bagi siswa untuk mengerjakannya, 

dan mudah pula bagi guru untuk mengkonstruksi serta mengolahnya. Setelah 

menyusun soal, ketiga subjek penelitian langsung membuat lembar jawaban, kunci 

jawaban, dan pedoman penyekoran. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SD Negeri Ciujung I, II 

dan IV Bandung, ternyata dalam perencanaan evaluasi formatif, ketiga subjek 

penelitian cenderung tidak membuat kisi-kisi, karena biasanya guru PAI langsung 

mengacu kepada RPP, kecuali evaluasi sumatif. Idealnya, menurut kepala sekolah, 

setiap kegiatan evaluasi harus ada perencanaan evaluasinya, tetapi dalam praktiknya 

hal tersebut susah dilaksanakan, karena terlalu berat bagi guru PAI dan 

menggunakan waktu yang cukup lama.  Kepala sekolah juga menjelaskan bahwa 



guru PAI adalah guru bidang studi yang harus mengajar PAI dari kelas I sampai 

dengan kelas VI. Dalam perencanaan evaluasi, guru PAI harus memilih materi 

pelajaran yang sudah disampaikan sebagai dasar dalam penyusunan materi tes. Di 

samping itu, guru PAI juga harus memperhatikan tingkat kesukaran soal dan 

memahami bahwa mata pelajaran PAI lebih banyak memperhatikan domain afektif 

dan psikomotor daripada domain kognitif.  

2. Pelaksanaan evaluasi 

 Aspek penelitian ini ingin mengungkap bagaimana cara guru melaksanakan 

kegiatan evaluasi yang sudah direncanakan, baik yang menyangkut tes tertulis, tes 

lisan maupun tes perbuatan. Hasil observasi menunjukkan bahwa ada tiga bentuk 

kegiatan evaluasi yang banyak digunakan, yaitu soal/tugas yang dikerjakan di rumah 

(PR), ulangan harian dan ujian akhir. Untuk PR, setiap siswa diberikan soal-soal 

dalam bentuk tes atau mengerjakan soal yang ada dalam buku pelajaran (Lembar 

Kerja Siswa). Setiap hasil PR selalu diperiksa dan dinilai, kemudian dimasukkan ke 

dalam buku nilai. Pelaksanaan ulangan harian, posisi siswa tetap berada di sekolah, 

suasana kelaspun tidak begitu banyak berubah. Tempat ulangan tetap menggunakan 

ruangan kelas seperti biasa. Begitu juga tempat duduk siswa, tidak ada perubahan 

yang berarti. Mengenai waktu ulangan, kadang-kadang siswa diberitahu terlebih 

dahulu tapi kadang-kadang tidak, yang jelas dalam satu bulan dilaksanakan ulangan 

harian antara dua sampai tiga kali. Pelaksanaan evaluasi sumatif (ujian akhir 

semester) berjalan cukup baik dan didukung ruangan tes yang cukup representatif, 

cahaya serta udara baik, sehingga tempat duduk murid dapat diatur sedemikian rupa. 

Sebelum ujian dimulai, pengawas membacakan tata tertib terlebih dahulu. 

 Sebagaimana biasanya ujian, siswa duduk dengan tertib sesuai dengan nomor 

ujian masing-masing, kemudian guru/pengawas membuka lembar soal dari amplop 

yang masih disegel untuk selanjutnya dibagikan kepada setiap siswa dengan kondisi 

terbalik/tertutup. Setelah itu, lembar jawaban dibagikan kepada siswa. Sebagai tanda 

dimulainya ujian, pihak panitia membunyikan bel satu kali. Selanjutnya, pengawas 

menginstruksikan secara lisan : “silahkan buka soal, baca dengan teliti, dan 

kerjakan yang mudah terlebih dahulu”. Jika waktunya habis, bel bunyi dua kali 

tanda ujian selesai. Soal dan lembar jawaban dikumpulkan serta diurutkan sesuai 

dengan nomor ujian.  



 Untuk tes lisan, ketiga subjek penelitian melaksanakannya baik dalam 

ulangan harian maupun ujian akhir semester. Tidak ada jadwal khusus untuk 

pelaksanaan tes lisan, karena semuanya disesuaikan dengan pelaksanaan mata 

pelajaran PAI sehari-hari. Teknis pelaksanaannya bersifat individual, dimana setiap 

siswa diabsen satu persatu dan diberikan satu atau dua pertanyaan. Sedangkan tes 

perbuatan (ujian praktik) dilaksanakan sesuai dengan kisi-kisi, seperti praktik wudlu, 

gerakan dan bacaan sholat, hafalan al-Qur’an, hafalan doa, dan membaca al-Quran 

dengan tajwid. Untuk praktik hafalan al-Qur’an dan hafalan doa, biasanya guru 

memanfaatkan ruangan kelas, sedangkan untuk praktik gerakan dan bacaan sholat 

menggunakan musholla, dan untuk praktik wudlu dilaksanakan di tempat wudlu 

sekolah.  

Hasil observasi menunjukkan bahwa sarana praktik ibadah pada umumnya 

dibawa oleh siswa dari rumah, karena kenyataannya sarana yang tersedia di sekolah 

sangat minim sekali. Mengingat ujian praktik membutuhkan waktu lebih banyak, 

maka jadwal pelaksanaannya ditentukan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar 

siswa dapat mempersiapkan peralatan ujian dengan baik. 

Setelah pelaksanaan ujian, ketiga subjek penelitian melaksanakan pengolahan 

data. Untuk mencari nilai ulangan harian digunakan rumus :   

   Jumlah Jawaban Benar   x 10 
                                   Jumlah Soal 
 
Untuk menentukan nilai ulangan umum, bentuk soal objektif diberi bobot 1 atau 2.  

 Contoh : 

Jumlah soal Pilihan-Ganda    =  20 

Jumlah jawaban yang benar  =  15   

Jumlah jawaban yang salah   =   5 

Skor  = 15  x  1 (bobot)         =  15 

Demikian juga bentuk soal objektif yang lainnya. 

Selanjutnya, untuk memperoleh nilai akhir (nilai raport) digunakan pedoman 

standar yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai berikut : 

            Ulangan Harian :  Tertulis ( A ) 

                                          Pengayaan/Perbaikan ( B ) 



                                          Rata-rata =  A  +  B   =  X 

                                                                   2 

            Tugas/PR           :   ( Y ) 

            Ujian Akhir        :   ( P ) 

 Nilai raport        :   X  +  Y  +  2 P 

                                                    4   

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Ciujung I, 

II, dan IV ternyata ada perbedaan antara pelaksanaan evaluasi sumatif (ujian akhir 

semester) dengan evaluasi formatif (ulangan harian). Ujian akhir semester 

dilaksanakan secara ketat, karena semuanya diatur dalam tata tertib ujian, sedangkan 

ulangan harian dilaksanakan oleh guru PAI sesuai dengan kegiatan sehari-hari di 

sekolah, baik yang berkenaan dengan soal, waktu, tempat maupun pengawasnya. 

Selanjutnya, dalam pengolahan skor, ketiga subjek penelitian menggunakan rumus 

yang sederhana, yaitu : 

Nilai  = Jumlah Jawaban Benar dibagi dengan jumlah soal, kemudian 
dikalikan dengan nilai tertinggi.  

 
Namun demikian, kata Kepala Sekolah, ada pertimbangan (?) bahwa nilai 

PAI harus minimal 6, karena jika di bawah 6 maka siswa tidak naik kelas atau tidak 

lulus. 

Hasil wawancara dengan siswa diperoleh keterangan bahwa ulangan harian 

PAI dilaksanakan pada akhir kegiatan pembelajaran, sehingga waktu dan tempat 

disesuaikan dengan jadwal pelajaran PAI. Ulangan harian kadang-kadang 

dilaksanakan  secara tertulis, lisan atau praktik. Sedangkan ujian akhir semester, 

dilaksanakan dan diatur dalam tata tertib ujian, tempat duduknya diatur, dan siswa 

tidak boleh membawa buku pelajaran, kecuali alat-alat tulis tertentu. Mengenai nilai 

PAI, kata siswa, kami diberikan nilai paling kecil 6 dan paling besar 8. Hasil studi 

dokumentasi juga menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh siswa dalam buku rapot 

minimal 6 dan maksimal 8. 

3. Penggunaan Hasil Evaluasi 

 Hasil observasi menunjukkan bahwa ketiga subjek penelitian menggunakan 

hasil evaluasi untuk menyusun laporan, seperti kepada murid, orang tua, Kepala 

Sekolah, dan penilik. Hasil evaluasi digunakan juga sebagai feed-back untuk 



mengadakan perbaikan proses pembelajaran. Menurut guru PAI, penggunaan hasil 

evaluasi sebagai laporan dimaksudkan agar hasil yang dicapai oleh siswa dan 

perkembangannya dapat diketahui oleh orang tua, sehingga orang tua (misalnya) 

dapat menentukan sikap yang objektif dan dapat mengambil langkah-langkah yang 

pasti sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut. Hasil evaluasi juga digunakan untuk 

perbaikan proses pembelajaran. Misalnya, apabila banyak murid yang memperoleh 

nilai kurang, baik dalam tes formatif maupun tes sumatif, maka dilakukan pengayaan 

materi dan perbaikan terhadap proses pembelajaran. 

 Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah menunjukkan bahwa hasil evaluasi 

PAI digunakan untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran, seperti mengulang 

materi pelajaran, pengayaan materi, memberikan bimbingan praktik, termasuk 

melakukan perbaikan metoda dan media pembelajaran. Di samping itu, hasil evaluasi 

digunakan juga untuk mengisi buku rapot sebagai bentuk laporan kepada siswa, 

orang tua siswa, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Begitu juga dari hasil 

wawancara dengan siswa menunjukkan bahwa hasil evaluasi digunakan untuk 

memberikan pelajaran tambahan, bimbingan praktik ibadah, dan mengisi buku rapot. 

G. Pembahasan Hasil Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah SD Negeri Ciujung I – II – dan IV  Jl.Lapang 

Supratman No.7 Bandung, berada dalam satu kompleks yang terdiri atas empat SD, 

tetapi dalam penelitian ini hanya digunakan tiga SD. Alasannya, karena pada saat 

penelitian ini dilakukan, guru agama  SD III dirangkap sementara oleh guru agama 

SD IV. Menurut sejarahnya, SD ini didirikan oleh pemerintah pada tahun 1952 yang 

terdiri atas satu sekolah. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk kota Bandung yang 

begitu pesat dan meledaknya kebutuhan masyarakat untuk memasukkan anaknya ke 

SD, maka pada tahun 1970 didirikan lagi SD Negeri, sehingga menjadi SD Negeri 

Ciujung I – II – III – IV. Keberhasilan yang dicapai oleh SD Negeri Ciujung 

termasuk kategori BAIK, baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan 

penunjang lainnya, seperti olah raga, kesenian, cerdas-cermat, kebersihan, dan lain-

lain. Dengan demikian, sekolah ini termasuk sekolah tipe B. 

1. Perencanaan Evaluasi PAI 

 Kegiatan yang dilakukan oleh ketiga subjek penelitian dalam perencanaan 

evaluasi PAI adalah membuat kisi-kisi, soal, lembar jawaban, kunci jawaban dan 



teknik pengolahan.  Perencanaan ini dibuat Gugus Sekolah ketika mau melaksanakan 

ujian akhir catur wulan atau ulangan umum, sedangkan untuk ulangan harian atau tes 

sub-sumatif lainnya, guru PAI hanya mengacu kepada RPP. Format kisi-kisi yang 

digunakan terdiri atas dua komponen, yaitu komponen identitas dan komponen 

matriks. Dalam proses perencanaan evaluasi sumatif masih terdapat kekurangan, 

yaitu soal yang disusun tidak dilakukan try-out terlebih dahulu, sehingga kekuatan 

dan kelemahan soal tidak dapat diketahui. Alasan guru sangat sederhana dan klasik, 

karena try-out membutuhkan waktu dan biaya. Di samping itu, kemampuan guru 

untuk menganalisis hasil try-out masih sangat kurang. Guru-guru lebih banyak 

mendiskusikan tentang kesesuaian antara materi soal dengan materi yang ada dalam 

silabus. Dengan demikian, dalam perencanaan evaluasi PAI tersebut hanya dapat 

diketahui content validity-nya saja, sedangkan empirical validity tidak diketahui. 

Dalam perencanaan evaluasi PAI, ada beberapa hal penting yang harus 

diperhatikan guru. Pertama, guru harus merumuskan tujuan diadakannya evaluasi 

PAI itu sendiri dengan mempertimbangkan jenis evaluasi yang digunakan. Tujuan 

evaluasi ini akan menjadi titik tolak dalam menentukan langkah-langkah 

perencanaan berikutnya. Langkah ini sesuai dengan langkah pertama dalam 

perencanaan evaluasi yang dikemukakan oleh Norman E.Gronlund (1976 : 18) yaitu 

“determine the purpose of the test”.  

Kedua, dalam perencanaan evaluasi, guru harus mengembangkan sejumlah 

indikator sebagai parameter keberhasilan siswa dalam pembelajaran PAI. Indikator 

tersebut harus sesuai dengan kompetensi dasar yang ada dalam silabus. Untuk itu, 

guru harus melakukan analisis terhadap silabus dengan maksud agar guru dapat 

melihat urgensi, kontinuitas, relevansi dan keterpakaian materi yang ada dalam 

silabus. Adapun langkah-langkah penyusunan kisi-kisi soal adalah : 

                                                           1 

 

KD         3        HB          3       MATERI      3      INDIKATOR   3      SOAL 

 

2               2          2                   2          2   

 



Keterangan diagram : 

KD    :   berisi Kompetensi Dasar yang harus dikuasai siswa. 
HB         :   berisi Hasil Belajar sebagai target pembelajaran. 
Materi     :  berisi uraian materi yang dipilih untuk diujikan. 
Indikator : berisi ciri yang dapat diamati sebagai petunjuk bahwa suatu 

kompetensi dasar telah dikuasai. 
Panah berlabel 1 : menunjukkan bahwa indikator memberi pentunjuk 

(indikasi) mengenai ketercapaian KD. 
Panah berlabel 2 : menunjukkan keterkaitan antara tiap komponen itu dengan 

komponen yang mendahuluinya. 
Panah berlabel 3 : menunjukkan urutan langkah-langkah antar komponen. 
   
Ketiga, setelah membuat kisi-kisi, guru harus menyusun soal sesuai dengan 

kaidah-kaidah penyusunan soal. Untuk memperoleh perencanaan evaluasi PAI yang 

lebih baik, maka guru PAI harus memahami pula struktur keilmuan bidang studi 

PAI. Hasil penelitian Freema Elbaz menunjukkan kelemahan bidang studi oleh guru 

mencakup “penguasaan isi bidang studi, orientasi bidang studi, dan penguasaan 

struktur bidang studi”. Penguasaan isi bidang studi menunjuk pada penguasaan isi 

kurikulum, dalam hal ini adalah scope dan squence kurikulum sebagai persyaratan 

minimal yang harus dikuasai oleh seorang guru. Orientasi bidang studi ialah cara 

guru menguasai bidang studi, yang terdiri atas dua bagian. Pertama, orientasi situasi, 

yang menunjuk pada kemampuan guru dalam melihat relevansi bidang studi dengan 

situasi-situasi kemasyarakatan, seperti situasi ekonomi, sosial, politik, budaya. 

Kedua, orientasi teoritis yaitu kemampuan guru untuk menguasai konsep-konsep 

teoritis yang menjadi dasar pengembangan konsep bidang studi, terutama ditujukan 

untuk melakukan integrasi berbagai konsep keilmuan. Penguasaan struktur bidang 

studi, erat kaitannya dengan penguasaan konsep-konsep keilmuan oleh guru-guru. 

Disini guru-guru harus menguasai apa yang menjadi konsep-konsep pokok (basic 

concepts) bidang studi PAI.  

Selanjutnya, dalam pembahasan tentang perencanaan evaluasi PAI, akan 

ditinjau dari dua dimensi (1) dimensi proses, yang berhubungan dengan kegiatan 

guru dalam membuat perencanaan evaluasi PAI, dan (2) dimensi hasil, yang 

berhubungan dengan bentuk dan isi komponen-komponen perencanaan evaluasi PAI.   

Dimensi Proses 

 Ada dua faktor yang mempengaruhi kemampuan profesional guru dalam 

proses penyusunan perencanaan evaluasi PAI, yaitu faktor administrasi dan faktor 



pertanggungjawaban. Faktor administrasi menunjukkan kebijakan administratif 

sekolah yang mengharuskan guru untuk membuat perencanaan evaluasi PAI dalam 

kegiatan evaluasi sumatif, seperti ujian akhir dan ulangan umum. Hal ini 

dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kemampuan profesional 

guru PAI sebagai pengajar. Faktor pertanggungjawaban merupakan bentuk 

pertanggungjawaban guru sebagai tenaga profesional yang harus memiliki 

professional accountability. Salah satu bentuk manifestasi akuntabilitas itu adalah 

membuat perencanaan evaluasi PAI dalam proses pembelajaran PAI. Melalui 

perencanaan evaluasi PAI, guru dapat mempertanggungjawabkan apa yang akan dan 

telah dilakukannya serta apa yang akan diperbaiki atau disempurnakan selanjutnya. 

 Kedua faktor tersebut di atas sangat kuat mempengaruhi guru untuk membuat 

perencanaan evaluasi PAI, sekalipun hasil observasi menunjukkan bahwa guru PAI 

lebih banyak berorientasi pada administrative accountability daripada professional 

accountability. Artinya, tuntutan administratif lebih dominan dibandingkan dengan 

tuntutan sebagai tenaga profesional. Secara teoritis, hal tersebut tentu bertentangan. 

Sebagaimana dikemukakan Savage dan Armstrong (1996 : 155) bahwa “hakikat 

perencanaan adalah cermin dari pandangan, sikap dan keyakinan profesional guru 

mengenai apa yang terbaik untuk anak didiknya”. Jadi, bukan yang terbaik untuk 

memenuhi tuntutan administrasi sekolah. 

 Selain dari apa yang telah dikemukakan mengenai kedua faktor tersebut, 

temuan lainnya adalah keyakinan diri guru terhadap kemampuannya membuat 

perencanaan evaluasi PAI. Keyakinan diri ini menurut S.Hamid Hasan (1996 : 95) 

termasuk dalam kategori faktor non-teknis, dimana faktor tersebut juga banyak 

mempengaruhi prestasi kerja guru. Guru yang yakin akan kemampuannya dalam 

menjalankan tugas, akan menunjukkan prestasi kerja yang lebih baik dibandingkan 

mereka yang menunjukkan keyakinan rendah dalam kemampuan melaksanakan 

tugas. Krisis keyakinan diri ini ditemukan pada ketiga guru yang mengajar PAI di 

sekolah tersebut.  

Dimensi Hasil 

 Pembahasan dari dimensi hasil akan difokuskan pada dua hal pokok, yaitu 

bentuk perencanaan evaluasi PAI dan isi komponen-komponen perencanaan evaluasi 

PAI. Berdasarkan hasil observasi terhadap dokumen perencanaan evaluasi PAI yang 



dibuat oleh guru PAI, ternyata bentuk perencanaan evaluasi yang dibuat guru adalah 

kisi-kisi. Format kisi-kisi yang digunakan guru pada umumnya sudah sesuai dengan 

apa yang dicontohkan Balitbang Depdiknas. Format kisi-kisi yang dicontohkan 

tersebut tidak bersifat mengikat, dalam arti seorang guru boleh memodifikasinya 

sesuai dengan kebutuhan perencanaannya. Begitu juga dengan isi format kisi-kisi, 

pada dasarnya telah memuat komponen-komponen penting dari kisi-kisi itu sendiri, 

yaitu komponen identitas dan komponen matriks.  

2. Pelaksanaan Evaluasi 

 Secara teoritis, apa yang sudah direncanakan oleh subjeks pada tahap 

perencanaan evaluasi harus direalisasikan dalam kegiatan evaluasi yang 

sesungguhnya. Untuk itu, dalam pembahasan hasil penelitian tentang pelaksanaan 

evaluasi akan dilihat dari berbagai aspek, yaitu : suasana ujian, jenis evaluasi, teknik 

evaluasi, sarana praktik evaluasi, dan pengolahan data. 

 Suasana dalam ulangan harian sangat berbeda dengan suasana dalam ujian 

akhir catur wulan. Suasana ulangan harian tidak terlalu formal, tidak ada pengaturan 

tempat duduk, dan tidak ada tata tertib ujian. Sedangkan dalam ujian akhir, 

suasananya sangat formal, misalnya : tempat duduk siswa diatur satu persatu sesuai 

dengan nomor ujian, setiap mau mulai ujian dan selesai ujian ditandai dengan bunyi 

bel, siswa tidak diperkenankan membawa buku-buku pelajaran kecuali peralatan 

ujian, sebelum ujian dimulai dilakukan latihan ujian, setiap kelas diawasi oleh satu 

orang guru, bahkan ada tulisan “maaf jangan ribut, sedang ujian akhir”. Semua ini 

diatur dalam tata tertib ujian. Adapun kondisi ruangan ujian secara umum cukup 

baik, begitu juga kursi, meja, cahaya dan sirkulasi udara cukup baik. Hanya saja, 

lingkungan sekolah komplek SD Negeri Ciujung kurang kondusif, karena berada di 

pinggir jalan raya yang volume kendaraan bermotor sangat padat. 

Perbedaan suasana ujian ini dapat dimengerti, karena kondisi sekolahnya 

memang tidak memungkinkan. Maksudnya, karena jumlah guru dan ruangan kelas 

terbatas, sehingga pelaksanaan ulangan harian dilaksanakan apa adanya, sesuai 

dengan jam pelajaran masing-masing. Namun demikian, faktor-faktor yang mungkin 

akan berpengaruh terhadap hasil ujian akhir sedapat mungkin direduksi. 

Jenis evaluasi yang digunakan guru adalah evaluasi formatif dan evaluasi 

sumatif. Temuan ini bukan hanya menunjukkan ada dua jenis evaluasi hasil belajar, 



tetapi juga menunjukkan betapa kedua jenis evaluasi tersebut mempunyai fungsi dan 

peran yang sangat strategis dalam suatu proses pembelajaran PAI. Oleh sebab itu, 

ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru PAI dalam melaksanakan kedua jenis 

evaluasi tersebut, yaitu (1) soal yang dibangun harus sesuai dengan indikator dan 

materi yang ada dalam silabus PAI. Untuk tes formatif, soal dapat disusun oleh guru 

PAI sendiri (teacher made test), tetapi untuk tes sumatif sebaiknya soal diujicoba 

terlebih dahulu, diuji validitas dan reliabilitasnya serta dilakukan analisis soal (item 

analysis), sehingga soal yang diberikan kepada siswa adalah soal yang betul-betul 

terpilih (selected). Dengan demikian, tes yang digunakan adalah tes baku 

(standarized test) (2) teknik evaluasi yang digunakan tidak hanya tes, tetapi juga 

non- tes, seperti : observasi, wawancara, skala sikap, dan sebagainya. Hal ini 

dimaksudkan agar dapat mengukur hasil belajar siswa secara komprehensif. Tes yang 

digunakan, tidak hanya tes tertulis (written test) tetapi juga tes lisan (oral test) dan 

tes penampilan (performance test). Apalagi yang menyangkut tentang pelaksanaan 

praktik ibadah, guru PAI harus menggunakan tes penampilan. 

Dalam pengolahan data, ketiga subjek penelitian melakukannya sangat 

sederhana sekali, terutama dalam tes formatif dan tugas (PR). Untuk bentuk objektif, 

setiap lembar jawaban siswa dihitung jumlah jawaban yang benar dan salah. 

Selanjutnya, guru PAI memberikan nilai dengan rumus : 

                 Jumlah Jawaban Benar 
 Nilai   =   ---------------------------   x  10 
                       Jumlah Soal 
 
Sedangkan untuk menentukan nilai akhir (raport) digunakan rumus : 
 
              X + Y + 2 P 
NA =  ------------------ 
                      4 
 
Keterangan : 

NA    =  Nilai Akhir 

X       =  Rata-rata harian + perbaikan dibagi 2 

Y       =  Tugas (PR) 

 P       =  Ulangan Umum 

 



 Di samping menentukan nilai, ketiga subjeks juga menentukan peringkat 

(ranking) dan rata-rata (mean) kelompok/kelas. Beberapa teori dalam penafsiran dan 

pengolahan data hasil evaluasi yang berbasis pengukuran nampaknya kurang 

dipahami, seperti : pendekatan penilaian, baik patokan (criterion) maupun kelompok 

(norm),  median, modus, deviasi standar, dan distribusi frekuensi.  

3. Penggunaan Hasil Evaluasi 

Apa yang dikemukakan ketiga subjek penelitian tentang penggunaan hasil 

evaluasi hampir sama, yaitu untuk membuat laporan ke berbagai pihak, untuk 

promosi siswa, untuk melihat kelebihan dan kekurangan siswa, serta untuk perbaikan 

sistem pembelajaran. Menurut Oemar Hamalik (1989 : 177) “penggunaan hasil 

evaluasi dapat mengacu kepada fungsi evaluasi itu sendiri, yaitu fungsi instruksional, 

fungsi administratif, dan fungsi bimbingan”. Dalam rangka fungsi instruksional, kita 

dapat menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki sistem pembelajaran. Begitu 

juga dalam fungsi administratif, kita dapat membuat laporan dan menetapkan 

kedudukan siswa dalam kelas. Sedangkan dalam fungsi bimbingan, kita dapat 

memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. 

Sementara itu, Wayan Nurkancana dan P.P.N. Sumartana (1983 : 118) 

merinci jenis penggunaan hasil evaluasi sebagai berikut : (a) menentukan naik 

tidaknya atau lulus tidaknya seorang anak (b) mengadakan diagnose dan remedial (c) 

menentukan perlu tidaknya suatu pelajaran diulang kembali (d) menentukan perlu 

tidaknya suatu kelas dibagi-bagi dalam kelompok berdasarkan prestasi masing-

masing (e) membangkitkan motif anak-anak, dan (f) memberikan laporan kepada 

orang tua/wali. 

H. Kesimpulan 

Dalam perencanaan evaluasi, ketiga subjek penelitian menyusun kisi-kisi 

yang sesuai dengan silabus PAI di SD. Kegiatan ini dilakukan guru terutama dalam 

menghadapi tes-tes sumatif, seperti ulangan umum dan ujian akhir. Sedangkan untuk 

tes-tes formatif disesuaikan dengan RPP pada setiap kali pertemuan. Format kisi-kisi 

disesuaikan dengan format dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Oleh sebab itu, 

tidak ada kesulitan yang berarti bagi guru dalam membuat format kisi-kisi tersebut. 

Namun demikian, dalam pengembangan isi format, guru masih mengalami kesulitan 



merumuskan indikator, terutama penggunaan kata-kata kerja operasional. Sedangkan 

komponen-komponen kisi-kisi yang lain relatif dapat dikerjakan dengan baik.  

 Masih ada kesan dari guru bahwa penyusunan kisi-kisi hanya untuk 

melaksanakan tugas dari pimpinan (Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan), karena 

merupakan syarat pokok yang harus ditempuh dalam pelaksanaan tes sumatif. Guru 

belum memahami fungsi kisi-kisi secara utuh, yaitu sebagai pedoman bagi guru 

dalam mengembangkan langkah-langkah kegiatan evaluasi berikutnya, termasuk 

menyusun instrumen. Bagaimana mungkin guru bisa tahu bahwa materi tes sesuai 

dengan kurikulum atau tidak apabila tidak ada kisi-kisi. Di samping itu, kisi-kisi 

disusun seolah-olah hanya untuk tes-tes sumatif, padahal setiap kegiatan evaluasi 

logikanya harus dibuat kisi-kisi. 

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan guru pada dasarnya sudah sesuai 

dengan apa yang tertuang di dalam perencanaan (kisi-kisi), baik yang menyangkut 

tentang materi evaluasi, teknik dan bentuk evaluasi, penggunaan sarana maupun 

teknik penentuan nilai. Namun demikian, apa yang dilakukan guru dalam kegiatan 

evaluasi masih terbatas hanya melaksanakan ‘kewajiban’, belum dimaknai sebagai 

suatu ‘kebutuhan’ untuk kepentingan pembelajaran secara keseluruhan. Guru belum 

memahami bahwa kegiatan evaluasi merupakan sarana untuk merangsang dan 

memotivasi siswa untuk belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Pelaksanaan 

evaluasi bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti anak, sehingga mereka menjadi 

cemas bahkan menimbulkan dampak psikologis lain yang kurang baik. Artinya, bagi 

siswa yang berprestasi baik harus dimotivasi terus agar prestasinya dipertahankan, 

sedangkan bagi siswa yang prestasinya kurang baik, guru harus senantiasa 

memberikan motivasi agar mereka dapat berprestasi lebih baik.   

Di samping itu, pelaksanaan evaluasi cenderung untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran yang ditunjukkan dengan nilai 

(angka). Siswa dianggap berhasil bila memperoleh angka yang tinggi. Hal ini tentu 

tidak salah, tetapi keliru apabila guru menentukan keberhasilan siswa hanya 

berpatokan pada angka hasil ujian, karena angka-angka tersebut belum tentu 

seluruhnya hasil usaha dari anak yang bersangkutan. Hasil evaluasi digunakan guru 

untuk (1) laporan, dan (2) feedback untuk perbaikan sistem pembelajaran.  
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