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ABSTRAK 
 

Tesis ini berjudul “Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Pelaksanaan 

Evaluasi Pembelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Aliyah Se-Kota Bandar 

Lampung”. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya Rencana Program Pengajaran 

membantu dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran yang efektif, efisien, tepat 

waktu dan memberi peluang untuk lebih mudah dikontrol dan dimonitor dalam 

pelaksanaannya. Maka evaluasi diperlukan, apakah pembelajaran sudah tercapai 

apa belum sesuai dengan tujuan pembelajaran, gurulah yang bertanggung jawab 

atas pelaksanaan evaluasi. Oleh karena itu, maka yang menjadi pokok masalah 

dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Guru Pendidikan 

Agama Islam pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mendeskrifsikan dan menggali tentang Pelaksanaan Guru Pendidikan Agama 

Islam terhadap pelaksanaan evaluasi pembelajaran khususnya pada mata pelajaran 

Aqidah Akhlak. Untuk mendeskrifsikan faktor-faktor apa saja yang menjadi 

pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh guru Pendidikan Agama Islam 

pada pelaksanaan evaluasi pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Aqidah 

Akhlak di MAN 1 Bandar Lampung an MAN 2 Bandar Lampung. Untuk 

menganalisis secara detail, tentang upaya Guru dalam mengatasi hambatan pada 

Pelaksanaan Evaluasi pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak. 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field Research) yang 

bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan evaluasi pendidikan, jenis data  

dan sumber data yaitu primer (Kepala Madrasah, Waka Kurikulum, Guru mata 

pelajaran Aqidah Akhlak) dan sekunder yakni semua tenaga pendidik yang ada di 

lingkungan Madrasah Aliyah Se-Kota Bandar Lampung yang mana sekolah itu 

adalah MAN 1 dan MAN 2 Bandar Lampung, maka teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan triangulasi. Analisis dilakukan secara interaktif dan terus 

menerus sampai tuntas dengan melalui model Miles dan Hubermen, yaitu data 

reduction / reduksi data (merangkum dan memilih hal-hal pokok), data display 

(penyajian data dalam pola singkat, kemudian conclusion drawing / verification 

data atau diverifikasi/disimpulkan. 

Adapun hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: Pertama, Proses 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran aqidah akhlak sudah baik, mencakup 

pembuatan kisi-kisi soal evaluasi pembelajaran, menyusun alat evaluasi 

pembelajaran, waktu pelaksanaan, tehnik evaluasi pembelajaran, pemberian nilai 

evaluasi, pelaporan nilai hasil evaluasi serta program remedial. Kedua, Faktor 

pendukung terbagi menjadi dua: faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan 

faktor penghambat yaitu keterbatasan jam pelajaran Aqidah Akhlak yang hanya 

satu jam dalam satu pekan sehingga guru dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran 

kurang maksimal, faktor guru bidang studi itu sendiri, karna guru aqidah akhlak 

belum maksimal menggunakan alat media dengan baik dan penggunaan IT, metode 

guru yang belum bervariasi dalam menyampaikan materi pembelajaran. Ketiga, 

Upaya guru dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan evaluasi pembelajaran: 

Meningkatkan keseriusan pada jam formal meliputi kwalitas guru, media guru, 

penambahan jam aqidah akhlak diluar jam formal, mengadakan les di luar jam 

formal supaya tidak ketinggalan materi pelajaran. 
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Melengkapi media yang belum variatif berbasis IT, guru selalu 

memperbaiki metode pembelajaran yang bervariasi. 

Berdasarkan temuan di atas penulis merekomendasikan pada Madrasah Aliyah 

Negeri Se-Kota Bandar Lampung melalui sekolah dan khususnya kepala sekolah 

untuk menambah jam pembelajaran Akidah Akhlak pada jam formal dan guru 

selalu mengembangkan Kompetensi Guru dalam hal metodelogi pembelajaran di 

kelas, pembuatan program pembelajaran sampai ke Analisis, Evaluasi serta selalu 

mengikuti dalam hal seminar-seminar, MGMP, IHT dan segala hal yang 

menyangkut dengan pengembangan Profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam. 

Kompetensi Guru, Pelaksanaan Evaluasi, Pembelajaran Aqidah Akhlak, 

MAN 1 Bandar Lampung Dan MAN 2 Bandar Lampung. 
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MOTTO  

 
 

             

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan     

kesanggupannya.  

(QS. Al-Baqarah : 286).
1
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 Al-quran Kementrian Agama RI, “Surat Al-Baqarah ayat 286”. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran bagi peserta didik untuk secara 

aktif mengembangkan potensi spiritualitas keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

dibutuhkan masyarakat, bangsa, dan negara. negara.
2
  

Pendidikan merupakan syarat mutlak menuju pembangunan 

manusia seutuhnya. kemudian pendidikan sangat menjadi perhatian bagi 

masyarakat maupun pemerintah, karena melalui pendidikan akan dapat 

menuju kehidupan yang lebih baik dan dapat mencerdaskan bangsa, 

karena dalam pembangunan kita tidak hanya membangun dibidang fisik 

saja, akan tetapi dibidang akhlak tidak kalah pentingnya, sehingga 

pembangunan manusia seutuhnya dapat tercapai. 

Sejalan dengan tujuan dan pengajaran pembangunan manusia 

seutuhnya menjelaskan bahwa pendidikan nasional diarahkan kepada: 

pengembangan dibidang pendidikan didasarkan atas falsafah negara 

pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia 

pembangunan yang berpancasila dan untuk membentuk manusia Indonesia 

yang sehat jasmani dan rohani, sehingga memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, dapat mengembangkan kreatifitas dan tanggung jawab, 

dapat menyuburkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang 

luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia dengan 

ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3
 

 

                                                                 
2
 Abdul Rahman Saleh, Pendidik Agama dan Pembangunan Watak Bangsa, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2005), h. 37. 
3
 Muhammad Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012 ), h.56. 

1 
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Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional ditetapkan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 1 dan 2 sebagai berikut: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya bangsa dan Negara. Pendidikan 

Nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar dari nilai-nilai agama, 

kebudayaan Nasional Indonesia dan tanggap terhadap ketentuan perubahan 

zaman.
4
   

 

Dalam Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab 1 Pasal 1 ayat 21 dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan 

adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan 

terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan 

jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan 

pendidikan. Dalam PP.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 

1 pasal 1 ayat 17 dikemukakan bahwa “penilaian adalah proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil 

belajar peserta didik. Pasal 57 ayat :  

“Evaluasi pendidikan dinyatakan sebagai kegiatan yang ditujukan 

untuk pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk 

akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan”. Pasal 57 ayat 2 “evaluasi dilakukan terhadap peserta 

                                                                 
4
 Ibid., h.16-17. 
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didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan non formal 

untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan. 

Dalam Undang-Undang No. 20 / 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional terdapat dua ketentuan relevan tentang evaluasi. Pasal 58 ayat (1) 

mengatakan “evaluasi belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik” dan 

pasal 61 ayat (2) yang mengatakan bahwa ijazah diberikan kepada peserta 

didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian 

jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan 

pendidikan yang terakreditasi. 

Pendidikan Islam yang dikelola oleh Departemen Republik 

Indonesia tidak diragukan lagi bahwa: ”Kurikulum Pendidikan Islam 

menonjolkan pelajaran agama dan akhlak”.
5
   

Pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan manusia yang 

berprestasi dan dapat berperan menyesuaikan diri dalam kehidupan 

bermasyarakat. Berdasarkan hal ini tujuan dan target pendidikan dengan 

sendirinya diambil dan diupayakan untuk memperkuat kepercayaan, sikap, 

Ilmu Pengetahuan dan sejumlah keahlian yang sudah diterima dan  sangat 

berguna bagi masyarakat. Dalam Pendidikan Agama prestasi haruslah 

direalisasikan oleh sikap dan tingkah laku, untuk mencapai tujuan dan 

target Pendidikan tersebut maka perlu adanya wadah atau tempat 

Pendidikan sebagai sarana terwujudnya Pendidikan yaitu sebuah lembaga 

Pendidikan, baik Pendidikan formal maupun Pendidikan non formal. 

                                                                 
5
 Abdurrahmansyah dan M. Fauzi, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, 

(Palembang: Grafika Telindo, 2003), h. 77. 
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Dalam proses belajar mengajar disebuah lembaga Pendidikan 

setiap Pendidikan pasti selalu berharap pada anak didik untuk memperoleh 

prestasi belajar yang lebih baik dari yang sebelumnya. 

Misalnya Pada Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam salah satunya 

pada mata pelajaran Aqidah Akhlak akan dapat berhasil apabila 

dilaksanakan oleh seorang guru yang terampil, handal dan cakap dalam 

melaksanakan tugasnya di lapangan karena “guru merupakan pemegang 

peranan utama dalam proses belajar mengajar”.
6
 

Menurut Zakiah Daradjat sebagaimana yang dikutip oleh Syaiful 

Bahri Djamarah mengatakan bahwa “keperibadian seorang guru adalah 

abstrak atau maknawi sukar dilihat atau diketahui secara nyata yang dapat 

diketahui adalah penampilan dalam segala segi dan aspek kehidupan. 

Misalnya: “Dalam tindakannya, ucapan, cara bergaul, berpakaian dan 

dalam menghadapi setiap persoalan atau masalah baik yang ringan 

maupun yang berat.
7
   

 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran merupakan proses 

berlangsungnya belajar mengajar di sekolah yang merupakan inti dari 

kegiatan pendidikan, artinya, proses intraksi antara guru dan siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Tahapan-tahapan dalam proses mengajar 

memiliki hubungan erat dengan penggunaan strategi mengajar, maksudnya 

yaitu bahwa setiap penggunaan strategi mengajar harus selalu merupakan 

rangkaian yang utuh dalam tahapan-tahapan mengajar. Setiap proses 

pembelajaran harus melalui tiga tahapan, yaitu: 

 

                                                                 
6
 Sobri, Strategi Belajar Mengajar Micro Teaching, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), 

h. 68. 
7
 Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2000), h. 40. 
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a. Tahap Pra-Instruksional, yaitu tahap yang ditempuh pada saat 

memulai proses pembelajaran, meliputi: 

a) Menanyakan kehadiran siswa 

b) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang 

bahan pelajaran yang belum dikuasai 

c) Mengajukan pertanyaan tentang pelajaran yang baru dibahas 

d) Mengulang pelajaran secara singkat, tetapi mencakup semua 

bahan; 

b. Tahap Instruksional yaitu tahap pemberian bahan pelajaran, meliputi: 

a) Menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai 

b) Menjelaskan pokok materi yang telah dibahas 

c) Membahas pokok materi yang telah dituliskan 

d) Memberikan contoh konkrit pada setiap pokok materi yang telah 

dibahas 

e) Menggunakan media untuk mempermudah pemahaman siswa 

f) Menyimpulkan hasil bahasan; 

c. Tahap evaluasi, bertujuan untuk mengetahui keberhasilan tahap  

Instruksional, meliputi: 

a) Mengajukan pertanyaan kepada beberapa siswa tentang materi 

pelajaran yang telah dipelajari 

b) Mengakhiri pelajaran dengan memberitahukan materi yang akan 

dibahas selanjutnya 
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c) Memberi tugas atau pekerjaan rumah kepada siswa untuk 

memperkaya pengetahuan siswa tentang materi yang telah 

dibahas 

d) Apabila pertanyaan yang telah diajukan belum dapat dijawab oleh 

siswa (kurang dari 70 %) maka guru harus mengulang pelajaran.
8
 

Sedangkan menurut Reigeluth dan Merril dalam Ibrahim, 

mengusulkan bahwa tiga komponen utama dalam teori pembelajaran yaitu: 

1. Kondisi Pembelajaran 

2. Perlakuan (metode) Pembelajaran 

3. Hasil Pembelajaran.
9
 

Dengan terjadinya proses belajar mengajar yang efektif, maka akan 

menghasilkan keberhasilan belajar berupa prestasi atau hasil belajar, 

apabila proses belajar mengajar diselenggarakan secara formal di sekolah. 

Kondisi pembelajaran merupakan titik sentral sebagai acuan untuk 

menentukan metode pembelajarn yang digunakan. Sekolah tidak lain 

adalah untuk mengarahkan perubahan-perubahan pada diri siswa secara 

terencana baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap. 

Untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran diperlukan 

evaluasi, pelaksanaan evaluasi dalam pendidikan mempunyai manfaat 

yang luas, tidak sekedar mengukur keberhasilan proses belajar akan tetapi 

dapat memberikan manfaat dalam berbagai kegiatan lain baik bagi guru 

maupun bagi siswa. Keuntungan-keuntungan evaluasi sebagai berikut: 

                                                                 
8
 Muhibbinsyah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 213. 

9
 brahim, 25 tahun SLTP Terbuka Dalam Prawiradilaga dan Sirega Mozaik.Teknologi 

Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 282. 
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1. Penilaian prestasi akademik peserta didik secara individual, 

2. Mengetahui apakah suatu pelajaran yang kita ajarkan dapat 

dilanjutkan dengan bahan yang baru atau harus mengulang pelajaran 

yang telah lampau. 

3. Mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik secara individual atau 

semua kelas, 

Menilai efektifitas program pendidikan, bahan dan prosedur pengajaran, 

metode yang digunakan, penyusunan program pembelajaran.
10

   

Secara psikologis, kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah 

dapat dilihat dari dua sisi yaitu: dari sisi peserta didik dan dari sisi pendidik atau 

guru”.
11

   

Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara psikologis akan memberikan 

pedoman atau pegangan batin kepada mereka untuk mengenal kapasitas dan status 

dirinya masing-masing di tengah-tengah kelompok atau kelasnya. Sedangkan bagi 

pendidik, evaluasi pendidikan akan memberikan kepastian atau ketetapan hati pada 

diri pendidik tersebut, sejauhmana kiranya usaha yang telah dilakukannya selama 

ini telah membawa hasil. 

Sehingga ia secara psikologis memiliki pedoman yang pasti guna 

menentukan langkah-langkah apa saja yang dipandang perlu dilakukan selanjutnya. 

Misalnya dengan menggunakan metode-metode mengajar tertentu hasil belajar 

siswa telah menunjukkan adanya peningkatan daya serap terhadap materi yang 

                                                                 
10

 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 211-214 
11

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2012), h. 211-214. 
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telah diberikan kepada para siswa tersebut, Karena atas dasar evaluasi penggunaan 

metode-metode mengajar tadi akan terus dipertahankan. Sebaliknya, apabila 

hasil-hasil belajar siswa ternyata tidak memuaskan, maka pendidik akan berusaha 

melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan sehingga hasil belajar siswa 

menjadi lebih baik. 

Dari segi ini evaluasi pendidikan dapat dibedakan menjadi dua golongan, 

yaitu: 

1. Evaluasi Formatif 

Evaluasi Formatif yaitu evaluasi yang dilaksanakan ditengah-tengah atau 

pada saat berlangsungnya proses pembelajaran yaitu dilaksanakan pada setiap 

kali satuan program pelajaran atau sub pokok bahasan dapat diselesaikan, 

dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik “telah terbentuk”, 

sesuai dengan pengajaran yang telah ditentukan. 

2. Evaluasi Sumatif 

Evaluasi Sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan setelah sekumpulan 

program pelajaran selesai diberikan. Adapun tujuan utama dari evaluasi ini 

adalah untuk menentukan nilai yang melambangkan keberhasilan peserta 

didik, setelah mereka menempuh program pengajaran dalam jangka waktu 

tertentu.
12

  

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

macam yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif.
13

  

                                                                 
12

 Ibid., h. 23. 
13

 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran Prinsip Teknik Prosedur. (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2016), h. 16. 
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Fungsi formatif dilaksanakan apabila hasil yang diperoleh dari kegiatan 

evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu atau sebagian besar 

bagian kurikulum yang sedang dikembangkan. Sedangkan fungsi sumatif 

dihubungkan dengan penyimpulan mengenai kebaikan sistem secara 

keseluruhan dan fungsi ini baru dapat dilaksanakan apabila pengembangan 

suatu kurikulum telah dianggap selesai. 

Menurut Sudijono bahwa bagi seorang guru, secara didaktif, evaluasi 

pendidikan itu memiliki 5 fungsi yaitu:
14

   

1) Memberikan landasan untuk menilai hasil usaha (prestasi yang telah 

dicapai oleh peserta didiknya); 

2) Memberikan informasi yang sangat berguna, guna mengetahui posisi 

masing-masing peserta didik ditengah-tengah kelompoknya; 

3) Memberikan bahan yang penting untuk memilih dan kemudian 

menetapkan status peserta didik; 

4) Memberikan pedoman untuk mencari dan menemukan jalan keluar bagi 

peserta didik yang memang memerlukannya; 

5) Memberikan petunjuk tentang sejauh mana program pengajaran yang 

telah ditentukan telah dapat dicapai. 

Berdasarkan uraian tersebut bahwa evaluasi bermanfaat bagi seorang guru 

atau pendidik guna mencapai proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. 

                                                                 
14

 Anas Sudijono, Pengantar, h. 12-13. 
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Secara umum, ruang lingkup evaluasi pendidikan di sekolah mencakup tiga 

komponen utama yaitu:
15

 

a. Evaluasi mengenai program pengajaran, Evaluasi atau penilaian terhadap 

program pengajaran mencakup tiga hal yaitu: 

a) Evaluasi terhadap tujuan pengajaran 

b) Evaluasi terhadap isi program pengajaran 

c) Evaluasi terhadap strategi belajar mengajar 

b. Evaluasi mengenai proses pelaksanaan pengajaran Evaluasi mengenai proses 

pelaksanaan pengajaran mencakup: 

a) Kesesuaian antara proses belajar mengajar yang berlangsung dengan 

garis-garis besar program pengajaran yang ditentukan, 

b) Kesiapan guru dalam melaksanakan program pengajaran, 

c) Kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, 

d) Minat atau perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran, 

e) Keaktifan atau partisipasi siswa dalam proses pembelajaran berlangsung, 

f) Peranan bimbingan dan penyuluhan terhadap siswa yang memerlukannya,  

c. Evaluasi mengenai hasil belajar atau pengajaran. Evaluasi terhadap hasil 

belajar peserta didik ini mencakup: 

a) Evaluasi mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan- 

tujuan khusus yang ingin dicapai dalam unit-unit program pengajaran 

yang bersifat terbatas 

b) Evaluasi mengenai tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan- 

tujuan umum pengajaran. 

                                                                 
15

 Ibid., h. 29-30. 



11 
 

 
 

Dari pembahasan di atas dapat ditelaah lebih lanjut bahwa dengan 

mengadakan evaluasi, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau 

penilaian terhadap peserta didiknya. Kemudian apabila alat yang digunakan dalam 

penilaian sudah cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya guru 

akan mengetahui kelemahan peserta didik. Idealnya evaluasi mempunyai fungsi 

efektif dalam pembelajaran manakala berjalan sesuai dengan apa yang telah 

digariskan dalam tujuan pendidikan dan evaluasi bukan sekedar menilai suatu 

aktifitas secara spontan, melainkan menilai sesuatu secara berencana, sistematika 

dan terarah berdasarkan tujuan yang ada atau tujuan yang jelas. 

 Dari observasi awal yang dilakukan, penulis mendapatkan berbagai 

permasalahan yang berhubungan dengan Kompetensi guru dalam pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran di Madrasah Aliyah Se-Kota Bandar Lampung khususnya 

pada mata pelajaran Aqidah Akhlak belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat 

pada point penting yang kurang diperhatikan yaitu dalam pembuatan rencana 

program pengajaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran dan 

evaluasi. Rencana Program Pengajaran merupakan suatu alat yang dapat 

membantu para pengelola pendidikan dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar. Dengan adanya Rencana Program Pengajaran dapat membantu dalam 

mencapai suatu tujuan pembelajaran yang efektif, efisien, tepat waktu dan 

memberi peluang untuk lebih mudah dikontrol dan dimonitor dalam 

pelaksanaannya. Maka evaluasi diperlukan apakah pembelajaran sudah tercapai 

apa belum sesuai dengan tujuan pembelajaran, gurulah yang bertanggung jawab 

atas pelaksanaan evaluasi. 
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Atas dasar latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang evaluasi dengan menjadikannya tesis yang berjudul : 

“Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Pelaksanaan Evaluasi 

Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Se-Kota Bandar 

Lampung”. 

 

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan pada latar belakang 

di atas, maka yang dijadikan sebagai fokus penelitian adalah : “Kompetensi 

Pedagogik Guru Dalam Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Akidah Akhlak”. 

Adapun sub fokus pada penelitian ini adalah :  

1. Kompetensi guru akidah akhlak dalam merancang instrumen evaluasi 

pembelajaran. 

2. Kompetensi guru akidah akhlak dalam membuat kisi-kisi soal evaluasi 

pembelajaran.  

3. Kompetensi guru akidah akhlak dalam menentukan kriteria keberhasilan 

evaluasi pembelajaran. 

4. Kompetensi guru akidah akhlak dalam memilih model dan alat evaluasi 

pembelajaran. 
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C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengemukakan pokok 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana guru akidah akhlak merancang instrumen evaluasi 

pembelajaran di Madrasah Aliyah Se-Kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana guru akidah akhlak dalam membuat kisi-kisi soal di 

Madrasah Aliyah Se-Kota Bandar Lampung? 

3. Bagaimana guru Aqidah Akhlak dalam menentukan kriteria keberhasilan 

evaluasi pembelajaran di Madrasah Aliyah Se-Kota Bandar Lampung? 

4. Bagaimana guru Aqidah Akhlak dalam memilih model dan alat evaluasi 

pembelajaran? 

D. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah di atas, dapat 

diketahui bahwa yang dijadikan sebagai tujuan penelitian ini ada tujuan 

khusus dan tujuan umum. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan kompetensi guru dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran 

Akidah Akhlak di Sekolah Madrasah Aliyah Se-Kota Bandar Lampung.  

1. Untuk mengetahui kompetensi guru akidah akhlak merancang instrumen 

evaluasi pembelajaran di Madrasah Aliyah Se-Kota Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui kompetensi guru akidah akhlak dalam membuat 

kisi-kisi soal di Madrasah Aliyah Se-Kota Bandar Lampung.  
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3. Untuk mengetahui kompetensi guru Aqidah Akhlak dalam menentukan 

kriteria keberhasilan evaluasi pembelajaran di Madrasah Aliyah Se-Kota 

Bandar Lampung. 

4. Untuk mengetahui kompetensi guru Aqidah Akhlak dalam memilih 

model dan alat evaluasi pembelajaran di Madrasah Aliyah Se-Kota 

Bandar Lampung. 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh manfaat yang dikelompokkan dalam 

dua pendekatan yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

khasanah ilmu pengetahuan dan kajian tematik terhadap pelaksanaan 

evaluasi pendidikan di tingkat sekolah/madrasah serta memberikan 

umpan balik bagi implementasi pendidikan bagi pendidikan Islam. 

Penelitian ini diharapkan juga menambah wawasan keilmuan bagi yang 

menggeluti dunia pendidikan sehingga akan tercipta pelaksanakan 

evaluasi pembelajaran yang relevan dan berkualitas.  

2. Secara Praktis 

1) Bagi Madrasah Aliyah Negeri 1 dan Madrasah Aliyah Negeri 2 

Bandar Lampung, sebagai salah satu sumbangan pemikiran bagi 

peningkatan mutu Madrasah dan masukan untuk dapat meningkatkan 

kualitas sistem pengajaran pada umumnya dan khususnya pada mata 

pelajaran pendidikan budi pekerti (Aqidah Akhlak) 
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2) Bagi guru-guru Madrasah Aliyah  Negeri 1 dan Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Bandar Lampung, sebagai masukan untuk dapat 

meningkatkan kualitas sistem evaluasi pengajaran pada umumnya dan 

khususnya pada mata pelajaran pendidikan budi pekerti (Aqidah 

Akhlak). 

3) Gunanya bagi penulis agar dapat menjadi bahan acuan dan 

pertimbangan sebagai pendidik dan menambah wawasan penulis 

sebagai langkah awal untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. 

F. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, ada beberapa penelitian 

yang relevan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu: 

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Arif Rahman dalam tesisnya 

yang berjudul ”Evaluasi terhadap Efektivitas Perencanaan Pelaksanaan 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 10 Bengkulu” Hasil 

penelitiannya bahwa perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru pada 

umumnya telah baik dan telah efektif hal ini dilihat dari pembuatan RPP.  

Hubungan terhadap penelitian ini adalah sama meneliti tentang 

Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran tetapi bedanya dalam penelitian Arif 

Rahman membahas tentang Evaluasi Efektivitas Pembelajaran PAI sedangkan 

tesis yang penulis teliti yaitu tentang tentang Kompetensi Guru Dalam 

Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Aliyah 

Negeri Se Kota Bandar Lampung. 
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Kedua, Amilin didalam tesisnya yang berjudul “Pelaksanaan Evaluasi 

Pembelajaran pada Madrasah Aliah Negeri” Hasil penelitiannya bahwa 

pelaksanaan proses evaluasi pembelajaran oleh guru MAN 3 pada dasarnya 

sudah melaksanakan prosedur evaluasi sesuai peraturan yang berlaku yaitu 

membuat perencanaan, pelaksanaan evaluasi, mengolah data, menafsirkan dan 

menyusunkan laporan. Hubungan terhadap penelitian ini adalah sama meneliti 

tentang Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran tetapi bedanya dalam penelitian 

Amilin membahas tentang Pembelajaran PAI sedangkan tesis yang penulis 

teliti yaitu tentang tentang Kompetensi Guru Dalam Pelaksanaan Evaluasi 

Pembelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri Se Kota Bandar 

Lampung. 

Ketiga, Nurmala Muliati didalam tesisnya yang berjudul “Evaluasi 

Pembelajaran Bahasa Inggris Intensif Di Pondok Pesantren Raudatul Ulum” 

Hasil penelitiannya bahwa proses pembelajaran telah berlangsung tepat waktu, 

materi sesuai jadwal, perencanaan pembelajaran telah dilakukan guru dengan 

baik. Hubungan terhadap penelitian ini adalah sama meneliti tentang Evaluasi 

Pembelajaran tetapi bedanya dalam penelitian Nurmala Muliati membahas 

tentang Pembelajaran Bahasa Inggris Intensip sedangkan tesis yang penulis 

teliti yaitu tentang tentang Kompetensi Guru Dalam Pelaksanaan Evaluasi 

Pembelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri Se Kota Bandar 

Lampung. 

Keempat, Padli didalam tesisnya yang berjudul ”Evaluasi Pelaksanaan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Di Taman Kanak-Kanak” Hasil 
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penelitiannya bahwa dari aspek perencanaan perangkat pembelajaran beberapa 

guru masih memerlukan bantuan teman sejawat dalam merencanakan program 

semester dan program mingguan sedangkan pada komponen perencanaan 

pembelajaran seperti menentukan alokasi waktu, program harian serta evaluasi 

pembelajaran dapat dilakukan dengan baik oleh setiap guru. Hubungan 

terhadap penelitian ini adalah sama meneliti tentang Evaluasi Pembelajaran 

tetapi bedanya dalam penelitian Padli membahas tentang evaluasi Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak sedangkan tesis yang 

penulis teliti yaitu tentang Kompetensi Guru Dalam Pelaksanaan Evaluasi 

Pembelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri Se Kota Bandar 

Lampung. 

Kelima, Misnani didalam tesisnya yang berjudul ”Evaluasi Pelaksanaan 

Program Ekstrakurikuler Baca Tulis al Qur‟an Dalam Meningkatkan  Prestasi 

Siswa pada Mata Pelajaran PAI” Hasil penelitiannya yaitu Pelaksanaan 

Program Ekstrakurikuler Baca Tulis al Qur‟an sudah dikelola secara 

sistematis, bentuk kegiatan telah diprogramkan secara baik. Hubungan 

terhadap penelitian ini adalah sama meneliti tentang Evaluasi Pembelajaran 

tetapi bedanya dalam penelitian Misnani membahas tentang Pembelajaran 

Program Ekstrakurikuler Baca Tulis al Qur‟an Dalam Meningkatkan Prestasi 

Siswa pada Mata Pelajaran PAI sedangkan tesis yang penulis teliti yaitu 

tentang Kompetensi Guru Dalam Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Aqidah 

Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri Se Kota Bandar Lampung.. 
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Keenam, Muslim didalam tesisnya yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan 

Program Pendidikan Al Qur‟an Pada TKA / TPA”. Hasil penelitiannya bahwa 

evaluasi Program Pendidikan Al Qur‟an Pada TKA / TPA berjalan dengan 

baik (tergolong sedang) yakni 66 %. Hubungan terhadap penelitian ini adalah 

sama meneliti tentang Evaluasi Pembelajaran tetapi bedanya dalam penelitian 

Muslim membahas tentang Pembelajaran Program Pendidikan Al Qur‟an 

Pada TKA/TPA sedangkan tesis yang penulis teliti yaitu tentang Pelaksanaan 

Evaluasi Pembelajaran Aqidah Akhlak pada jam formal. 

Ketujuh, Siti Sumiati didalam tesisnya yang berjudul “Evaluasi Proses 

Pembelajaran Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah” hasil penelitiannya bahwa 

dalam proses pembelajaran Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah belum berjalan 

dengan  baik sesuai dengan standar proses pembelajaran walaupun sudah 

membuat perencanaan sebelum KMB dimulai yaitu berupa silabus dan satuan 

acara perkuliahan. Hubungan terhadap penelitian ini adalah sama meneliti 

tentang Evaluasi Pembelajaran tetapi bedanya dalam penelitian Siti Sumiati 

membahas tentang Pembelajaran pada perguruan tinggi sedangkan tesis yang 

penulis teliti yaitu tentang Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Aqidah Akhlak 

di Madrasah bukan pada perguruan tinggi. 

Dari beberapa rujukan di atas dapat penulis simpulkan bahwa di antara 

keberhasilan pendidikan dapat dicapai dengan bagaimana proses evaluasi yang 

dilakukan oleh guru dalam mencapai keberhasilan proses pembelajaran. Dari 

beberapa judul tesis diatas dapat dijadikan sebagai landasan teoritik dan acuan 

dari penelitian ini, disamping itu peneliti tetap merujuk pada buku-buku yang 
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relevan dengan judul tesis yang sedang diteliti. Penelitian ini memiliki 

perbedaan dengan penelitian diatas yaitu penelitian ini lebih menekankan pada 

Pelaksanaan Evaluasi pembelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Aliyah 

Negeri Se Kota Bandar Lampung. 

G. Kerangka Teori  

Menurut Cronbach (1982) di dalam bukunya Designing Evaluator Of 

Educational and Social Program yang dikutip Daryanto mengatakan bahwa 

“Evaluasi merupakan suatu proses terus menerus sehingga dalam proses 

kegiatannya memungkinkan untuk merevisi apabila dirasakan adanya suatu 

kesalahan”.
16

   

Selanjutnya Menurut Suharsimi Arikunto yang dikutip oleh Ramayulis 

evaluasi adalah “Pengukuran yaitu membandingkan dengan sesuatu ukuran. 

Pengukuran ini bersifat kuantitatif. Penilaian adalah mengambil suatu 

keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk. Penilaian ini 

bersifat kualitatif, sedangkan evaluasi adalah “Mencakup penilaian dan 

pengukuran”.
17

 

Sedangkan menurut Arikunto dan Abdul Jabbar menjelaskan beberapa 

defenisi evaluasi menurut beberapa pakar yaitu menurut Suchman (1962 

dalam Anderson 1975) memandang evaluasi sebagai suatu proses menentukan 

hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk 

mendukung tercapainya tujuan. 

                                                                 
16

 Muhammad Daryanto, Evaluasi, h. 3. 
17

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 197-198. 
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Defenisi lain dikemukakan oleh Worthen dan Sanders (1973 dalam 

Anderson 1971), dua ahli tersebut mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan 

mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu. Dalam mencari sesuatu 

tersebut, juga termasuk informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan 

program, produksi, prosedur serta alternative strategi yang diajukan untuk 

mencapai tujuan yang sudah ditentukan.
18

   

Adapun prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran meliputi:
19

   

1. Perencanaan penilaian hasil belajar, ada beberapa faktor yang harus 

diperhatikan, seperti merumuskan tujuan penilaian, mengidentifikasi 

kompetensi dan hasil belajar, menyusun kisi-kisi atau blueprint, 

mengembangkan draft instrument, uji coba dan analisis instrument, 

revisi dan merakit instrument baru.  

2. Pelaksanaan Evaluasi 

Pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara melaksanakan suatu 

evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi. Dalam pelaksanaan 

evaluasi sangat bergantung pada jenis evaluasi yang digunakan. 

3. Pemanfaatan Hasil Evaluasi (Tindak Lanjut Evaluasi) Tahap akhir 

dari prosedur evaluasi adalah penggunaan atau pemanfaatan hasil 

evaluasi. Salah satu penggunaan evaluasi adalah laporan  

dimaksudkan untuk memberikan feedback kepada semua pihak yang 

terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

                                                                 
18

 Suharsimi Arikunto dan Abdul Jabar. Evaluasi Program Pendidikan. (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2014), h. 1-2. 
19

 Arifin, Evaluasi, h. 88. 
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Jadi evaluasi menurut beberapa fakar diatas yaitu evaluasi adalah kegiatan 

atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai sampai dimanakah tujuan 

yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan. 

Dari pembahasan di atas dapat ditelaah lebih lanjut bahwa dengan 

mengadakan evaluasi, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau 

penilaian terhadap peserta didiknya. Penilaian merupakan bagian dari 

manajemen pembelajaran pada aspek fungsi pengawasan atau evaluasi yang 

mencakup kegiatan untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan 

sesuai dengan rencana. Pelaksanaan kegiatan itu dinilai oleh guru apabila ada 

penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan sehingga tujuan-tujuan 

organisasi tidak dapat tercapai dengan baik Dari kajian konseptual di atas 

tentang pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran maka dapat ditegaskan 

bahwa fokus bahasan teori ini secara konseptual adalah menelaah tentang 

Kompetensi guru dalam pelaksanaan evaluasi tentang pelajaran aqidah akhlak. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Kompetensi Pedagogik Guru 

1. Definisi Kompetensi Pedagogik Guru  

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris “competence” yang berarti 

kecakapan dan kemampuan. Menurut kamus besar bahasa indonesia, 

kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan 

(memutuskan) sesuatu. Kompetensi berarti kemampuan atau kecakapan, 

maka hal ini erat kaitannya dengan pemilikan, pengetahuan, kecakapan atau 

keterampilan guru.  

Kompetensi juga merupakan perpaduan dari pengetahuan, 

keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir 

dan bertindak, Kompetensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan, dalam 

hal ini guru harus memiliki kemampuan tersendiri, guna mencapai harapan 

yang kita cita-citakan dalam melaksanakan pendidikan pada umumnya dan 

proses belajar mengajar pada khususnya. Agar guru memiliki kemampuan, 

ia perlu membina diri secara baik karena fungsi guru itu sendiri adalah 

membina dan mengembangkan kemampuan siswa secara profesional dalam 

proses belajar mengajar. 
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Makna kompetensi jika merujuk pada SK MENDIKNAS No. 048/U 

2002 dinyatakan sebagai perangkat tindakan cerdas yang penuh tanggung 

jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh 

masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang tertentu, didalam 

pembelajaran kompetensi merupakan kemampuan dasar serta sikap dan 

nilai penting yang dimiliki siswa telah mengalami pendidikan dan latihan 

sebagai pengalaman belajar yang dilakukan secara berkesinambungan. 

Kompetensi ini bersifat individu, dinamis dan berkembang secara 

berkelanjutan sejalan dengan tingkat perkembangan siswa.
20

 

Kompetensi guru penting dalam hubungan dengan kegiatan, 

Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru 

dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk 

penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya 

sebagai guru. Kompetensi yang diperlukan oleh seseorang tersebut dapat 

diperoleh baik melalui pendidikan formal maupun pengalaman. 

Pengertian dasar kompetensi adalah kemampuasn atau kecakapan yang 

menggambarkan kualifikai atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif 

maupun yang kuantitatif. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang 

yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan 
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 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, -Ed. 1 Cet. 2.- Jakarta : 

Rajawali Pers, 2014. 
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perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan 

sebaik-baiknya.
21

  

Dengan kata lain kompetensi tidak hanya mengandung pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang diperlukan tersebut dalam pekerjaan. 

Kompetensi merupakan ability, yaitu kapasitas seseorang individu untuk 

mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan yang mana kemampuan 

individu tersebut dibentuk oleh dua faktor, yaitu faktor kemampuan 

intelektual dan kemampuan fisik.
22

  

Menurut Hall dan Jones dalam Masnur Muslich, Kompetensi 

(competence).
23

 yaitu pernyataan yang menggambarkan penampilan suatu 

kemampuan tertentu secara bulat yang merupakan perbaduan antara 

pengetahuan dan kemampuan yang  dapat diamati dan diukur yang 

diperlukan untuk menuntaskan kegiatan sehari-hari. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

Tentang Standar Nasional Pendidikan pada penjelasan Pasal 28, ayat (3), 

butir a, sudah secara jelas mendeskripsikan bahwa Kompetensi Pedagogik 

adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, yang meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

                                                                 
21

 Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2010), 

h.15. 
22

 Ibid. 
23

 Muslich Masnur, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual, 

(Jakarta: Bumi Aksara.  2007), h.15. 
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pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
24

 

Guru profesional harus memiliki 4 (empat) kompetensi yaitu 

kompetensi   pedagogis, profesional (kognitif), kepribadian (personality), 

dan sosial. Oleh karena itu, selain terampil mengajar, seorang guru juga 

harus memiliki pengetahuan yang luas, bijak dan dapat bersosialisasi dengan 

baik. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru 

dan dosen, maka guru harus: 

a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. 

b. Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan yang 

sesuai 

c. dengan bidang tugasnya. 

d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. 

e. Mematuhi kode etik profesi. 

f. Memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas. 

g. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi 

kerjanya. 

h. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara 

berkelanjutan. 

i. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

profesionalnya,  dan 

j. Memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum.
25

  

                                                                 
24

  Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.2005. Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta, h. 90. 
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 Pendidik sebagai agen pembelajaran harus memiliki kualifikasi 

akademik dan kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk  mewujudkan tujuan pendidikan Nasional. Kompetensi 

guru sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah meliputi : kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik 

seorang guru ditandai dengan kemampuannya menyelenggarakan proses 

pembelajaran yang bermutu, serta sikap dan tindakan yang dapat dijadikan 

teladan. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam 

mengelola proses pembelajaran siswa. Selain itu kemampuan    pedagogik 

juga ditunjukkan dalam membantu, membimbing dan memimpin  siswa.
26

 

Berdasarkan pengertian seperti tersebut di atas maka yang dimaksud 

dengan pedagogik adalah ilmu tentang pendidikan anak yang ruang 

lingkupnya terbatas pada interaksi edukatif antara pendidik dengan siswa. 

Dapat pula diartikan kompetensi pedagaogik adalah sejumlah kemampuan 

guru yang berkaitan dengan ilmu dan seni mengajar siswa.  

 

2.  Indikator Kompetensi Pedagogik Guru 

Menurut Janawi,
27

 kompetensi pedagogik merupakan kemampuan 

guru   dalam pengelolaan pembelajaran siswa yang sekurang-kurangnya 

meliputi: 

                                                                                                                                                                                
25

 Imam Wahyudi, Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru. (Jakarta: PT Prestasi 

Pustakatya, 2012), h.17-18. 
26

 Ibid., h. 22. 
27

 Janawi. Kompetensi Guru: Citra Guru Profesional. (Bandung: Alfabeta. 2012), h. 35. 
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1) Pemahaman Wawasan Atau Landasan Kependidikan 

  Guru mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif sesuai dengan 

standar kompetensi guru. Guru mampu menyesuaikan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan memotivasi 

mereka untuk belajar: 

a. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menguasai materi 

pembelajaran sesuai usia dan kemampuan belajarnya melalui 

pengaturan proses pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi, 

b. Guru selalu memastikan tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi pembelajaran tertentu dan menyesuaikan aktivitas 

pembelajaran berikutnya berdasarkan tingkat pemahaman 

tersebut, 

c. Guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan/aktivitas 

yang dilakukannya, baik yang sesuai maupun yang berbeda 

dengan rencana, terkait keberhasilan pembelajaran,  

d. Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan 

belajar siswa, 

e. Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait 

satu sama lain, dengan memperhatikan tujuan pembelajaran 

maupun proses belajar siswa, 

f. Guru memperhatikan respon siswa yang belum atau kurang 

memahami materi pembelajaran yang diajarkan dan 
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menggunakannya untuk memperbaiki rancangan pembelajaran 

berikutnya.  

2) Pemahaman terhadap siswa 

Menguasai karakteristik siswa berhubungan dengan kemampuan 

guru dalam memahami kondisi siswa. Anak dalam dunia pendidikan 

modern adalah subyek dalam proses pembelajaran. Anak tidak dilihat 

sebagai obyek pendidikan, karena anak merupakan sosok individu yang 

memerlukan perhatian dan sekaligus berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran. Anak juga memiliki karakteristik tersendiri yang 

berbeda satu dengan yang lainnya. 

Guru merupakan organisator pertumbuhan pengalaman siswa. 

Guru harus dapat merancang pembelajaran yang tidak semata 

menyentuh aspek kognitif, tetapi juga dapat mengembangkan 

keterampilan dan sikap siswa. Maka, guru haruslah individu yang kaya 

pengalaman dan mampu mentransformasikan pengalaman itu pada 

siswa dengan cara-cara yang variatif. 

Guru harus memahami bahwa semua siswa dalam seluruh konteks 

pendidikan itu unik. Dasar pengetahuan tentang keragaman sangat 

penting dan termasuk perbedaan dalam kecerdasan, emosional, bakat, 

dan bahasa. Demikian juga seorang guru harus memperlakukan siswa 

dengan respek, apakah ia dari keluarga miskin atau kaya. Guru harus 
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mampu mengarahkan siswa untuk fokus pada kemampuannya dalam 

bidang tertentu dan menunjukkan cara yang tepat untuk meraihnya.
28

 

Ada enam indikator penilaian guru untuk kompetensi ini yaitu 

sebagai berikut : 

a. Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap siswa 

dikelasnya 

b. Guru memastikan bahwa semua siswa mendapat kesempatan 

yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran 

c. Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan 

belajar yang sama pada semua siswa dengan kelainan fisik dan 

kemampuan belajar yang berbeda 

d. Guru mencoba mengetahui penyimpangan perilaku siswa untuk 

mencegah perilaku tersebut merugikan siswa lain 

e. Guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi 

kekurangan siswa 

f. Guru memperhatikan siswa dengan kelemahan fisik tertentu 

agar dapat mengikuti aktifitas pembelajaran, sehingga siswa 

tersebut tidak di marjinalkan seperti tersisihkan, diolok, 

minder.
29

  

3) Pengembangan kurikulum atau silabus 
                                                                 

28
 Jejen Maspupah, Peningkatan Kompetensi Guru: Melalui Pelatihan Dan 

Sumber Belajar Teori dan Praktik, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 

h.32. 
29

 Nanang Priatno dan Tito Sukamto, Pengembangan Profesi Guru, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. 2013), h.38. 
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  Dalam dunia pendidikan, perubahan kurikulum merupakan hal 

yang sudah pasti terjadi. Dan di Indonesia telah terjadi setidaknya tujuh 

kali perubahan kurikulum terhitung sejak kurikulum tahun 1984 sampai 

kurikulum 2013. Sebagai seorang pendidik dituntut mampu 

mengembangkan setiap kurikulum dalam pembelajaran sesuai dengan 

kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah. Dalam pengembangan 

kurikulum sendiri, perlu mempertimbangkan dua model untuk 

meningkatkan pendidikan, yaitu hidden curriculum (proses penanaman 

nilai-nilai dan sifat-sifat pada diri siswa, dan self reflection (evaluasi 

proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan untuk memperoleh 

umpan balik.
30

  

  Guru mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting 

kurikulum dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan 

lingkungan pembelajaran. Guru mampu memilih, menyusun, dan 

menata materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa.  

Ada empat indikator penilaian terkait Penilaian Kerja guru 

untuk kompetensi ini yaitu: 

a. Guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum 

b. Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan 

silabus untuk membahas materi ajar tertentu agar siswa 

dapat mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan 
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 Zamroni, Paradigma pendidikan masa depan, (Yogyakarta: Bigraf, 2000), h. 79. 
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c. Guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan 

memperhatikan tujuan pembelajaran 

d. Guru memilih materi pembelajaran yang: 

b. sesuai dengan tujuan pembelajaran 

c. tepat dan mutakhir 

d. sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar siswa 

e. dapat dilaksanakan di kelas dan sesuai dengan konteks 

kehidupan sehari-hari siswa.
31

  

4) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 

Proses pembelajaran yang mendidik adalah proses yang selalu 

berorientasi pada pengembangan potensi anak. Prinsip-prinsip yang 

perlu dipertahankan seperti. 

a. Kegiatan yang berpusat pada anak 

Setiap proses pembelajaran menuntut keterlibatan intelektual 

dan emosional siswa melalui asimilasi dan akomodasi kognitif 

siswa untuk mengembangkan pengetahuan, tindakan, serta 

pengalaman langsung dalam rangka mengembangkan 

keterampilan (motorik, kognitif, sosial, dan spiritual) penghayatan 

dan internalisasi dalam pembentukan sikap dan perilaku. 

b. Belajar melalui langsung berbuat. 

c. Mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan 

social 
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 Nanang Priatno, Tito Sukamto, Op.cit., h. 41. 
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d. Belajar sepanjang hayat.
32

 

Pada anak-anak dan remaja, inisiatif belajar harus muncul dari 

para guru, karena mereka pada umumnya belum memahami 

pentingnya belajar. Maka, guru harus mampu menyiapkan 

pembelajaran yang bisa menarik rasa ingin tahu siswa, yaitu 

pembelajaran yang menarik, menantang, dan tidak monoton, baik dari 

sisi kemasan maupun isi atau materinya. 

Guru mampu menyusun dan melaksanakan rancangan 

pembelajaran yang mendidik secara lengkap. Guru mampu 

melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

siswa. Guru mampu menyusun dan menggunakan berbagai materi 

pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik siswa. 

Selain itu guru juga harus mampu berkomunikasi secara efektif, 

empatik dan santun dengan siswa dan bersikap antusias dan positif. 

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian energi dari alat 

indera menuju ke otak.
33

  

Berkomunikasi efektif, empatik dan santun terhadap anak didik 

merupakan komunikasi yang harus dilakukan dalam proses 

pembelajaran. Bahasa yang empatik dan santun membuat suasana 

pelajaran lebih harmonis. Dalam proses belajar mengajar, komunikasi 

empatik, persuasif, dan menarik akan berdampak pada terjadinya 

proses pembelajaran yang konstruktif. Guru mampu memberikan 
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 Janawi,Op.cit., h.37. 
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  Rakhmat, Jalaluddin. Psikologi Komunikasi. (Bandung: PT Remaja. 1991), h. 4-6. 
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respon yang lengkap dan relevan kepada komentar atau pertanyaan 

siswa dengan cara: 

a. Guru menggunakan pertanyaan untuk mengetahui 

pemahaman dan menjaga partisipasi siswa, termasuk 

memberikan pertanyaan terbuka yang menuntut siswa 

untuk menjawab dengan ide dan pengetahuan mereka. 

b. Guru memberikan perhatian dan mendengarkan semua 

pertanyaan dan tanggapan siswa, tanpamenginterupsi, 

kecuali jika diperlukan untuk membantu atau 

mengklarifikasi pertanyaan/tanggapan tersebut. 

c. Guru menanggapi pertanyaan siswa secara tepat, benar, 

dan mutakhir, sesuai tujuan pembelajaran dan isi 

kurikulum, tanpa mempermalukannya. 

d. Guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kerja sama yang baik antar siswa. 

e. Guru mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap 

semua jawaban siswa baik yang benar maupun yang 

dianggap salah untuk mengukur tingkat pemahaman 

siswa. 

f. Guru memberikan perhatian terhadap pertanyaan siswa 

dan meresponnya secara lengkap dan relevan untuk 

menghilangkan kebingungan pada siswa. 



34 
 

 
 

5) Pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya 

Memfasilitasi pengembangan potensi anak didik berarti 

membantu pengembangan diri dan potensi yang dimilikinya. 

Menurut Conny R. Semiawan manusia belajar, tumbuh, dan 

berkembang dari pengalaman yang diperolehnya melalui 

kehidupan keluarga. Perkembangan pada manusia mengandung 

sumber daya yang memiliki kondisi sosial kultural, fisik, dan 

biologis yang berbeda-beda dalam lingkungannya. Dengan kata 

lain dalam dunia persekolahan, guru, dan sekolah memiliki peran 

penting dalam menumbuh kembangkan potensi anak. Guru 

mampu menganalisis potensi pembelajaran setiap siswa dan 

mengidentifikasi pengembangan potensi siswa melalui program 

pembelajaran yang mendukung siswa mengaktualisasikan 

potensi akademik, kepribadian, dan kreativitasnya sampai ada 

bukti jelas bahwa siswa mengaktualisasikan potensi mereka: 

a. Guru menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk 

penilaian terhadap setiap siswa untuk mengetahui tingkat 

kemajuan masing-masing. 

b. Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran 

yang mendorong siswa untuk belajar sesuai dengan 

kecakapan dan pola belajar masing-masing. 
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c. Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran 

untuk memunculkan daya kreativitas dan kemampuan 

berfikir kritis siswa. 

d. Guru secara aktif membantu siswa dalam proses 

pembelajaran dengan memberikan perhatian kepada setiap 

individu. 

e. Guru dapat mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, 

potensi, dan kesulitan belajar masing-masing siswa. 

f. Guru memberikan kesempatan belajar kepada siswa sesuai 

dengan cara belajarnya masing-masing. 

g. Guru memusatkan perhatian pada interaksi dengan siswa dan 

mendorongnya untuk memahami dan menggunakan informasi 

yang disampaikan.
34

   

6) Evaluasi hasil belajar 

Dalam proses penilaian, kemampuan yang dinilai adalah 

bagaimana guru    mampumenyelenggarakan penilaian proses dan hasil 

belajar secara  berkesinambungan. Guru melakukan evaluasi atas 

efektivitas proses dan hasil belajar dan menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk merancang progam remidial dan 

pengayaan. Guru menggunakan hasil analisis penilaian dalam proses 

pembelajaran.
50
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5 (lima) indikator penilaian terkait PK (Penilaian Kerja) Guru yaitu 

sebagai berikut: 

a. Guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang 

tertulis dalam RPP 

b. Guru melaksanakan penilaian dengan adanya berbagai teknik dan 

jenis penilaian, selain penilaian formal yang dilaksanakan 

sekolah, dan mengumumkan hasil serta implikasinya kepada 

siswa, tentang tingkat pemahaman terhadap materi pembelajaran 

yang telah dan akan dipelajari. 

c. Guru menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi topik/ 

kompetensi dasar yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan 

kelemahan masing-masing siswa untuk keperluan remidial dan 

pengayaan. 

d. Guru memanfaatkan masukan dari siswa dan merefleksikanya 

untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya, dan dapat 

membuktikanya melalui catatan, jurnal pembelajara, rancangan 

pembelajaran, materi tambahan dan sebagainya.  

B. Pelaksanaan Evaluasi Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak  

1. Pengertian Evaluasi 

Rangkaian akhir dari suatu proses pendidikan adalah evaluasi atau 

penilaian. Berhasil atau tidaknya pendidikan dalam mencapai tujuannya 

dapat dilihat setelah dilakukan evaluasi terhadap output yang dihasilkan. 
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Jika hasilnya sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam tujuan 

pendidikan, maka usaha pendidikan itu dapat dinilai berhasil, tetapi jika 

sebaliknya, maka pendidikan itu dinilai gagal. Dari sisi ini dapat difahami 

bahwa urgennya evaluasi dalam proses pendidikan. 

Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris “Evaluation”, 

dalam bahasa Arab: Al-Taqdir (انتمٌدس) dalam bahasa Indonesia berarti: 

penilaian, akar katanya adalah Value, dalam bahasa Arab: Al-Qiyamah (يت 

 ,dalam bahasa Indonesia berarti nilai. Dengan demikian secara harfiah (انٍما

evaluasi pendidikan (Educational Evaluation) = Al-Taqdir, Al-Tarbawi= ( 

نتمٌدسا انتسبوي ) dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau 

penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.
35

 

Adapun dari segi istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Edwind 

Wandt dan Gerald W. Brown (1997) yang dikutif oleh Anas: “Bahwa 

evaluasi itu menunjukan kepada, atau suatu proses untuk menentukan nilai 

dari sesuatu”.
36

  

Jadi yang dimaksud dengan evaluasi adalah penilaian. Dalam kaitan ini al 

qur‟an juga menegaskan bahwa nilai perbuatan manusia itu ditentukan oleh 

keadaannya (pelaksanaan). Sebagaimana firman Allah: 
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Artinya: “Katakanlah: tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya 

masing- masing”. (Q.s. Al-Isra‟: 84).
37

 

Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis yang dilakukan 

dalam rangka untuk mengetahui apakah suatu program itu telah dilaksanakan 

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi Pembelajaran merupakan suatu 

proses untuk menentukan jasa, nilai atau manfaat kegiatan pembelajaran 

melalui kegiatan penilaian dan pengukuran. Pelaksanaan Pendidikan 

merupakan serangkaian aktifitas guru yang meliputi metode guru, sikap guru 

dalam mengajar, penerapan metode mengajar dalam menyampaikan materi 

serta membangkitkan minat siswa dalam belajar. 

Menurut Gronlund dalam buku Djaali dan Muljono bahwa Evaluasi berasal 

dari bahasa Inggris yang dikenal dengan “Evaluation” yaitu suatu proses yang 

sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh mana 

tujuan program telah tercapai.
38

  

Menurut Oemar Hamalik dalam bukunya Pengajaran Berdasarkan 

Pendekatan Sistem bahwa “evaluas merupakan suatu proses berkelanjutan 

tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai 

keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pengajaran.
39

 

Menurut Norman E. Gronlund (1976) yang dikutif oleh Ngalim Purwanto 

merumuskan bahwa evaluasi adalah “Evaluation a systematic by process of 

determining the extent to which instructional objectives are achieved by 
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pupils” (Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau 

membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran yang telah 

dicapai oleh siswa).
40

 

Menurut Cronbach (1982) didalam bukunya Designing Evaluator Of 

Educational and Social Program yang dikutip Daryanto mengatakan bahwa 

“Evaluasi merupakan suatu proses terus menerus sehingga dalam proses 

kegiatannya memungkinkan untuk merevisi apabila dirasakan adanya suatu 

kesalahan”.
41

 Dalam konteks ini terdapat ayat al qur‟an yang menganjurkan 

kepada kaum muslim dan mukmin untuk mengevaluasi perbuatannya yaitu 

terdapat pada surah Al Hasyr ayat 18. Sebagaimana yang di kutif oleh Anas 

bahwa firman Allah dalam Surat Al-Hasyr: 

                           

          

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari 

esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Hasyr : 18).
42

 

 

Dari ayat di atas menekankan bahwa orang mukmin harus mengevaluasi 

perbuatannya untuk menuju amal perbuatan yang baik, dengan demikian 

evaluasi guru terhadap proses pembelajaran sangat penting karna dengan 
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mengevaluasi proses pembelajaran dapat mengetahui out put dari proses 

pembelajaran itu sendiri. 

Selain itu, menurut Bloom bahwa “Evaluasi adalah pengumpulan 

pernyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya 

terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauhmana tingkat 

perubahan dalam pribadi siswa”.
43

 

Sebagaiman yang kutip oleh Anas bahwa firman Allah dalam Surat 

Al-Insyiqoq ayat :  

َّ طَبَ ًقا َعْن طََبق   ۗ  لَتَ رَْكُبن  
Artinya : “Sesungguhnya kamu melalui tingkat (tahap) demi tingkat 

(tahap) dalam kehidupan” (Surat Al-Insyiqoq ayat 19).
44

  

Berdasarkan pengertian para ahli di atas, maka setiap kegiatan evaluasi 

atau penilaian merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk 

memperoleh informasi atau data, berdasarkan data tersebut kemudian dicoba 

untuk membuat suatu keputusan. Jadi evaluasi bukan sekedar menilai suatu 

aktifitas secara spontan, melainkan menilai sesuatu secara berencana, 

sistematika dan terarah berdasarkan tujuan yang ada atau tujuan yang jelas. 

Evaluasi belajar dan pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai 

belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan, dengan melalui kegiatan 

penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Kedudukan evaluasi 

dalam proses pendidikan bersifat integratif artinya setiap ada proses pendidikan 
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pasti ada evaluasi. Evaluasi pembelajaran adalah evaluasi terhadap proses 

belajar mengajar. 

Evaluasi pembelajaran menekankan pada evaluasi karakteristik peserta 

didik, kelengkapan dan keadaan sarana dan prasarana pembelajaran, 

karakteristik dan kesiapan guru, kurikulum dan materi pembelajaran, strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan pelajaran, serta keadaan lingkungan dimana 

pembelajaran berlangsung. 

Secara sistemik, evaluasi pembelajaran diarahkan pada 

komponen-komponen sistem pembelajaran yang mencakup: 

a. Komponen input, komponen input meliputi yaitu perilaku awal siswa 

(entry behavior) siswa, 

b. Komponen input instrumental yaitu kemampuan propesional guru, 

c. Komponen kurikulum yaitu program studi, metode dan media, 

d. Komponen administrasi yaitu alat, waktu dan dana Komponen proses 

ialah prosedur pelaksanaan pembelajaran,  

e. Komponen output yaitu hasil pembelajaran yang menandai 

ketercapaian tujuan pembelajaran.  

2. Tujuan Evaluasi 

Menurut Sudijono yang menjadi tujuan khusus kegiatan evaluasi 

dalam bidang pendidikan adalah: 

1).Untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program 

pendidikan tanpa adanya evaluasi, maka tidak mungkin timbul 
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kegairahan atau rangsangan pada diri peserta didik untuk memperbaiki 

dan meningkatkan prestasinya masing-masing 

2).Untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan 

ketidak berhasilan peserta didik dalam mengikuti program  pendidikan, 

sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau  cara-cara 

perbaikannya.
45

 

Dalam rangka menerapkan prinsip keadilan, keobjektifan, dan keikhlasan 

 evaluasi pendidikan bertujuan : 

a) Untuk mengetahui atau mengumpulkan informasi tentang taraf 

perkembangan dan kemajuan yang diperoleh murid dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum pendidikan 

b) Mengetahui prestasi hasil belajar guna menerapkan keputusan apakah 

bahan pelajaran perlu diulang atau dapat dilanjutkan. 

c) Mengetahui efektifitas cara belajar dan mengajar, apakah yang telah 

dilakukan guru benar-benar tepat atau tidak baik yang berkenaan 

dengan sikap guru maupun sikap murid. 

d) Mengetahui kelembagaan guna menetapkan keputusan yang tepat dan 

mewujudkan persaingan sehat, dalam rangka berpacu dalam prestasi. 

e) Mengetahui sejauhmana kurikulum telah dapat dipenuhi dalam 

proses kegiatan belajar mengajar. 
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f) Mengetahui pembiayaan yang dibutuhkan dalam berbagai kebutuhan 

baik secara fisik maupun psikis.
46 

Sedangkan menurut Farida bahwa tujuan evaluasi antara lain memberi 

informasi yang dipakai sebagai dasar untuk: 

a. Membuat kebijaksanaan dan keputusan 

b. Menilai hasil yang dicapai para pelajar 

c. Menilai kurikulum 

d. Memberi kepercayaan kepada sekolah 

e. Memonitor dana yang telah diberikan 

f. Memperbaiki materi dan program pendidikan.
47

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pendidikan bertujuan 

untuk memperoleh informasi terhadap potensi peserta didik sehingga 

penempatannya dapat disesuaikan dengan bakat dan minatnya dan bertujuan 

melakukan penilaian total terhadap pelaksanaan kurikulum pada suatu lembaga 

pendidikan. Proses pelaksanaan evaluasi di tingkat sekolah biasanya berupa: 

1. Evaluasi Harian 

2. Evaluasi Tengah Semester 

3. Evaluasi Akhir Semester 

Pada pelaksanaannya jenis-jenis evaluasi tidak hanya menyangkut aspek 

kognitif saja, akan tetapi menyangkut juga aspek psikomotorik dan afektif, 
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sehingga sedikit banyak evaluasi ini bersifat komprehensif, walaupun tentu 

saja tidak semua guru mempunyai komitmen yang sama untuk melaksanakan 

ketiga jenis evaluasi ini. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat dan mengetahui 

proses yang terjadi dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran memiliki 

tiga hal yang penting yaitu; input, transformasi dan output. Input adalah peserta 

didik yang telah dinilai kemampuannya dan siap menjalani proses 

pembelajaran. Transformasi adalah segala unsur yang terkait dengan proses 

pembelajaran yaitu: guru, media, bahan belajar dan metode pengajaran, sarana 

penunjang dan system administrasi. Sedangkan out put adalah capaian yang 

dihasilkan dari proses pembelajaran. 

 

3. Fungsi Evaluasi  

 Fungsi evaluasi dalam pendidikan ialah untuk mengetahui penguasaan 

bahan dalam rangka membimbing pertumbuhan dan perkembangan peserta 

didik secara individu dan untuk menentukan bidang-bidang yang harus 

diperbaiki dan diubah. Menurut Daryanto, ada beberapa fungsi evaluasi 

penilaian yaitu : 

1. Penilaian Berfungsi Selektif 

Tujuannya antara lain untuk memilih siswa yang dapat diterima di 

sekolah tertentu, untuk memilih siswa yang naik kelas atau tingkat 

berikutnya yang seharusnya mendapat beasiswa serta untuk memilih 

siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah. 

2. Penilaian berfungsi diagnostik 
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Dengan mengadakan evaluasi, guru bisa mengadakan diagnosis 

kepada  siswa tentang kebaikan dan kelemahannya. Dengan 

diketahuinya sebab-sebab kelemahan, maka akan lebih mudah bagi 

seorang guru untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. 

3. Penilaian befungsi sebagai penempatan. 

Pendekatan yang lebih bersifat melayani perbedaan kemampuan 

adalah pengajaran secara kelompok, untuk dapat menentukan dengan 

pasti dikelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. 

4. Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. 

Fungsi ini untuk mengetahui sejauhmana suatu program berhasil 

diterapkan. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor, 

yaitu: faktor guru, metode mengajar, kurikulum, sarana dan system 

kurikulum.
48

 

Evaluasi pada umumnya dilakukan dalam dua bentuk yaitu evaluasi secara 

tertulis dan evaluasi secara lisan, terdapat tiga fungsi besar evaluasi.  

Tagliante (1996) menyebutkan “Trois grands fonctions de I’evaluation”. 

Tiga fungsi itu adalah :  

Pertama Fungsi Pronostik, Fungsi Pronostik yaitu tes awal proses 

pembelajaran untuk mengetahui kondisi objektif dari pembelajar. Hasil yang 

diperoleh digunakan untuk menentukan dimana posisi pembelajar, misalnya 

apakah siswa termasuk pemula dalam sebuah materi atau siswa sudah pantas 
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menerima kelanjutan materi tersebut dalam proses pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. Fungsi evaluasi pronostik juga berguna untuk memprediksi 

kompetensi lanjutan yang mungkin dapat dicapai oleh pembelajaran. Artinya, 

dengan hasil tes yang ada, dapat direncanakan kompetensi apa yang dapat 

dikuasai pada tahap berikutnya. 

Kedua Fungsi Diagnostik, Fungsi Diagnostik yaitu evaluasi yang 

menganalisis kemampuan pembelajar pada saat berlangsungnya proses 

pembelajaran. Fokusnya adalah membantu siswa supaya mampu memiliki 

kompetensi sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi ini berlangsung 

sepanjang proses pembelajaran. Tujuan utamanya adalah membantu 

pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Evaluasi diagnostik, 

memungkinkan seorang pengajar mempertahankan metode yang digunakan 

atau segera menggantinya. Fungsi diagnostik ini dapat diwujudkan dalam 

bentuk tes formatif, yang mengevaluasi pembelajar pada setiap sub pokok 

bahasan, atau sub unit suatu pelajaran. Jadi, tes itu tidak hanya dilakukan sekali 

pada akhir pembelajaran, melainkan ada tes- tes pengontrol atau pendamping 

dari tes akhir. Bentuk dan pelaksanaannya tidak seperti yang terjadi selama ini, 

seperti mid semester, tetapi bias lebih dinamis, yang sedemikian rupa bisa 

dirancang oleh guru.  

Ketiga Fungsi Sertifikasi, Fungsi Sertifikasi yaitu evaluasi ini berguna 

untuk menyatakan kedudukan atau peringkat seseorang dalam sebuah 

pembelajaran.  
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Dari tersebut di atas dapat ditelaah lebih lanjut bahwa dengan mengadakan 

evaluasi, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian 

terhadap peserta didiknya. Kemudian apabila alat yang digunakan dalam 

penilaian sudah cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya 

guru akan mengetahui kelemahan peserta didik. Disamping itu diketahui pula 

sebab musabab kelemahan itu, jadi dengan mengadakan penilaian, sebenarnya 

guru telah mengadakan diagnosa kepada peserta didik tentang kelemahan dan 

sebagainya. Dengan demikian diketahui sebab musabab kelemahan ini akan 

lebih mudah dicari cara untuk mengatasinya. 

Bagi pendidik secara dedaktif evaluasi pendidikan itu setidak-tidaknya 

memiliki 5 fungsi, yaitu : 

1. Untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa 

setelah mengetahui atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu 

tertentu. 

2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran.  

3. Untuk mengetahui bahan yang penting untuk memilih dan menetapkan  

status peserta didik. 

4. Untuk keperluan bimbingan konseling. 

5. Untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang 

bersangkutan.
49
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Fungsi evaluasi dalam pendidikan tak terlepas dari tujuan evaluasi itu 

sendiri. Di dalam batasan tentang evaluasi pendidikan yang dikemukakan 

tadi, bahwa tujuan evaluasi pendidikan adalah untuk mendapatkan data 

pembuktian yang akan menunjukkan sampai dimana tingkat kemampuan 

dan keberhasilan peserta didik di dalam pencapaian tujuan-tujuan 

kurikuler. 

a. Ruang Lingkup Evaluasi Pembelajaran 

Ruang lingkup evaluasi berkaitan dengan cakupan objek evaluasi 

itu sendiri. Jika objek evaluasi itu tentang pembelajaran, maka semua 

hal yang berkaitan dengan pembelajaran menjadi ruang lingkup 

evaluasi pembelajaran. Dalam hal ini, ruang lingkup evaluasi 

pembelajaran akan ditinjau dari berbagai perspektif, yaitu domain 

sistem pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan kompetensi. 

Hal ini dimaksudkan agar guru betul-betul dapat mengetahui 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran sehingga tidak terjadi kekeliruan 

atau tumpang tindih dalam penggunaannya. 

Evaluasi (evaluation), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut 

peserta didik untuk dapat mengevaluasi suatu situasi keadaan, 

pernyataan atau konsep berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Hal yang 

penting dalam evaluasi adalah menciptakan kondisi sedemikian rupa, 

sehingga peserta didik mampu mengembangkan kriteria atau patokan 

untuk mengevaluasi sesuatu. 
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1. Domain afektif (affective domain), yaitu internalisasi sikap yang 

menunjuk kearah pertumbuhan batiniah dan terjadi apabila 

peserta didik menjadi sadar tentang nilai yang diterima, kemudian 

mengambil sikap sehingga menjadi bagian dari dirinya dalam 

membentuk nilai dan menentukan tingkah laku. Domain afektif 

terdiri atas beberapa jenjang kemampuan,yaitu: 

2. Kemauan menerima (receiving), yaitu jenjang kemampuan yang 

menuntut peserta didik untuk peka terhadap eksistensi fenomena 

atau rangsangan tertentu. Kepekaan ini diawali dengan 

penyadaran kemampuan untuk menerima dan memperhatikan. 

kata kerja operasional yang dapat digunakan, diantaranya 

menanyakan, memilih, menggambarkan, mengikuti, menjawab 

dan berpegang teguh. 

3. Kemampuan menanggapi dan menjawab (responding), yaitu 

jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk tidak 

hanya peka pada suatu fenomena, tetapi juga bereaksi terhadap 

salah satu cara. Penekanannya pada kemauan peserta didik untuk 

menjawab secara sukarela, membaca tanpa ditugaskan. 

4. Menilai (valuing), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut 

peserta didik untuk menilai suatu objek, fenomena atau tingkah 

laku tertentu secara konsisten. 



50 
 

 
 

5. Organisasi (organization), yaitu jenjang kemampuan yang 

menuntut peserta didik untuk menyatuka nilai-nilai yang berbeda, 

memecahkan masalah, membentuk suatu sistem nilai.
50

  

Ruang Lingkup Evaluasi Pembelajaran dalam Perspektif Sistem 

Pembelajaran. Jika tujuan pembelajaran yakni untuk mengetahui 

keefektifan sistem pembelajaran, maka, ruang lingkup evaluasi 

meliputi : 

a). Program pembelajaran, yang meliputi: 

1. Tujuan pembelajaran umum atau kompetensi dasar, yaitu 

target yang  harus dikuasai peserta didik  dalam  setiap 

pokok bahasan topik. 

2. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi tujuan 

pembelajaran   umum atau kompetensi dasar ini 

adalah keterkaitannya dengan tujuan   kurikuler atau 

standar kompetensi dari bidang studi/ mata pelajaran dan 

  tujuan kelembagaan, kejelasan rumusan kompetensi 

dasar,  kesesuaiannya dengan tingkat perkembangan 

peserta didik,  pengembangannya dalam bentuk hasil 

belajar dan indikator dan  unsur-unsur penting dalam 

kompetensi dasar, hasil belajar dan indikator. 

3. Isi/materi pembelajaran, yaitu isi kurikulum yang berupa 

topik/ pokok bahasan, sub topik/sub pokok bahasan beserta 
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4. Neomuscular coordination, meliputi: mengamati, 

menerapkan,  menghubungkan, menggandeng, 

memadukan, memasang, memotong,  menarik dan 

menggunakan.
51

 

5. perinciannya dalam setiap bidang studi atau mata pelajaran. 

Isi  kurikulum tersebut memiliki tiga unsur, yaitu logika, 

etika dan estetika.  Materi pembelajaran dapat 

dikelompokkan menjadi enam jenis, yaitu  fakta, 

konsep/teori, prinsip, proses, nilai dan ketrampilan. 

6. Metode pembelajaran, yaitu cara guru menyampaikan materi 

pelajaran,  seperti metode ceramah, Tanya jawab, diskusi, 

pemecahan masalah, dan  sebagainya. 

7. Media pembelajaran, yaitu alat-alat yang membantu untuk 

 mempermudah guru dalam menyampaikan isi/materi 

pelajaran. Media   dapat dibagi tiga kelompok, yaitu 

media audio, media visual, dan media  audio visual. 

8. Sumber belajar, yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, 

teknik dan latar.  Sumber belajar dapat dibedakan menjadi 

dua jenis yaitu sumber belajar yang dirancang (resources by 

design) dan sumber belajar yang  digunakan (resources by 

utilization). kriteria yang digunakan sama   seperti 

komponen metode. 
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9. Lingkungan, terutama lingkungan sekolah dan lingkungan 

keluarga.  kriteria yang digunakan antar lain: hubungan 

antara peserta didik dan  teman sekelas/sekolah maupun 

diluar sekolah, guru dan orang tua, serta  kondisi 

keluarga. 

10. Penilaian proses dan hasil belajar, baik yang menggunakan 

tes maupun  nontes. Kriteria yang digunakan, antara lain: 

kesesuaiannya dengan  kompetensi dasar, hasil belajar, 

dan indikator, keseuaiannya denga  tujuan dan fungsi 

penilaian, unsur-unsur penting dalam penilaian, 

 aspek-aspek yang dinilai, kesesuaiannya dengan tingkat 

perkembangan  peserta didik, jenis dan alat penilaian.
52

 

 

 

b). Proses pelaksanaan pembelajaran meliputi : 

1. Kegiatan, yang meliputi jenis kegiatan, prosedur pelaksanaan 

setiap jenis kegiatan, sarana pendukung, efektifitas dan efisiensi, 

dan sebagainya. 

2. Guru, terutama dalam hal menyampaikan materi, kesulitan- 

kesulitan guru, menciptakan suasana pelajaran yang kondusif, 

menyiapkan alat-alat dan perlengkapan yang diperlukan, 
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membimbing peserta didik, menggunakan teknik penilaian, 

menerapkan disiplin kelas dan sebagainya. 

3. Peserta didik, terutama dalam hal peran serta peserta didk dalam 

kegiatan belajar dan bimbingan, memahami jenis kegiatan, 

mengerjakan tugas-tugas, perhatian, keaktifan, motivasi, sikap, 

minat dan umpan balik, kesempatan melaksanakan praktik dalam 

situasi yang nyata, kesulitan belajar, waktu istirahat dan 

sebagainya. 

4. Hasil pembelajaran, baik untuk jangka pendek (sesuai dengan 

pencapaian indikator), jangka menengah (sesuai dengan target 

untuk setiap bidang studi/ mata pelajaran), dan jangka panjang 

(setelah peserta didik terjun kemasyarakat).
53

  

Sebagai suatu bidang kegiatan, evaluasi hasil belajar memiliki ciri- ciri 

khas yang membedakannya dari bidang kegiatan yang lain. Diantara ciri-ciri 

yang dimiliki oleh evaluasi belajar yaitu sebagai berikut : 

1. Bahwa evaluasi yang dilakukan dalam rangka mengukur keberhasilan 

belajar peserta didik, pengukurannya dilakukan secara tidak 

langsung. Objek pengukuran dalam pendidikan adalah peserta didik, 

tidak dilihat dari sosok fisiknya seperti berat badan dan tinggi 

badannya melainkan aspek psikologisnya. Seperti; sikap, minat, 

bakat, intelegensi dan hasil belajar. Aspek-aspek tersebut tidak dapat 

diukur secara langsung. Sebagai contoh untuk mengukur kepandaian 

                                                                 
53

  Ibid., h. 25. 

 



54 
 

 
 

peserta didik yang tidak dilakukan hanyalah mengukur hasil belajar 

dan menjawab atau mengerjakan soal-soal tes, jawaban terhadap 

soal-soal tes tersebut yang dipakai untuk menggambarkan kepandaian 

peserta didik. 

Dalam hubungan ini Carl Witherington mengatakan bahwa, anak yang 

intelegensinya tinggi adalah peserta didik yang mempunyai kemampuan 

sebagai berikut: 

1. Kemampuan bekerja dalam bilangan, 

2. Kemampuan untuk menggunakan bahasa yang baik, 

3. Kemampuan untuk menangkap suatu yang baru yaitu dengan 

cepat mengikuti pembicaraan orang lain, 

4. Kemampuan untuk mengingat-ngingat sesuatu, 

5. Kemampuan untuk memahami hubungan termasuk 

menangkap gejala satu dengan yang lain. 

2. Bahwa evaluasi menggunakan ukuran kuantitatif 

Karena penelitian selalu dimulai dari pengukuran maka hasil 

pengukuran akan menggunakan satuan-satuan kuantitatif, penggunaan 

ukuran kuantitatif untuk mendapatkan hasil pengukuran yang objektif 

dan setelah itu dapat diolah dan ditafsirkan kedalam satuan kuantitatif 

3. Bahwa kegitan evaluasi hasil belajar menggunakan unit satuan tetap 

Objek ukuran hendaknya menggunakan satuan yang tetap, sebab 

apabila menggunakan satuan pengukuran yang tidak tetap akan 
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berakibat hasil evaluasi tidak memiliki nilai yang sama dan 

prediksinya rendah. 

4. Penilaian pendidikan adalah bersifat relatif 

Artinya prestasi belajar yang dicapai oleh peserta didik dari waktu 

ke waktu  tidaklah selalu sama sebab hasil penilaian tidak 

semata-mata ditentukan oleh alat ukur yang valid (benar) namun dapat 

juga dipengaruhi oleh keadaan objek yang selalu berkembang serta 

keadaan lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan itu 

apalagi dalam evaluasi tidak dapat dilaksanakan secara langsung. 

5. Penilaian pendidikan tidakmungkin terhindar dari 

kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat diakibatkan 

alat ukurnya yang kurang valid atau sikap subjektif penilaian maupun 

kesalahan dalam perhitungan, keadaan fisikis dan fisik peserta didik 

yang dinilai serta situasi tempat pelaksanaan penilaian itu 

dilakukan.
54

 

6. Alat-alat Evaluasi 

Secara garis besar, alat evaluasi yang digunakan dapat digolongkan 

menjadi dua golongan yaitu tes dan non tes. Tes dan non tes juga disebut 

sebagai tehnik evaluasi. 

1. Tehnik Non Tes 
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Menurut Arikunto sebagaimana yang dikutif oleh Suharsimi 

Arikunto menjelaskan bahwa yang tergolong dalam tehnik adalah 

sebagai berikut: 

a. kala bertingkat (Rating Scale) 

Skala yang menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka 

bertahap suatu hasil pertimbangan. Kita dapat menilai hampir 

segala sesuatu dengan skala. Dengan maksud agar pencatatannya 

dapat objektif, maka penilaian terhadap penampilan atau 

penggambaran kepribadian seseorang disajikan dalam bentuk 

skala. 

b. Kuesioner (Questionaire) 

Sering disebut juga dengan angket pada dasarnya adalah 

sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan 

diukur (responden). Dengan kuesioner ini orang dapat diketahui 

tentang keadaan, pengalaman, pengetahuan, sikap atau 

pendapatnya dan lain-lain tentang beberapa macam kuesioner, 

dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu: 

Ditinjau dari segi siapa yang menjawab, maka ada: 

1. Kuesioner langsung 

2. Kuesioner tidak langsung 

Ditinjau dari segi cara menjawab dibedakan atas: 

1) Kuesioner tertutup 

2) Kuesioner terbuka 
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c. Daftar cocok 

Yang dimaksud dengan daftar cocok adalah deretan 

pertanyaan atau yang biasanya singkat-singkat, dimana responden 

yang dievaluasi tinggal membutuhkan tanda yang 

ditempat yang sudah disediakan. 
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d. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah satu metode atau cara yang digunakan 

untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya 

jawab sepihak. dikatakan sepihak karena dalam wawancara ini 

responden tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan hanya diajukan oleh subjek evaluasi. 

Wawancara dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu: 

1. Interview bebas 

2. Interview terpimpin 

e. Pengamatan (Observation) 

Pengamatan adalah suatu tehnik yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara 

sistematis, ada tiga macam observasi yaitu : 

1. Observasi partisipan 

2. Observasi sistematik 

3. Observasi eksperimental.
55

  

2. Teknik Tes 

Ada bermacam-macam rumusan tentang tes. Di dalam bukunya yang 

berjudul Evaluasi Pendidikan, Amir Daien Indra Kusuma mengatakan 

bahwa: “Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif 
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untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan 

tentang seseorang, dengan cara yang boleh dikatakan cepat dan tepat”.
56

  

Kesimpulannya bahwa, tes adalah alat pengukur yang berguna untuk 

memperoleh informasi terhadap hasil-hasil yang telah dicapai oleh peserta 

didik dalam suatu program pengajaran yang mempunyai fungsi ganda 

yaitu mengukur peserta didik dan mengukur keberhasilan program 

keberhasilan. 

Menurut pendapat Muchtar Bukhori dalam bukunya “Teknik-teknik 

Evaluasi” mengatakan bahwa: Tes adalah suatu percobaan yang diadakan 

untuk mengetahui ada atau tidak ada hasil-hasil pelajaran tertentu pada 

seorang murid atau kelompok murid.
57

  

Dari kedua pengertian di atas maka tes adalah pengukur berupa 

pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang ditujukan kepada testee untuk 

mendapatkan respon sesuai dengan petunjuk. Secara umum tes dibedakan 

berdasarkan objek pengukurannya dapat dibagi menjadi dua yaitu tes 

kepribadian dan tes hasil belajar. Yang dimaksud dengan tes kepribadian 

yang banyak digunakan adalah pengukuran sikap, minat, bakat, dan tes 

Intelegensi. Sedangkan menurut Anas tes hasil belajar berdasarkan 

fungsinya dapat dibedakan dalam empat jenis yaitu: 

a. Tes Penempatan 
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    Tes ini untuk mengukur kemampuan dasar yang dimiliki 

peserta didik, kemampuan tersebut dapat dipakai untuk 

merumuskan kemampuan peserta didik pada masa mendatang 

sehingga peserta didik dapat dibimbing, diarahkan atau 

ditempatkan pada jurusan yang sesuai dengan kemampuan 

dasarnya. 

b. Tes Pembinaan 

  Tes pembinaan diselenggarakan pada saat berlangsungnya 

proses belajar mengajar yang dilakukan secara priodik, isinya 

mencakup semua unit pengajaran yang telah diajarkan. 

c. Tes Sumatif 

Tes sumatif disebut dengan tes akhir semester atau ujian akhir 

semester (UAS). 

d. Tes Diagnostik 

Tes ini dapat digunakan untuk mengetahui sebab kegagalan 

peserta didik dalam belajar, digunakan untuk kepentingan seleksi, 

diagnostik untuk kepentingan pemilihan jabatan dan lapangan 

studi, diagnostik untuk kepentingan bimbingan dan penyuluhan 

dalam belajar.  

 

C. Mata Pelajaran Aqidah Akhlak  

1.  Definisi Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

Aqidah secara etimologis, akidah bersal dari kata “aqada” 

yang mengandung ikatan atau keterkaitan, atau dua utas tali dalam 
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satu buhul yang tesambung,
58

 disebut ikatan karena ia mengikat dan 

menjadi sangkutan atau gantungan sesuatu, dalam pengertian teknis 

artinya adalah iman atau keyakinan, selain itu aqidah juga diartikan 

janji, karena janji merupakan ikatan kesepakatan antara dua orang 

yang mengdakan perjanjian.  

Secara terminologis aqidah dalam islam merupakan keimanan 

seseorang terhadap Allah yang menciptakan alam semesta beserta 

isinya dengan segala sifat dan segala perbuatan-Nya, definisi tersebut 

menggambarkan bahwa seseorang yang menjadikan Islam sebagai 

aqidahnya berarti ia sudah terikat dengan segala peraturan atau hukum 

yang terdapat dalam Islam.Sementara itu Muhammad alim juga  

mendefinisikan bahwa aqidah berarti credo, creed, keyakinan 

hidup iman dalam arti khas, yakni pengingkaran yang bertolak dari 

hati, dengan demikian aqidah adalah urusan yang wajib diyakini 

kebenarannya oleh hati, menentramkan jiwa dan menjadikan 

keyakinan yang tidak   bercampur dengan keraguan.
59

  

Materi pembelajaran Aqidah Akhlak adalah salah satu materi 

Pendidikan Agama Islam yang lebih banyak menonjolkan aspek nilai, 

baik nilai Ketuhanan maupun kemanusiaan, yang hendak ditanamkan 
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dan ditumbuh-kembangkan ke dalam diri peserta didik, sehingga 

melekat kepada dirinya dan menjadi kepribadiannya.
60

 

Secara bahasa pengertian akhlak diambil dari bahasa arab 

yang berarti perangai, tabi‟at, tingkah laku, adat kejadian, dan 

ciptaan. Kata akhlak merupakan jamak dari kata “khilqun” atau 

khuluqun” yang artinya sama dengan arti akhlak sebagaimana 

disebutkan diatas. Kata akhlak dan khuluq” keduanya dijumpai 

pemakaiannya dalam Al-Qur‟an, firman Allah SWT:  

 

 َواِنََّك َلَعٰلى خنلنق  َعِظْيم  

Artinya: “dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti 

yang agung”. (Qs. Al-Qalam: 4) 

 

Ayat diatas mengambarkan bahwa tugas Rasulullah saw 

sebagai yang berakhlak mulia. Beliau diberi tugas menyampaikan 

tugas agama Allah kepada manusia agar mereka itu mempunyai 

akhlak mulia pula. 

ۗ  ِاَّلَّ خنلنقن اَّْلَوَِّلْْيَ  ۗ  ِاْن ٰهَذا    

Artinya: “(agama Kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan 

orang dahulu”. (QS. As-Syuara : 137). 
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Ayat pertama menggunakan kata khuluq untuk arti budi pekerti, 

sedangkan ayat kedua menggunakan kata khuluq untuk arti kebiasaan, 

dengan demikian kata akhlak dan khuluq secara kebahasaan berarti budi 

pekerti, adat kebiasaan, perangai atau segala sesuatu yang menjadi tabiat.  

Pengertian akhlak secara istilah akhlak berbeda dengan moral 

mengandung beberapa pengertian antara lain adat istiadat, kebiasaan, 

sopan santun, perilaku. Secara etimologis etika dekat dengan moral, etika 

berasal dari bahasa yunani ethos jamak yang berarti adat kebiasaan, maka 

dapat disimpulkan bahwa salah satu mata pelajaran pendidikan agama 

Islam yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan agama dan prilaku 

peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, mata pelajaran aqidah akhlak 

merupakan salah satu pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan formal 

yang berbasis Islami hal ini yang dimaksud pada sekolah Madrasah Aliyah. 

Dari pengertian Aqidah Akhlak yang telah disebutkan di atas, maka 

pengertian Aqidah Akhlak dalam konteks bidang studi yang diajarkan di 

Madrasah Aliyah (MA) adalah merupakan salah satu bidang studi yang 

membahas ajaran agama Islam dalam segi Aqidah dan Akhlak. Materi 

pembelajaran Aqidah Akhlak adalah salah satu materi Pendidikan Agama 

Islam yang lebih banyak menonjolkan aspek nilai, baik nilai Ketuhanan 

maupun kemanusiaan, yang hendak ditanamkan dan 

ditumbuh-kembangkan kedalam diri peserta didik, sehingga melekat 

kepada dirinya dan menjadi kepribadiannya.
61
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2. Tujuan dan Fungsi Mempelajari Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

a. Tujuan mempelajari mata pelajaran aqidah akhlak 

Dasar kehidupan adalah pandangan hidup, pendidikan yang amat 

penting itu tujuannya harus diambil dari pandangan hidup, jika 

pandangan hidup adalah Islam maka tujuan pendidikan harus diambil 

dari kajian-kajian Ilmu Islam.
62

   

Salah satu kajian Ilmu Islam adalah aqidah akhlak, tujuan 

adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan dicapai dalam 

kegiatan belajar mengajar. Kesiapan dari perjalanan proses belajar 

menagajar berpangkal tolak dari jelas tidaknya perumusan tujuan 

pelajaran, tercapainya tujuan pembelajarn sama halnya dengan 

keberhasilan dalam pengajaran, sebagai bahan yang diberikan pada 

siswa dalam proses belajar mengajar, pelajaran aqidah akhlak memiliki 

sasaran yang hendak dicapai sebagai tujuan, tujuan mata pelajaran 

aqidah akhlak, yaitu: 1) Meningkatkan pengetahuan agama dan 

perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, 2) penanaman nilai 

ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup didunia 

dan akhirat, 3) pengembangan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah 

SWT serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin yang 

sebelumnya telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga.  
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Adapun pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah aliyah bertujuan 

agar siswa memiliki pengetahuan, penghayatan dan keyakinan yang 

benar terhadap hal-hal yang harus diimani sehingga keyakinan itu 

tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya sehari-hari agar menjadi 

manusia yng beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak 

yang baik dan meninggalkan akhlak yang buruk. 

b. Pentingnya Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

Mempelajari ilmu aqidah akhlak sangat penting bagi umat Islam 

pada umumnya, karena didalam ilmu tersebut berbagai masalah 

dibahas sehingga orang yang memahami aqidah akhlak dengan benar 

dan baik akan dapat melaksanakan ibadahnya dengan baik. Ilmu 

aqidah akhlak merupakan pelajaran yang membahas perilaku manusia 

menentukan antara baik dan buruk, terpuji dan tercela, tentang 

perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin, mata pelajaran 

aqidah sangat penting, terlebih hal itu disajikan kepada siswa, karena 

setelah siswa mempelajari ilmu aqidah akhlak siswa dapat memilki 

prilaku yang baik dalam kesehariannya. 

 

3. Materi Kurikulum Aqidah Akhlak 

   Secara garis besar, materi kurikulum Aqidah Akhlak di Madrasah 

Aliyah memiliki perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan dan 

tuntutan dunia global harus diantisipasi dan di respon oleh duna pendidikan 

kemajuan ilmu pengetahan dan teknologi serta komunikasi membawa 

perubahan yang besar dalam pola dan gaya hidup umat manusia. 
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Diperkirakan perubahan itu akan terus berjalan maju dan menuntut 

perubahan dalam cara pandang, cara bersikap dan bertindak masyarakat 

termasuk generasi penerus bangsa ini, kurikulum harus bisa mengantisipasi 

perubahan itu dan merespon tuntutan zaman yang selalu berubah. 

Kurikulum Madrasah Aliyah (KMA) materi pokok sebagai berikut. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan    

Berdasarkan uraian dan hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pada kompetensi pedagogik guru di Madrasah Aliyah Negeri se-kota 

Bandar Lampung yaitu MAN 1 Bandar Lampung dan MAN 2 Bandar 

Lampung, Guru sudah merancang instrumen evaluasi pembelajaran 

Aqidah Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri tersebut dan sudah 

tergolong baik, hal ini terlihat dari terpenuhinya prosedur atau 

langkah-langkah pelaksanaan evaluasi pembelajaran itu sendiri. Proses 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah 

Aliyah Negeri se-kota Bandar Lampung yaitu MAN 1 Bandar 

Lampung dan MAN 2 Bandar Lampung, mencakup: (a). Pembuatan 

kisi-kisi soal evaluasi pembelajaran, (b). Menyusun alat evaluasi 

pembelajaran, (c). Waktu pelaksanaan evaluasi, (d). Teknik evaluasi 

pembelajaran, (e). Pemberian nilai evaluasi, (f). Pelaporan nilai hasil 

evaluasi serta program remidial.  Disamping itu guru dalam 

merancang instrumen tes dan non tes, jenis tes yang digunakan tes 

subjektif essay dan uraian. Guru memberikan materi dalam melakukan 

penilaian pembelajaran akidah akhlak dilakukan dengan cara tes 

tertulis yang dikumpul melalui whatssapp atau file, dalam evaluasi 

guru lebih fokus mengukur ranah kognitif yaitu mengukur 

pengetahuan dan pemahaman siswa. 
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2. Dalam pembuatan kisi-kisi soal Guru di Madrasah Aliyah Negeri 

se-kota Bandar Lampung yaitu MAN 1 Bandar Lampung dan MAN 2 

Bandar Lampung, sudah mengikuti acuan kurikulum madrasah dan 

guru memberikan soal sesuai dengan tingkat kognitif (tingkat 

kesukaran soal)  dengan materi yang disampaikan guru, apakah siswa 

itu paham dengan soal yang diberikan guru, namun peneliti 

menemukan bahwa dalam mengambil keputusan penilaian, belum 

lengkap karena masih ada bagian dari kisi-kisi yang belum cukup 

dengan format yang bagus yaitu belum ada kompetensi dasarnya. 

3. Guru dalam menentukan kriteria keberhasilan evaluasi pembelajaran di 

Madrasah Aliyah Negeri se-kota Bandar Lampung yaitu MAN 1 

Bandar Lampung dan MAN 2 Bandar Lampung dengan cara penilaian 

autentik, penilaian atas tugas-tugas yang memerlukan keterlibatan 

yang luas dan kinerja yang kompleks sebagai analisis proses yang 

digunakan untuk menghasilkan respon peserta didik atas perolehan 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang ada. 

4. Guru dalam memilih model dan alat evaluasi pembelajaran dengan 

cara menggunakan model evaluasi CIPP yang meliputi, context, input, 

process, product yang akan menunjang pelaksanaan pembelajaran 

akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri se-kota Bandar Lampung. 

Sedangkan alat untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, 

guru memberikan tugas untuk dikerjakan tiap siswa dan dikumpulkan 

pada pertemuan yang akan datang. Guru dalam melaksanakan 
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pembelajaran aqidah akhlak sudah berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan hasil pengamatan penulis yang telah di uraikan di atas, 

sehingga siswa siswi di MAN Se-Kota Bandar Lampung lebih 

semangat belajar dan tidak bosan mengikuti pelajaran Aqidah Akhlak 

dengan guru tersebut. Penilaian dilaksanakan melalui berbagai cara, 

antara lain; melalui portofolio, produk, proyek, kinerja tertulis dan 

penilaian diri. Proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh 

guru untuk pemberian keputusan terhadap hasil belajar siswa 

berdasarkan tahapan kemajuan belajarnya sehingga diperoleh 

gambaran kemampuan siswa sesuai dengan kompetensi. Berkaitan 

dengan penelitian berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi 

dokumentasi dan bukti dilapangan diperoleh bahwa guru-guru 

memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi hasil 

pembelajaran, tetapi evaluasi yang dilaksanakan hanya sebatas untuk 

memperoleh nilai. Pelaksanaannya untuk mencapai hasil belajar tuntas 

belum dilakukan sepenuhnya sehingga hasil evaluasi tidak 

ditidaklanjuti untuk memperbaiki proses belajar mengajar baik materi 

ajar, metode, model dan media pembelajaran. Pembinaan yang 

diberikan kepala sekolah lebih fokus kepada kegiatan evaluasi diri 

berupa ulangan umum semester, ujian kenaikan kelas dan ujian 

nasional. 
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B. Saran-Saran  

Saran yang dapat penulis berikan adalah :  

a. Saran kepada guru Akidah Akhlak MAN Se-Kota Bandar Lampung 

dalam  Dalam merancang instrumen evaluasi pembelajaran akidah 

akhlak, guru sebaiknya tidak hanya menggunakan tes subjektif essay dan 

uraian, namun juga dalam pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak juga 

menggunakan tes objektif seperti pilihan ganda, guru memvaliditas isi, 

dan merevisi ulang instrumen tersebut. Dalam membuat kisi-kisi soal 

perlu adanya kesesuaian antaran kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator sesuai dengan apa yang ingin guru laksanakan dalam 

pembelajaran akidah akhlak. 

b. Sedangkan saran penulis kepada kepala sekolah dalam pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran yaitu: Mengadakan pertemuan dengan guru akidah 

akhlak untuk memonitoring instrumen, kisi-kisi soal, cara guru dalam 

menentukan kriteria keberhasilan siswa dan memilih model evaluasi 

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran akidah akhlak, jika belum sesuai 

dengan yang diharapkan kepala sekolah  memberikan  pelatihan seperti 

adanya MPGM, KKG, administrasi pelaksanaan pembelajaran aqidah 

akhlak masih ada yang kurang lengkap. 
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