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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang objektif dan
menemukan peningkatan kualitas proses dan kualitas output pada program
pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Banyak aspek yang dapat mempengaruhi
keberhasilan pelaksanaan program pembelajaran. Penelitian ini adalah suatu
pendekatan penelitian evaluatif dengan menggunakan model yang dikembangkan
oleh Widoyoko, yang mencakup dua komponen utama, yaitu: kualitas proses dan
kualitas output pembelajaran. Dalam penelitian ini diterapkan metode studi evaluasi
Program, pengumpulan data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara,
kuesioner dan observasi. Data kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori sangat
kurang, kurang, cukup, baik dan sangat baik, berdasarkan standar yang telah
ditetapkan. Setelah itu evaluasi penilaian yang dibuat pada setiap tahap evaluasi,
dan pengambilan keputusan. Temuan dalam evaluasi program pembelajaran PAI
SMA di Kabupaten Maluku Tengah, menunjukkan bahwa kualitas dari proses
program pembelajaran, termasuk kategori baik, dan kualitas output pembelajaran
PAI juga termasuk dalam kategori baik. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta
sebelumnya, masih ada beberapa aspek dalam evaluasi kualitas proses dan kualitas
output pembelajaran yang perlu ditingkatkan sehingga pembelajaran PAI akan lebih
efektif dan mencapai kompetensi yang telah direncanakan. Berdasarkan data dan
diskusi tentang hasil evaluasi program, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kualitas
proses dan kualitas output untuk pembelajaran PAI di SMA Kabupaten Maluku
Tengah termasuk dalam kategori baik.
Kata Kunci: evaluasi kualitas proses dan kualitas output pembelajaran, PAI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perubahan global secara terus menerus yang terjadi saat ini menuntut perlunya perbaikan
sistem pendidikan nasional termasuk penyempurnaan kurikulum selaku pedoman, acuan atau
rujukan penyelenggaraan pendidikan dengan melalui pembelajaran, sehingga pendidikan
nantinya diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan
diri dengan perubahan zaman.
Pendidikan masih dianggap sebagai salah satu elemen penting yang dapat memajukan
kehidupan bangsa dan negara. Peran pendidikan tidak dapat diabaikan begitu saja untuk
mewarnai pekembangan peradaban umat manusia. Ketika berbicara tentang pendidikan maka
hal tersebut tidak bisa lepas kurikulum. Kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan,
sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum mencerminkan
falsafah hidup bangsa, arah dan tujuan kehidupan suatu bangsa. Kehidupan suatu bangsa di
mana pun dan kapan pun selalu mengalami perkembangan, baik segi sosial, politik maupun
ekonominya. Nilai sosial, kebutuhan dan tuntutan masyarakat cenderung mengalami
perubahan yang disebabkan oleh kamajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk
mengantisipasi perubahan itu, pendidikan diharapkan mampu menjadi solusi, sebab selama
ini pendidikan masih dianggap sebagai salah satu cara yang paling strategis untuk
mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.1
Kecenderungan saat ini menunjukkan semakin mengglobalnya kehidupan baik politik,
ekonomi, sosial, maupun kebudayaan. Kehidupan dunia digiring menjadi satu corak tertentu
yang menjadi ciri globalisasi. Globalisasi yang konon dipopulerkan oleh Theodore Lavitte di
tahun 1985 secara harfiah berasal dari kata global yang bermakna sedunia atau sejagat.
Dijelaskan oleh Peters bahwa globalisasi menjadikan Traditional national borders are being
eroded: the world has become a village. Information and communication technology are
opening up worlds and cultures, bringing people in contact with another”.2 Pendapat yang
sama juga disampaikan oleh Abuddin Nata bahwa globalisasi merujuk pada suatu keadaan
di mana antara satu negara dengan negara lainnya sudah menyatu sehingga batas-batas
teritorial, kultural, dan sebagainya sudah bukan merupakan hambatan lagi untuk melakukan
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penyatuan tersebut.3
Sejarah mencatat bahwa sejak 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami
beberapa kali pergantian dan perubahan, yaitu tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984,
1994, 1999, 2004, 2006, dan 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari
terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi dan iptek dalam masyarakat
berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu
dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di
masyarakat. Semua kurikulum yang pernah ada dirancang berdasarkan landasan yang sama,
yakni Pancasila dan UUD 1945, perbedaannya pada penekanan tujuan pendidikan serta
pendekatan dalam mewujudkannya.
Pergantian dan perubahan kurikulum yang telah terjadi di negeri ini ternyata tidak
membuat pendidikan mengalami perbaikan. Perubahan kurikulum cenderung berfungsi
sebagai alat bongkar pasang untuk melanggengkan kekuasaan. Supriyoko bahkan menyatakan bahwa pergantian kurikulum di Indonesia selama ini tidak selalu didasarkan pada
tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun tuntutan budaya
masyarakat setempat, akan tetapi ternyata ada yang lebih didasarkan pada pertimbangan
politik. Dalam hal ini adalah pergantian kurikulum pendidikan dari kurikulum 1964 yang
dianggap sebagai produk Orde Lama dengan segala kekurangannya menjadi kurikulum 1968
sebagai produk Orde Baru dengan segala kelebihannya saat itu.4
Di awal tahun pelajaran 2013, bangsa Indonesia dihebohkan dengan “pemaksaan”
pemberlakuan kurikulum baru. Kurikulum itu disebut dengan kurikulum 2013 dan disebut
pemaksaan karena dengan persiapan yang serba mendadak, serba dipaksakan dan serba
banyak kelemahan, kurikulum itu harus bisa diimplementasikan di tahun 2013. Walaupun
pemerintah sudah melakukan uji publik terhadap perubahan kurikulum tersebut selama
kurang lebih dua tahun dan perubahan yang dilakukan adalah bertahap bagi kelas tertentu
dan sekolah tertentu, namun masih saja banyak menemui banyak kendala bahkan penolakan
dari beberapa pihak.
Sebagai sesuatu yang baru, tentunya masih memerlukan persiapan dan sosialisasi lebih
jauh agar pihak guru sebagai garda terdepan pendidikan dapat mengenal dan akhirnya dapat
menyayangi “barang baru” tersebut. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk
mensosialisasikan kurikulum baru tersebut di antaranya diklat, pelatihan, workshop, TOT
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tentang implementasi kurikulum 2013. Pemberlakukan kurikulum 2013 yang terkesan
tergesa-gesa dan dipaksakan ini sebenarnya merupakan pengembangan kurikulum
sebelumnya yang berbasis kompetensi dan telah dirintis sejak tahun 2004 dan KTSP 2006
yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Dalam
dokumen implementasi kurikulum 2013 yang disebarluaskan oleh Pemerintah, dijelaskan
bahwa perubahan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang
dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal.
Ada beberapa tantangan internal yang dihadapi. Pertama, terkait dengan tuntutan
pendidikan yang mengacu kepada 8 Standar Pendidikan Nasional. Dari kedelapan standar
tersebut, empat di antaranya telah mengalami revisi terkait dengan pemberlakukan kurikulum
2013. Keempat standar tersebut adalah Standar Isi (Permendiknas 67/ 68/ 69/ 70 tahun 2013),
Standar Proses (Permendiknas 65 tahun 2013), Standar Kompetensi Lulusan (Permendiknas
65 tahun 2013), dan Standar Penilaian Pendidikan (Permendiknas 66 tahun 2013). Kedua,
terkait dengan faktor perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk
usia produktif. Menurut hitung- hitungan Pemerintah, di antara tahun 2010 sampai 2035,
Indonesia dikaruniai bonus demografi di mana angka usia produktif melimpah- ruah. Bonus
demografi yang dikaruniakan Allah kepada Indonesia, tentunya harus mampu untuk
diberdayakan agar menjadi modal pembangunan. Jika tidak dimanfaatkan sebaik mungkin
dengan membekalinya berbagai kompetensi dan keterampilan, justru akan menjadi beban
pembangunan.
Selain tantangan internal yang menjadi landasan pengembangan kurikulum, terdapat juga
tantangan eksternal yang dijelaskan oleh Pemerintah adalah berkaitan dengan masa depan,
kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Penyempurnaan
pola pikir juga menjadi alasan berikutnya, karena tuntutan masa depan hanya akan terwujud
jika ada perubahan dan pergeseran pola pikir. Salah satu yang menjadi harapan perubahan
dan pergeseran dari sistem pendidikan adalah proses pembelajaran. Dalam standar proses
disebutkan bahwa jika dalam kurikulum sebelumnya, proses lebih terfokus pada domain
kognitif, di kurikulum yang baru ini dilengkapi dengan domain afektif dan psikomotor yang
terpadu secara apik. Selain itu, arah pembelajaran juga berubah dari siswa diberi tahu
menjadi siswa mencari tahu dari berbagai sumber belajar yang ada. Paling penting untuk
diperhatikan adalah di dalam kurikulum 2013 diarahkan agar proses pembelajaran bukan
menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, tetapi siswa dituntut untuk aktif kreatif
mencari sumber belajar yang lain di luar guru dan sekolahnya.
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Kemudian yang menarik dari kurikulum 2013 adalah pada tata kelola kurikulum. Pada
kurikulum 2013, kurikulum dimulai dengan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan, tujuan
Pendidikan Nasional, dan kebutuhan. Setelah semuanya ditetapkan baru kemudian dapat
ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangkan dasar kurikulum dan struktur
kurikulum. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, Satuan Pendidikan dan guru tidak diberi
kewenangan menyusun silabus karena sudah disusun di tingkat Nasional. Hal ini menjadi
nilai plus tersendiri bagi kurikulum 2013 karena guru tidak harus terbebani dengan segala
tugas yang terkait dengan penyusunan silabus yang tentunya akan menguras banyak waktu
dan tenaga sehingga guru mempunyai kesempatan yang luas untuk mengembangkan proses
pembelajaran.
Beberapa elemen perubahan kurikulum 2013 dari kurikulum sebelumnya selain pada PP
No.32 tahun 2013 sebagai pengganti PP No. 19 tahun 2003 tentang Standar Nasional
Pendidikan, adalah dari aspek materi. Untuk aspek materi, berbagai mata pelajaran apapun
memiliki Kompetensi Inti yang sama yakni untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki
kompetensi sikap spiritual, bersikap sosial, serta memiliki kompetensi pengetahuan dan
keterampilan. Keempatnya harus dikuasai oleh siswa karena jika salah satunya tidak ada
maka siswa didik dinyatakan kurang dari kompetensi minimal. Hal ini menjadi satu pembeda
dari kurikulum sebelumnya yang menjadikan pengetahuan sebagai tujuan utama. Adapun di
dalam kurikulum baru ini, sikap (attitude), skill dan pengetahuan menjadi perhatian juga. Dan
kurikulum 2013 telah mengalami revisi beberapa kali mulai dari tahun 2014, 2016, dan 2017.
Revisi pada tahun 2014 ke 2015 lebih mengarah kepada perubahan penilaian pada aspek KI 1
dan 2 tentang sikap spritual dan sosial yang sebelumnya harus dicantumkan di dalam RPP
pada penilaian untuk semua mata pelajaran, namun revisi tahun 2016 aspek sikap lebih
diarahkan untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan PPKN. Sementara revisi pada tahun
2017 adalah mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter (PPK) dalam pembelajaran
yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas, literasi 4C (creative, critical
thinking, communicative, collaborative) serta HOTS (Higher order Thingking Skill) dalam
penyusunan RPP. Selain itu juga terdapat perubahan istilah yaitu KKM menjadi KBM
(Ketuntasan Belajar Minimal), UH (Ujian Harian) menjadi PH (penilaian Harian), UTS
menjadi PTS (penilaian Tengah Semester), UAS menjadi PAS (Penilaian Akhir Semester),
dan UKK menjadi PAT ( Penilaian akhir Tahun).
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan
bahan pelajaran serta cara

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan
4

pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan
pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan
untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang
ada di daerah (BSNP). Kurikulum tahun 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum
berbasis kompetensi tahun 2004 dan pengembangan dari kurikulum tahun 2006 tentang
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Secara filosofis, landasan pengembangan kurikulum sesuai dengan filosofi pendidikan
yang berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan
masyarakat, karena kurikulum harus berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta
didik. Secara konseptual, kurikulum harus menganut asas relevansi, berbasis kompetensi, dan
sesuai dengan proses perubahan masyarakat yang bersifat aktif serta adanya kesesuaian
antara teknik penilaian dengan kompetensi yang diharapkan terbentuk, yakni mencakup ranah
afektif, kognitif, dan psikomotorik.Untuk mencapai hasil belajar yang optimal, maka
efektifitas proses pembelajaran harus mendapat perhatian yang serius.
Tujuan pendidikan yang dimaksud di dalam kurikulum 2013 adalah memberikan ilmu
pengetahuan secara utuh kepada siswa dan tidak terpecah-pecah. Kurikulum ini menekankan
pada keaktifan siswa untuk menemukan konsep pelajaran dengan guru berperan sebagai
fasilitator. Implementasi kurikulum 2013 diorientasikan untuk mencetak generasi yang siap
di dalam menghadapi masa depan, dengan tujuan untuk mendorong peserta didik mampu
lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan
(mempresentasikan) apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi
pembelajaran.
Permasalahan penting yang dihadapi oleh dunia pendidikan sampai sekarang ini
adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan siswa di sekolah. Sekolah dikatakan
berhasil apabila prestasi belajar siswa menunjukkan peningkatan. Prestasi belajar merupakan
hasil usaha seseorang di dalam menempuh suatu proses pembelajaran. Prestasi belajar bisa
ditunjukkan dengan prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Prestasi belajar yang
dicapai seseorang akan dipengaruhi oleh berbagai hal, yang secara garis besar dapat
dibedakan menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah
faktor yang berasal dari dalam diri individu yaitu tingkat inteligensi (kecerdasan), minat,
bakat, dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar diri
individu, seperti kebijakan pemerintah program sekolah, kondisi sekolah, kondisi siswa,
teman belajar, kemampuan guru, kenyamanan sekolah, kultur sekolah, peran kepedulian
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orang tua, serta kepedulian masyarakat.5 Baik tidaknya prestasi belajar seseorang akan
dipengaruhi oleh baik tidaknya pengaruh kedua faktor tersebut serta pengaruh interaksi kedua
faktor tersebut.
Kebijakan implementasi Kurikulum 2013 diharapkan melahirkan sekolah yang sehat
serta terciptanya daya saing sekolah. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan
pembelajaran berbasis teknologi informasi yang sangat pesat, hendaknya sekolah yang ada di
provinsi Maluku menyikapinya secara saksama, diantaranya melalui peningkatan kualitas
proses dan kualitas output pembelajaran agar apa yang dicita-citakan dalam perubahan
paradigma pendidikan dapat segera terwujud.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Maluku bahwa jumlah SMA yang ada di
Provinsi Maluku sebanyak 287 sekolah, dari 11 kabupaten/kota yang terdiri atas 194 sekolah
negeri dan 93 sekolah swasta, yang tersebar di Kabupaten Buru 13 sekolah, Buru Selatan 15
sekolah, Kepulauan Aru 13 sekolah, Maluku Barat Daya 21 sekolah, Maluku Tengah 75
sekolah, Maluku Tenggara 19 sekolah, Maluku Tenggara Barat 25 sekolah, Seram Bagian
Barat 38 sekolah, Seram Bagian Timur 21 sekolah, kota Ambon 36 sekolah dan kota Tual 11
sekolah.
Restrukturisasi dalam pengelolaan lembaga pendidikan pada tingkat sekolah Menengah
Atas di provinsi Maluku khususnya di Kabupaten Maluku Tengah ditekankan pada hal-hal
yang menyangkut peningkatan kualitas proses dan kualitas output pembelajaran. Upaya
tersebut diwujudkan melalui penyusunan visi misi dan tujuan yang dimuat dalam kurikulum
2013 yang kemudian akan digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam penyelenggaraan
program pembelajaran, dimana ditekankan pada usaha untuk mewujudakan peserta didik
yang berahlak mulia, mewujudkan peserta didik yang unggul dalam penguasaan iptek dan
pengamalan imtaq, dan mewujudkan peserta didik yang diterima dan dibutuhkan di berbagai
lapisan masyarakat. Sejalan dengan maksud tersebut maka peningkatan kualitas proses dan
kualitas output pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013 sebagai pedoman atau
acuan telah dimplementasikan pada pelaksanaan program pembelajaran pada Sekolah
Menengah Atas di Kabupaten Maluku Tengah, termasuk pada pelaksanaan program
pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
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Peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Maluku
Tengah akan sangat ditentukan oleh hal-hal seperti kesiapan sekolah dalam hal ketersediaan
fasilitas penunjang kegiatan pembelajaran, dan profesionalisme guru terutama yang berkaitan
dengan kemampuan pemahaman guru dalam melaksanakan program pembelajaran, serta
iklim akademik menyangkut situasi yang muncul akibat hubungan antara guru dan siswa atau
hubungan antar-siswa, termasuk derajat afeksi positif atau negatif siswa terhadap
pembelajaran, dan motivasi belajar siswa atau dorongan dalam diri siswa untuk belajar dan
menyelesaikan tugas-tugas, memecahkan masalah maupun mempelajari kompetensi tertentu
dalam mata pelajaran dengan sebaik-baiknya berdasarkan standar keunggulan. Oleh karena
itu evalauasi terhadap hal-hal tersebut di atas perlu dilakukan, dalam rangka mengidentifikasi
efektifitas pelaksanaan yang sesungguhnya, demi mewujudkan upaya peningkatan kualitas
pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Maluku Tengah.
Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada program pembelajaran Pendidikan
Agama Islam yang diselenggarakan pada Sekolah menengah di Kabupaten Maluku Tengah
terdapat tiga komponen penting program pembelajaran yang saling terkait, yaitu perencanaan
pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian. Perencanaan pembelajaran
merupakan persiapan mengelola pembelajaran yang akan dilaksanakan pada setiap tatap
muka. Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan guru mengelolah pembelajaran
di kelas. Kegiatan penilaian dilakukan untuk mengukur dan menilai pencapaian kompetensi
serta untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari proses pembelajaran yang telah
dilaksanakan. Program pembelajaran perlu dirancang secara terencana agar pelaksanaan
pembelajaran berjalan dengan baik. Karena saling terkait

inilah, maka perencanaan

pembelajaran yang baik sangat penting untuk menjamin terlaksananya proses pembelajaran
yang efektif dan benar.
Kecenderungan yang terjadi pada sekolah di Kabupaten Maluku Tengah adalah
terdapat sebagian guru mata pelajaran yang mengadopsi secara utuh perencanaan
pembelajaran yang belum tentu sesuai dengan karakteristik peserta didiknya ini merupakan
indikasi bahwa kinerja dan kemampuan atau kompetensi guru tersebut dalam merancang
perencanaan pembelajaran masih perlu ditingkatkan sehingga kulitas pembelajaran akan lebih
efektif yang pada akhirnya dapat menghasilkan output yang lebih maksimal. Dari gambaran
ini tampak jelas bahwa secara kasat mata mayoritas guru, termasuk guru mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam sebenarnya sudah memiliki perencanaan pembelajaran, namun
apakah guru yang bersangkutan paham atau justru tidak sama sekali. Padahal disadari atau
tidak perencanaan proses akan terkait erat dengan pelaksanaan penilaian yang sangat
7

berpengaruh untuk peningkatan kualitas proses dan kualitas output pembelajaran yang pada
akhirnya berujung pada peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Sehingga dengan demikian
perlu dievaluasi untuk mengidentifikasi bagaimana kualitas pembelajaran Pendidikan Agama
Islam di Kabupaten Maluku Tengah.
Untuk melihat tingkat pencapaian mutu dan tujuan pendidikan, diperlukan suatu
bentuk evaluasi. Menurut Sukardi, tujuan dilakukannya evaluasi adalah sesuai dengan apa
yang telah dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 ayat (1), bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka
pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara
pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya terhadap peserta didik,
lembaga, dan program pendidikan.6
Program pembelajaran, merupakan proses yang terpenting karena dari sinilah terjadi
interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Di sini pula campur tangan langsung
antara pendidik dan peserta didik berlangsung sehingga dapat dipastikan bahwa hasil
pendidikan sangat tergantung dari perilaku pendidik dan perilaku peserta didik. Dengan
demikian dapat diyakini bahwa perubahan hanya akan terjadi jika terjadi perubahan perilaku
pendidik dan peserta didik. Posisi pendidik dan peserta didik memiliki posisi strategis dalam
meningkatkan kualitas pembelajaran.
Proses pembelajaran merupakan serangkaian aktivitas yang terdiri dari persiapan,
pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Ketiga hal tersebut merupakan rangkaian utuh yang
tidak dapat dipisah-pisahkan. Persiapan belajar mengajar merupakan penyiapan yang
meliputi antara lain standar kompetensi dan kompetensi dasar, alat evaluasi, bahan ajar,
metode pembelajaran, media/alat peraga pendidikan, fasilitas, waktu, tempat, dana, harapanharapan, dan perangkat informasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan proses
belajar mengajar. Kesiapan siswa, baik fisik maupun mental, juga merupakan hal penting.
Jadi esensi persiapan proses belajar mengajar adalah kesiapan segala hal yang diperlukan
untuk berlangsungnya proses belajar mengajar.
Pelaksanaan proses belajar mengajar, merupakan kejadian atau peristiwa interaksi
antara pendidik dan peserta didik yang diharapkan menghasilkan perubahan pada peserta
didik, dari belum mampu menjadi mampu, dari belum terdidik menjadi terdidik, dari belum
kompeten menjadi kompeten. Inti dari proses belajar mengajar adalah efektivitasnya. Tingkat
efektivitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh perilaku pendidik dan perilaku peserta
6

H. M. Sukardi, Evaluasi Pendidikan: Prinsip & Operasionalnya (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.
1.
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didik. Perilaku pendidik yang efektif, antara lain mengajarnya jelas, menggunakan variasi
metode pembelajaran, menggunakan variasi media/alat peraga pendidikan, antusiasme,
memberdayakan peserta didik, menggunakan konteks sebagai sarana pembelajaran,
menggunakan jenis pertanyaan yang membangkitkan, dan lain sebagainya. Sedang perilaku
peserta didik, antara lain motivasi atau semangat belajar, keseriusan, perhatian, karajinan,
kedisiplinan, keingintahuan, pencatatan, pertanyaan, senang melakukan latihan soal, dan
sikap belajar yang positif.
Peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam sangat ditentukan oleh
tiga unsur, yaitu: guru, siswa, dan kurikulum. Ketiga unsur tersebut dapat diasumsikan bahwa
(1) Guru, sesuai dengan fungsinya bertugas mengoptimalkan kemampuan siswa dalam
belajar atau sering diistilahkan dengan mengajar. Dalam mengoptimalkan kemampuan siswa
profesionalisme, kemampuan dan pemahaman guru yang memadai dalam mengajar sangat
menentukan peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus keberhasilan program pembelajaran
mencapai tujuan sebagaimana telah direncanakan di dalam silabus yang telah disusun
sebelumnya, (2) Siswa, dengan segala karakteristiknya dalam proses pembelajaran
diharapkan secara maksimal dapat mencapai tujuan belajar, dan (3) Kurikulum, adalah
merupakan pedoman atau media serta sekaligus merupakan salah satu fasilitas penunjang
untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan evaluasi pada
unsur-unsur tersebut untuk mengidentifikasi kualitas proses dan kualitas output pembelajaran
khususnya pada pelaksanaan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
B.

Fokus Penelitian
Penelitian ini akan mengevaluasi Efektifitas implementasi Kurikulum 2013 untuk

pembelajaran PAI pada SMA di Kabupaten Maluku Tengah, suatu penelitian yang
difokuskan pada evaluasi program pembelajaran. Adapun aspek-aspek yang akan dievaluasi
adalah yang berkenaan dengan Kualitas pembelajaran yang meliputi diantaranya Kinerja
Guru, Fasilitas, Iklim Kelas, Sikap Siswa, Motivasi Belajar Siswa dari program pembelajaran
yang bersangkutan dan kualita output pembelajaran yang meliputi diantaranya Kecakapan
Akademik, Kecakapan Personal, serta Kecakapan Sosial siswa. Selanjutnya, dari penjelasan
mengenai hal-hal tersebut di atas diharapkan akan dapat dipahami mengenai kondisi
implementasi serta keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program
pemebelajaran dan apakah telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
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C. Rumusan Masalah
1.

Bagaimanakah kualitas proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam
implementasi kurikulum 2013 pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Maluku
Tengah?

2.

Bagaimanakah kualitas output pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam
implementasi kurikulum 2013 pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Maluku?

D. Kerangka Berfikir
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan
bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggarann kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. (undang-undang No 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1). Keberhasilan kurikulum 2013 dipengaruhi
oleh dua faktor pertama; penentu yaitu kesesuaian kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan dengan kurikulum dan buku teks. Kedua, faktor pendukung yang terdiri dari
tiga unsur yaitu; bentuk kurikulum, penguatan peran pemerintah dalam pembinaan dan
pengawasan dan penguatan manajemen dan budaya sekolah. Monitoring terhadap
implementasi kurikulum 2013 merupakan serangkaian kegiatan memantau kegiatan guru
dalam proses pembelaajaran untuk mengetahui apaakaah implementasi kurikulum 2013 telah
berjalan sesuai dengan sasaran daan tujuan. Monitoring terhadap implementasi kurikulum
2013 bertujuan untuk memaaksimalkaan pelaksanaan kurikulum 2013 di Maluku. Sebagai
output dari implementasi kurikulum adalah pembentukan sumber daya manusian yang
memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada
bagan berikut:
INPUT
Kurikulum
2013

 Kesiapan
 Kebijakan
 Dasar
Hukum

PROSES
 Perencanaan
 Implementasi
 Monitoring
(Evaluasi)
pelaksanaan K13
 Hasil Implementasi
K13
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OUTPUT

Pembentukan
SDM yang
berkualitas

E. Tujuan Penelitian
Penelitian evaluasi program pembelajaran ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
kualitas proses dan kualitas output (hasil) dari pelaksanaan program pembelajaran Pendidikan
Agama Islam (PAI) dalam implementasi kurikulum 2013 pada SMA di Kabupaten Maluku
Tengah. Disamping itu evaluasi yang dilakukan terhadap penyelenggaraan program
pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) ini juga diharapkan dapat menghasilkan
berbagai masukan bagi penyelenggara program dalam membuat keputusan mengenai upayaupaya peningkatan kualitas proses serta kualitas output penyelenggaraan program
pembelajaran.
Adapun tujuan dilakukannya evaluasi pada masing-masing aspek mencakup evaluasi
terhadap kualitas proses dan kualitas output dari program pembelajaran Pendidikan Agama
Islam (PAI) dapat diuraikan sebagai berikut:
1.

Evaluasi Terhadap Kualitas Proses Pembelajaran.
Evaluasi kualitas proses pembelajaran bertujuan untuk mengetahui proses

program pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan menilai dari segi:
a.

Kinerja guru dalam kelas, bertujuan untuk mengetahui kinerja guru dalam kelas,
yang dapat dilihat melalui aspek kompetensi guru, diantaranya: (a) kemampuan
mengaitkan materi dengan permasalahan yang relevan, mampu menjelaskan materi
dengan baik, dan mampu menggunakan berbagai sumber belajar, (b) kemampuan:
memahami perbedaan kemampuan peserta didik, memahami perbedaan SARG
(suku, agama, ras dan golongan) peserta didik dan memperlakukan secara adil,
serta kemampuan menjalin hubungan yang akrab dengan peserta didik. (c)
kemampuan merencanakan pembelajaran, kemampuan mengimplementasikan teknik
dan strategi pengelolaan kelas. (d) kemampuan, diantaranya: kemampuan
menerapkan berbagai strategi pembelajaran, menggunakan alat dan media pembelajaran. (e) kemampuan: menerapkan berbagai teknik penilaian, menilai hasil
belajar peserta didik dengan objektif dan adil, memberikan balikan (feedback)
terhadap tugas-tugas yang dikerjakan peserta didik.

b. Fasilitas Pembelajaran, bertujuan untuk melakukan Penilaian terhadap fasilitas
penunjang dalam pelaksanaan pembelajaran yang dalam model ini ditekankan pada
hal-hal yang berkaitan langsung terhadap proses pembelajaran.
c. Iklim Kelas, bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan, yaitu:
kekompakan peserta didik (student cohesiveness) dalam kelas, keterlibatan peserta
didik dalam kegiatan pembelajaran (student involvement), kepuasan peserta didik
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(student satisfaction) selama mengikuti pembelajaran dan dukungan guru (teacher
support) dalam kegiatan pembelajaran.
d. Sikap Peserta didik, bertujuan untuk memahami, yakni: pemahaman dan atau
keyakinan tentang manfaat pelajaran (kognisi), rasa senang terhadap pelajaran
(afeksi), dan kecenderungan bertindak (konasi) dalam menghadapi pembelajaran.
e. Motivasi Belajar Peserta didik, bertujuan untuk menilai motivasi berprestasi
yang dapat dibedakan berdasarkan aspek ciri-ciri motivasi berprestasi, yaitu: (a)
peserta didik sensitif terhadap hal-hal yang berkaitan derigan peningkatan prestasi
unggul, kegiatan-kegiatan peserta didik untuk mencapai prestasi unggul, (b)
cermat menentukan target prestasi dan usaha menanggulangi berbagai
penghambat pencapaian keberhasilan, (c) mampu menemukan sesuatu cara yang
lebih singkat dan lebih mudah dan menyukai tantangan, baik dari dalam maupun dari
luar, (d) keseumpamaan penyelesaian tugas serta percaya diri dan tangguh dalam
menyelesaikan tugas.
2.

Evaluasi Terhadap Kualitas Output Pembelajaran
Evaluasi

kualitas

Output

pembelajaran

bertujuan

untuk

menilai

dan

mengetahui keberhasilan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)
dari segi peningkatan kompetensi peserta didik, antara lain:
a. Kecakapan Akademik, bertujuan untuk menilai aspek pengetahuan, keterampilan,
dan sikap peserta didik.
b. Kecakapan Personal (personal skills), bertujuan untuk menilai kemampuan
mengidentifikasi sebab dan akibat suatu permasalahan, menentukan alternatif
pemecahan masalah beserta hal-hal yang diperlukan untuk mengimplementasikan
masing-masing alternatif, memilih strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan
alternatif pemecahan masalah yang telah dipilih, dan mengimplementasikan strategi
pemecahan masalah.
c. Kecakapan Sosial (social skills), bertujuan menilai hal-hal yang berhubungan
dengan peserta didik, misalnya: senang menjadi ketua, dapat bekerja sama dan mudah
dengan orang lain, mau mendengarkan saran orang lain, kesediaan memelihara keutuhan
kelompok, menghargai pendapat orang lain dan kesediaan membantu orang lain, serta
mampu membangun semangat kelompok.
Sebagai sebuah peneilitian evaluative penelitian ini dapat menjadi bahan introspeksi
bagi penyelenggara pendidikan di Kabupaten Maluku Tengah untuk dapat meningkatkan
kualitas pembelajaran terutama program pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Selain itu
12

juga dapat menjadi landasan kajian dan masukan berharga

untuk menilai ketercapaian

program pembelajaran PAI yang diharapkan serta sebagai acuan pertimbangan bagi
pengambil kebijakan atau pihak pengelola untuk menyempurnakan dan merevisi dimensidimensi yang kurang dalam mengidentifikasi, merencanakan serta melaksanakan program
pembelajaran PAI di Maluku khususnya di Kabupaten Maluku Tengah.
F.

Kegunaan Penelitian
Sebagai sebuah peneilitian evaluative diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi

bahan introspeksi bagi penyelenggara pendidikan, dalam hal ini Sekolah Mengah Atas
(SMA) di Kabupaten Maluku Tengah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan sehingga
dapat meningkatkan kualitas proses dan kualitas output program pembelajaran terutama
program pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Selain itu penelitian ini juga diharapkan
dapat menjadi referensi bagi Sekolah lainnya di Maluku dalam mengidentifikasi,
merencanakan serta melaksanakan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).
Selanjutnya hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah penelitian
ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan program pembelajaran, agar ke depan lebih banyak
lagi peneliti yang mengkaji program pembelajaran dengan penelitian evaluativ maupun
penelitian dalam bentuk lain yang dapat menyentuh pada aspek-aspek yang lebih mendalam
dengan temuan-temuan yang lebih berpariatif, valid dan dapat diandalakan.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Evaluasi Program
Secara khusus dalam evaluasi bidang pendidikan Scheerens mengemukakan,
“educational evaluation is judging the value of educational objects on the basis of systematic
information gathering in order to support decision making and learning, bahwa evaluasi
bidang pendidikan adalah penilaian mengenai nilai dari objek bidang pendidikan atas dasar
pengumpulan

informasi

sistematis

untuk

pembuatan

keputusan

dan

mendukung

1

pembelajaran. Hal tersebut senada dengan pendapat Campbell & Ruptic mengemukakan
bahwa: Setelah memperoleh informasi tentang perkembangan belajar anak, pencapaian tujuan
pembelajaran, maka perlu diadakan evaluasi untuk mengetahui kelemahan-kelemahan atau
kekurangan-kekurangan yang kemudian akan diadakan perbaikan pada bagian-bagian yang
masih kurang tersebut. Jadi evaluasi adalah proses menghimpun dan menginterprestasi bukti
dan membuat keputusan profesional berdasarkan informasi yang diperoleh.2
Lebih lanjut hal tersebut diperjelas dengan pendapat lain bahwa Campbell memandang
evaluasi sebagai serangkaian kegiatan yang diadakan untuk mengumpulkan informasi/data
yang digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana memperbaiki pengajaran.3
Selanjutnya, Owen mengemukakan bahwa: evaluasi merupakan proses menyediakan
informasi yang dirancang untuk membantu dalam pengambilan keputusan tentang obyek
yang dievaluasi, sedangkan obyek evaluasi tersebut dapat berupa perencanaan, program,
kebijakan, organisasi, produk, maupun individual.4 Dalam bidang pendidikan evaluasi sering
dikaitkan dengan suatu proses menentukan hasil belajar siswa. Gronlund dan Lin
mengemukakan bahwa: evaluasi merupakan suatu proses yang sistematik dalam
mengumpulkan, menganalisa dan menginterprestasi informasi untuk menentukan sampai
dimana tingkat pencapaian siswa terhadap obyek-obyek yang dipelajari.5
Melengkapi definisi evaluasi di atas, Popham memahami evaluasi pendidikan sebagai
penilaian pokok dalam menetapkan kadar atau tingkat dimana tujuan program pembelajaran

1

2

3
4
5

Jaap Scheerens, Gees Glas, and Sally M. Thomas, Educational Evaluation, Assessment, and Monitoring: A Systemic
Aproach (Lisse: Swets & Zeitlinger B. V., 2003), hlm. 318.
Bonnie Campbell Hill dan Cyinthia Ruptic, Pactical Aspects of Authentic Assessment (Michigan: Christophr-Gordon
Pubishers, Inc., 1994), hlm. 12.
Ibid., hlm. 6 – 7.
John M. Owen, Program Evaluation: Froms and Approaches (Sidney: Soutthwood Press, 1993), hlm. 3.
Norman E. Gronlund dan Robert L. Linn, Measurement and Evaluation in Teaching (New York: Mac Milan Publishing
Company, 1990), hlm. 5.
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tercapai.6 Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hal yang terpenting dari suatu evaluasi
adalah bukan saja untuk menghasilkan keputusan akan tetapi suatu evaluasi adalah suatu
proses yang diakhiri dengan tindak lanjut.
Dari beberapa rumusan tentang evaluasi di atas, dapat disimpulkan bahwa, pada
hakikatnya evaluasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan mengumpulkan informasi yang
dilakukan secara sistimatis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) dari
sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang hasilnya dapat digunakan untuk
mengambil keputusan tentang tindak lanjut terhadap suatu obyek yang dievaluasi, apakah
obyek tersebut diputuskan atau direkomendasikan untuk dilanjutkan atau dilanjutkan dengan
diperbaiki pada beberapa bagian terutama pada bagian yang belum mencapai standar atau
sekaligus dihentikan pelaksanaannya.
Selanjutnya, mengenai program mengandung pengertian suatu unit atau kesatuan
kegiatan maka program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan
bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Pelaksanaan program selalu di dalam sebuah
oraganisasi yang artinya melibatkan sekelompok orang.7
Sedangkan evaluasi yang berkaitan dengan proses pengukuran hasil belajar siswa,
yaitu evaluation is a process of making an assessment of a student’s growth. Evaluasi
merupakan proses penilaian pertumbuhan siswa dalam proses belajar mengajar. Pencapain
perkembangan siswa perlu diukur, baik posisi siswa sebagai individu maupun posisinya di
dalam kegiatan kelompok. Pencapaian belajar siswa dapat diukur dengan dua cara: (1) diukur
dengan mengetahui tingkat ketercapaian standar yang ditentukan, dan (2) melalui tugas-tugas
yang dapat diselesaikan siswa secara tuntas.8
Senada dengan pernyataan di atas, Spaulding mengemukakan “A program is a set of
specific activities designed for an intended purpose, with quantifiable goals and objectives”,
bahwa program adalah serangkaian kegiatan yang khusus dirancang untuk tujuan tertentu,
dengan tujuan kuantitatif dan objektif. Lebih lanjut ditambahkan bahwa secara umum
evaluasi program (program evaluation) berbeda dengan penelitian (research). Spaulding
mengemukakan “Program evaluation is conducted for decision-making purposes, whereas
research is intended to build our general understanding and knowledge of a particular topic
and to inform practice” bahwa, evaluasi program dilakukan untuk keperluan pembuatan

6
7

8

W. James Popham, Educational Evaluation (New Jersey: Printice Hall, 1995), hlm. 5.
Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Bagi Mahasiswa
dan Praktisi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 4.
H. M. Sukardi, Evaluasi Pendidikan: Prinsip & Operasionalnya (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 2.
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keputusan, sedangkan penelitian bertujuan untuk membangun pemahaman umum dan
pengetahuan dari topik tertentu serta informasi praktek/terapan.9
Berdasarkan dari berapa bependapat dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang paling
mendasar antara penelitian dan evaluasi program adalah terletak pada tujuan yang ingin
dicapai/diperoleh. Evaluasi program adalah pengumpulan informasi mengenai suatu program
untuk membuat keputusan mengenai program tersebut. Tujuan khusus dalam evaluasi
program adalah memberikan informasi yang dapat digunakan untuk menilai tercapai tidaknya
tujuan umum dan jika tidak, mengapa hal tersebut terjadi, jika tercapai dalam kondisi yang
bagaimana atau dengan biaya berapa.10 Penjelasan lain mengenai program juga dikemukakan
oleh ahli lainya bahwa program adalah segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan
harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Selanjutnya, ditambahkan bahwa suatu
program mungkin saja sesuatu yang berbentuk nyata (tangible) seperti materi kurikulum,
atau abstrak (in-tangible) seperti prosedur, misalnya distribusi biyaya hidup, jadwal 4 hari
loka karya, atau sederetan kegiatan untuk meningkatkan sikap terhadap P4, dan lain-lain.11
Apabila program dikaitkan dengan evaluasi maka evaluasi program dapat didefinisikan
sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari
suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu
organisasi yang melibatkan sekelompok orang.12
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa program adalah suatu kesatuan
dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan melibatkan banyak
orang dalam suatu organisasi, dimana kegiatan-kegiatan tersebut antara satu sama lain saling
berkaitan dan sebelum pelaksanaannya diawali dengan perencanaan yang matang.
Pada pelaksanaan evaluasi program, informasi yang dikumpulkan tersebut harus
memenuhi metode dan prinsip riset secara benar, agar pengambilan keputusan oleh pembuat
keputusan dapat dipertanggung- jawabkan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Roberts dan
Greene mengemukakan bahwa evaluasi program pada dasarnya adalah penerapan metode
riset sosial ilmiah untuk mengakses perencanaan, pelaksanaan, hasil program dan intervensi
sosial. Ada metode dan prinsip riset yang diterapkan. Ada perumusan masalah yang
dijelaskan tentang bagian mana yang akan anda evaluasi dan bagaimana evaluasi itu
9

10

11

12

Dean T. Spaulding, Program Evaluatio in Practice: Core Consepts and Examples for Discussion and Analysis (San
Francisco: Joseey Wiley & Sons, Inc., 2008), hlm. 5.
Michael J. Gibney, et al., Gizi Kesehatan Masyarakat, terjemahan Andry Hartono (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran
EGC., 2005), hlm. 29.
Farida Yusuf Tayibnapis, Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi: Untuk Program Pendidikan dan Penelitian
(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 8.
Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Bagi Mahasiswa
dan Praktisi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 4.
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difokuskan.13 Sehingga, dalam pelaksanaan evaluasi perlu adanya standar guna untuk
membandingkan dari beberapa kriteria, sebagaimana dikemukakan oleh Stake, “evaluation is
the comparison of the condition or performance of something to one or more standards”,
menurut Stake bahwa evaluasi merupakan perbandingan kondisi atau kinerja dari sesuatu
dengan sebuah standar ataupun beberapa standar.14 Dengan demikian yang terpenting dari
suatu evaluasi adalah adanya penetapan standar pelaksanaan evaluasi.
Senada dengan pendapat di atas, Stufflebeam dan Shinkfield mengemukakan bahwa
“Program evaluation is the systematic collection of information about the activities,
characteristics, and outcomes of programs to make judgments about the program, improve
program effectiveness and/or inform decision about future programming”.15
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, evaluasi program
merupakan kumpulan informasi sistematis tentang kegiatan, karakteristik, dan outcomes dari
program untuk membuat penilaian tentang program, meningkatkan efektivitas program
dan/atau menginformasikan keputusan untuk pemrograman ke depan.
Secara khusus, Fitzpatrick, Sanders dan Worthen mengemukakan pendapat lain
mengenai evaluasi program, “The definition of program evaluation take many form
depending on how one views evaluation, which in turn influences the types of evaluation
activities conducted, menurut mereka bahwa evaluasi program tergantung bagaimana
pandangan/penilaian seseorang terhadap evaluasi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi
jenis kegiatan akan evaluasi.16 Evaluasi adalah untuk mengukur keberhasilan suatu program
berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan guna menentukan kebermaknaan yang
mempengaruhi pembuatan keputusan tentang program tersebut dan perbaikan program di
masa yang akan datang.17
Berdasarkan dari beberapa pengertian, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi
program adalah segala kegiatan yang memiliki tujuan umum menyediakan atau menyajikan
data yang ilmiah sebagai input bagi pengambilan keputusan tentang program tersebut dengan
mengacu pada tujuan program sebagai tolok ukur keberhasilan, hasil dari pelaksanaan
evaluasi program akan merekomendasikan kelanjutan program, apakah akan diteruskan atau
diteruskan dengan syarat diperbaiki pada beberapa bagian terutama pada bagian-bagian yang
13

14
15

16

17

Albert R. Roberts and Gilbert J. Greene, Buku Pintar Pekerja Sosial, terjemahan Juda Damanik dan Cynthia Pattiasina
(Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2009), hlm. 473.
Robert E. Stake, Standards-Based & Responsive Evaluation (California: Sage Publications, 2004), hlm. 4.
Daniel L. Stufflebeam dan Anthony J. Shinkfield, Evaluation Theory, Models, & Applications (San Francisco: JosseyBass, 2007), hlm. 434.
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Practical Guidelines (Boston: Person Education, 2004), hlm. 69.
Carol H. Weiss, Evaluation Research (New Jersey: Printice Hall, 1972), hlm. 4.
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masih belum mencapai standar evaluasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu atau sama
sekali dihentikan pelaksanaannya.
B. Implementasi Kurikulum 2013
1.

Pengertian Implementasi Kurikulum.
Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan tau

harapan. Kalau diibaratkan dengan sebuah rancangan bangunan yang dibuat oleh seorang
insinyur bangunan tentang rancangan sebuah rumah pada kertas karkilnya

maka

implementasi yang dilakukan para tukang adalah rancangan yang dibuat tadi dan sangat tidak
mungkin atau mustahil akan melenceng atau tidak sesuai dengan rancangan. Apabila yang
dilakukan para tukang tidak sama dengan hasil rancangan, maka akan terjadi masalah besar
dengan bangunan yang dibuat, karena rancangan adalah sebuah proses yang panjang, rumit,
sulit, dan telah sempurna dari sisi perancang.
Implementasi kurikulum adalah melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakam
dalam kurikulum yang telah direncanakan untuk dijalankan dengan segenap hati dan
keinginan yang kuat. Permasalahan besar akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak
belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang, maka terjadilah kesia-siaan antara
rancangan dan implementasi. Rancangan kurikulum dan implementasi kurikulum adalah
sebuah sistem dan membentuk sebuah garis lurus dalam hubungannya (konsep linieritas)
dalam arti implementasi mencerminkan rancangan, maka sangat penting sekali pemahaman
guru serta aktor lapangan lain yang terlibat dalam proses belajar mengajar sebagai inti
kurikulum untuk memahami perancangan kurikulum dengan baik dan benar.
Implementasi yaitu merupakan suatu proses peletakan ke dalam praktik tentang suatu
ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang dalam mencapai atau mengharapkan
suatu perubahan. Implementasi kurikulum merupakan usaha merealisasikan ide, konsep dan
nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum tertulis menjadi kenyataan. Wujud nyata dari
implementasi kurikulum adalah aktivitas belajar mengajar di kelas, dengan kata lain aktivitas
belajar mengajar di kelas merupakan operasional dari kurikulum tertulis. Dalam proses
pembelajar sebagai implementasi pembelajaran merupakan implementasi dari rencana
kurikulum, biasanya tidak melibatkan pembelajaran dalam arti interaksi antara guru dan
siswa dalam suatu lingkungan sekolah. Implementasi merupakan operasional konsep
kurikulum yang masih bersifat tertulis menjadi aktual dalam kegiatan pembelajaran. Dalam
implementasi kurikulum mestinya diberi peluang untuk dilakukan beberapa modifikasi, sebab
sangat mungkin terjadi perbedaan antara rancangan dengan faktor-faktor yang bersifat lokal
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dan kontekstual, seperti perbedaan individual siswa, sekolah, guru, keadaan orang tua, serta
dukungan masyarakat.
Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas maka implementasi kurikulum dapat
dimaknai sebagai berikut. Pertama, implementasi sebagai aktualisasi rencana atau konsep
kurikulum. Kedua, implementasi kurikulum sebagai proses pembelajaran. Ketiga,
implementasi kurikulum sebagai realisasi ide, nilai dan konsep kurikulum. Keempat,
implementasi kurikulum sebagai proses perubahan perilaku peserta didik. Dari empat konsep
utama implementasi kurikulum ini, pada hakekatnya dapat dipahami bahwa implementasi
kurikulum akan terlihat secara jelas dan nyata dalam proses belajar mengajar itu sendiri
ssehingga secara langsung dapat juga dikatakan proses

belajar mengajar yang sedang

dijalankan itulah sebagai implementasi kurikulum.18
2.

Pendekatan dalam Implementasi Kurikulum.

Beberapa pendekatan implementasi kurikkulum menurut ahlikurikulum adalah:
a.

Implementasi didefinisikan sebagai suatu peristiwa/kejadian. Peristiwa yang terjadi
sebgai suatu kegiatan pengembangan profesional, ketika dokumen dari suatu program
baru dibagikan kepada para guru.

b.

Pendekatan implementasi yang ditekankan pada proses interaksi antara pengembang
kurikulum dengan para guru.

c.

Memandang dan mengakuai bahwa implementasi adalah sebagai bagian dari komponen
kurikulum.

1) Fedelity Perspective
Karateristik utama dalam pendekatan ini ialah pelaksanaan kurikulum di sekolah
berupaya mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan desain yang telah ditetapkan
secara standar. Lebih jauh Jacktion menyebutkan bahwa dalam fidelity perspective,
kurikulum dipandang sebagai rancangan (program) yang akan dilaksanakan di kelas.
Kurikulum dipandang sebagai sesuatu yang riel (rencana progran) yang akan diajarkan
oleh guru.
2) Mutual Adaptation.
Penekatan ini memiliki ciri pokok dalam implementasinya adalah pelaksanaan
mengadakan penyesuaian-penyesuaian berdasarka kondisi riel, kebutuhan dan tuntunan
perkembangan secara kontekstual. Pendekatan ini memiliki asumsi bahwa berdasarkan
tempat empirik. Pada kenyataannya kurikulum tidak pernah benar-benar dapat
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diimplementasikan sesuai rencana, akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan setempat.
Menurut pendekatan ini, desain dan isi kurikulum dirancang di luar konteks
pembelajaran, kemudian diadaptasikan oleh guru sebagai

sebuah pengembangan

kurikulum secara lokal dan adaptasi ini juga dapat dilakukan selama proses implementasi
berlangsung.
3)

Enactment Curriculum.
Pendekatan ini memandang bahwa pelaksanan kurikulum melakukan sebagai upaya
untuk mengoptimalkan pelaksanaan kurikulum. Rencana program (kurikulum) bukan
merupakan produk atau peristiwa (pengembangan), melainkan sebagai proses yang
berkembang. Perencanaan program dilakukan di luar (eksternal), dan merupakan sumber
dari guru untuk mrnciptakan kurikulum sebenarnya yang diterapkan dalam pembelajaran.
Para guru menggunakan rencana kurikulum eksternal sebagai acuan agar kurikulum
dapat diterapkan lebih baik dan bermakna baik bagi guru maupun bagi siswa. Para guru
adalah creator dalam implementasi kurikulum

3. Model- Model dalam Implementasi Kurikulum.
Terdapat beberapa model implementasi kurikulum, sebagaimana yang disampaikan
oleh Meller dan Seller, yaitu:
a. The Concrerns Based Adaptation Model (CBAM)
Inti dari model ini adalah menggambarkan, mengidentifikasi beberapa tingkatan
perhatian atau kepedulian gurutentang suatu inovasa dan bagaimana guru menggunnakan
inovasi didalam kelas. Metode ini merupaka hasil riset implementasi inovasi disekolah dan
perguruan tinggi, yang diselenggarakan oleh Universitas Pusat Penelitian dan Pengembangan
Texas. CBAM mengunakan dua dimensi untuk menguraikan perubahan yaitu: (a) Stage of
Concern about the Innovation (sOc) dengan menguraikan perasaan guru dalam proses
pwrubahan, (b) Level of Use the Innovation (LoU) dengan menguraikan performen guru
dalam menggunakan sebuah program baru. Model ini dikembangkan oleh Hall dan Louck.
b. TORI Model
Model ini dikembangkan oleh Gibb dengan fokus utamapada perubahan personal atau
pribadi dan perubahan sosial. Model ini menyiapakan suatu skala yang membantu guru
mengidentifikasikan bagaimana lingkungan akan menerima ide-ide baru sebagai harapan
untuk mengimplementsikan inovasi dalam praktik dan menyediakan beberapa petunjuk untuk
menyediakan perubahan.
c.Grass-root Model
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Model ini diawalioleh keresahan guru tentang kurikulum yang berlaku. Selanjutnya
mereka memiliki keinginan untuk memperbaharui untuk menyempurnakannya. Tugas para
administrator dalam pengembangan model ini tidak lagi berperan sebagai pengendali
pengembangan, akan tetapi sebagai motivator. Perubahan dan penyempurnaan kurikulum
bisa dimulai guru-guru secara individual atau bisa oleh kelompok guru. Model ini hanya
mungkin dapat dilakukan,apabila guru-guru disekolah memiliki kemampuan serta sikap
profesional yang tinggi dan memahami akan seluk beluk pendidikan.
d. The Profile Innovate Model.
Model ini dikembangkan oleh Lethwood dan hal ini difokuskan terutama pada para
guru. Model ini memperbolehkan para guru dan pengelola kurikulum mengembangkan profil
yang merupakan hambatan untuk perubahan, juga bagaimana para guru dapat mengatasi
hambatan. Model Lethwood ini tidak hanya menggambarkan tetapi juga menyediakan cara
bagi para guru dengan strategi dalam mengatasi hambtan atau masalah pada tataran
implementasi.19
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kurikulum.
Keberhasilan guru dalam mengimplementasikan kurikulum pada suatu pendidikan
tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukungnya. Beberapa ahli kurikulum merinci
berbagai faktor tersebut diantaranya: 1) dukungan dari kepala sekolah, 2) dukungan dari
rekan sejawat guru,3) dukungan dari guru, 4) dukungan dari orang tua, dan dukungan dari
dalam diri guru unsue yang utama, 5) kebutuhan (need), artinyaKurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan akan mendapat suaturespon dan dukungan yang baik apabila berangkat dari
kebutuhan, yakni siswa, guru, sekolah, orang tua, masyarakat, dan industri, 6) kejelasan
(clarity), artinya mengandung tujuan dan maksud yangjelas yang tertuang dalam indikator, 7)
kompleksitas (complexity), artinya tingkatan kemudah atau kesulitan kurikulum tersebut
diterapkan dilapangan, 8) kualitas dan praktis (cuality and practicality), artinya apakah
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dihasilkan satuan pendidikan berkualitas atau
tidak, dan apakah penerapannya lebih praktis dan mudah dipahami oleh guru danpeserta
didik, kesiapan guru, 9) kondisi sekolah dan ketersediaan sarana prasarana, 10) manajemen
kepala sekolah, 11) lingkungan sekolah, 12) komite kurikulum/masyarakat, 13) pembiayaan
pendidikan, 14) karakteristik kurikulum,15) strategi implementasi,16) karakteristik penilaian,
17) pengetahuan guru tentang kurikulum,18) sikap terhadap kurikulum, dan 19) keterampilan
mengarahkan.
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Ibid, h. 63
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4.

Kompenen-kompenen Implementasi Kurikulum.
Miller dan Seller mengidentifikasikan tujuh komponen utama dalam merencanakan

implementasi kurikulum, yaitu: (1) studi dari program-program baru, (2) identifikasi sumber,
(3) definisi aturan, (4) pengembangan profesional, (5) batas waktu, (6) komponen sistem, (7)
pengawasan implementasi.
a. Studi Program Baru.
Merencanakan studi untuk progra baru memungkinkan sumber-sumber dan mengatsi
rintangan yang ada, dimana studi ini dapat mengambil dan menciptakan perencanaan komite
petunjuk untuk program baru atau juga pada level sekolah dan juga dapat mengidentifikasi
pengaruh potensial atas keyakinan guru, metodologi dan sumber.
b. Identifikasu Sumber
Identifikasi sumber terdiri atas tiga area yaitu (1) media cetak dan audiovisual,(2)
sumber orang, (3) sumber keuangan, dan juga termaksud didalamnya kualitas sumber itu.
c. Definisi Aturan
Mendeskripsikan aturan dapat membantu untuk menjamin pekerjaan penting tidak
terjadi adanya overlooked.
d. Pengembangan Profesional
Kebutuhan pengembangan profesional banyak dilakukan guru daru adnya program bvaru
yang akan menjadi jelas sebagai komponen yang akan datang atas perencanaan yang lengkap.
e. Batas Waktu
Pengaturan jadwal implementasi atau batas waktuadalah sejumlah tujuan-tujuan jangka
menengah sebagai benchmark untuk mengetahui kemajuan dari pelaksanaan implementasi.
f. Sistem Komunikasi.
Sistem komunikasi dapat menjadi penyemangat bagi guru yang menyediakan fasilitas,
diskusi dan, informasi tentang program baru dan pembentukan kapan diskusiakan dijalankan
g. Pengawasan Implementasi.
Tujuan dilakukan pengawasan implementasi adalah untuk mengumpulkan informasi
yang berhubungan dengan implementasi dan untuk menggunakan informasi itu menyokong
fasilitas yang berpengaruh tas guru.
Oemar Hamalik menambahkan bahwa dalam mengimplementasikan kurikulum di
sekolah, perli diperhatikan sejumlah komponen yang saling berinteraksi antara satu
komponendengan komponenyang lainnya akan terbentuk kesatuan arah dalam melaksanakan
implementasi kurikulum. Komponen-komponen implementasi kurikulum meliputi:
1) Rumusan tujuan
22

Komponen ini memuat rumusan tujuan yang hendak dicapai atau yang diharapkan
tercapai setelah pelaksanaan kurikulum, yang mengandung hasil-hasil yang hendak dicapai
berkenaan dengan aspek-aspek deduktif, administratif, sosial, dan aspek lainnya.
2) Identifikasi sumber-sumber
Komponen ini memuat secara rinci sumber-sumber yang diperlukan untuk
melaksanakan kurikulum. Perlu dilakukan survei untuk mengetahui sumber-sumber yang
digunakan meliputi sumber keterbacaan, sumber audio visual, manusia, masyarakat, dan
sumber di sekolah yang bersangkutan.
3) Peran pihak-pihak terkait
Komponen ini memuat tentang unsur-unsur ketenagaan yang bertindak sebagai
pelaksanaan kurikulum, seperti tenaga kerja, supervisor, administrasi dan serta siswa sendiri.
4) Pengembangan kemampuan profesional
Komponen ini memuat perangkat kemampuan yang dipersyraratkan bagi masingmasing unsur ketenagaan yang terkait dengan implementasi kurikulum.
5) Penjadwalan kegiatan pelaksanaan
Komponen ini memuat uraian lengkap dan rinci tentang jadwal pelaksanaan
kurikulum. Penjadwalan ini diperlukan sbagai acuan bagi para pelaksanaan untuk
memudahkan pelaksanaan tugas dan partisipasinya dan bagi pengelola dapat dijadikan
sebagai rujukan untuk pelaksanaan pengontrolan dan evaluasi.
6) Unsur penunjang
Komponen ini memuat uraian lengkap tentang semua unsur penunjang yang berfungsi
menunjang pelaksanaan kurikulum. Unsur penunjang meliputi metode kerja, manusia,
perlengkapan, biaya, dan waktu yang tersedia. Semua itu harus direncanakan secara seksama.
7) Komuniakasi
Komponen ini merencanakan sistem dan prosedur komunikasi yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan kurikulum. Jika komunikasi berlangsung efektif, maka penyelenggaraan
pembelajaran akan berlangsung dengan lancar dan berhasil.
8) Monitoring
Komponen ini memuat secara rinci dan komprehensif tentang rencana kegiatan
monitoring sejak awal dimulainya pelaksanaan kurikulum, pada waktu proses pelaksanaan,
dan tahap akhir pelaksanaan kurikulum. Rencanakan secara cermat monitoring tersebut,
pelaksanaan, dan materi yang diperlukan.
9) Pencatatan dan pelaporan
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Komponen ini memuat segala sesuatu yang berkenaan dengan pencatatan data dan
informasi dan memuat laporan yang berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum. Pencatatan
berfungsi ganda yaitu membantu posisi monitoring dan membantu prosedur evaluasi
pelaksanaan kurikulum.
10) Evaluasi proses
Komponen ini memuat rencana evaluasi proses pelaksanaan kurikulum. Dalam
rencana ini digambarkan hal-hal seperti tujuan, fungsi, metode evaluasi, dan bentuk evaluasi.
11) Perbaikan dan redesain kurikulum
Dalam rencana ini perlu diestimasikan kemungkinan dilakukan upaya perbaikan atau
redesain kurikulum yang hendak dilaksanakan. Perbaikan ini dilakukan atas dasar umpan
balik yang bersumber dari hasil evaluasi proses.20
5.

Kurikulum 2013.

a. Konsep Dasar Kurikulum 2013
Dalam rangka mempersiapkan lulusan pendidikan guna memasuki era globalisasi yang
penuh tantangan dan ketidakpastian saat ini diperlukan pendidikan yang dirancang
berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Oleh karena kepentingan tersebut, pemerintah
pada saat ini telah dan sedang memberlakukan Kurikulum 2013 sebagai pengembangan dari
Kurikulum 2006 atau KTSP dalam rangka mengembangkan berbagai ranah pendidikan
(pengetahuan, keterampilan, dan sikap) dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan di
Indonesia.
Orientasi Kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara
kompetensi sikap (attitude), keterampilan (skill), dan pengetahuan (knowledge). Hal ini, juga
sejalan dengan amanat UU No. 20 tahun 2003 sebagaimana tersurat dalam penjelasan pasal
35: kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,
pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.”
Sejalan pula dengan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada
tahun 2004 dengan ’mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara
terpadu.21
Secara konseptual Kurikulum 2013 dicita-citakan untuk mampu melahirkan generasi
masa depan yang cerdas komprehensif, yaitu tidak hanya cerdas intelektualnya, tetapi juga
cerdas emosi, sosial, dan spiritualnya. Hal ini tampak dengan terdapatnya nilai-nilai karakter
20
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yang tercantum di dalam proses pembelajaran. Kurikulum 2013 dapat menjadi salah satu
solusi menghadapi perubahan zaman yang kelak akan mengutamakan kompetensi yang
disinergikan dengan nilai-nilai karakter karena pendekatan dan strategi pembelajaran yang
digunakan adalah dengan memberikan ruang kepada siswa untuk mengkonstruksi
pengetahuan baru berdasarkan pengalaman belajar yang diperoleh dari kelas, lingkungan
sekolah, dan masyarakat.22 Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diasumsikan bahwa posisi
guru

harus

disiapkan

secara

matang,

mulai

dari

penyusunan

rencana

pembelajaran,pelaksanaan pembelajaran, penilaian, analisis, hingga tindak lanjutnya
sehingga implementasi kurikulum dapat berlangsung sebagaimana yang diharapkan.
b. Pengertian Kurikulum 2013
Kurikulum 2013 yaitu sebagai kurikulum berbasis kompetensi yang merupakan suatu konsep
kurikulum yang menekankan pada pengembangan karakter dan kemampuan melakukan
(kompetensi) tugas-tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat
dirasakan oleh siswa, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu.23
Hal serupa juga dikemukakan oleh Anang Tjahjono bahwa kurikulum 2013 merupakan
kurikulum yang berbasis pada pengembangan kompetensi siswa. Kurikulum berbasis
kompetensi (“outcomes-based curriculum’) yaitu pengembangan kurikulum yang diarahkan
pada pencapaian kompetensi seperti yang telah dirumuskan dalam Standar Kompetensi
Lulusan.24
Sementara menurut Mohammad Nuh bahwa Kurikulum 2013 adalah kurikulum
berbasis kompetensi yang pernah digagas dalam Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi
(KBK) 2004, tetapi belum terselesaikan karena desakkan untuk segera mengimplementasikan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis
kompetensi dan karakter, dengan pendekatan tematik dan kontekstual.25
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat diasumsikan bahwa kurikulum 2013
merupakan pengembangan kurikulum yang berfokus pada kompetensi dan karakter siswa
yang dicapainya melalui pengalaman belajarnya yang telah dirumuskan dalam Standar
Kompetensi Lulusan. Kurikulum 2013 diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan,
pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat siswa agar dapat melakukan sesuatu dalam
22
23

24
25
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bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab.
Tujuan diselenggarakannya Kurikulum 2013 adalah "untuk mempersiapkan manusia
Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang beriman,
produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Memahami tujuan tersebut,
melalui pengalaman belajar, keterampilan, dan dasar-dasar pengetahuan yang diberikan,
Kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi dan karakter ini ditujukan untuk menciptakan
tamatan yang kompeten dan cerdas sehingga dapat mengembangkan identitas budaya dan
bangsanya serta dapat membangun integritas sosial dalam mewujudkan karakteristik nasional
bangsa. Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik untuk dapat menyeimbangkan antara
pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan
kemampuan intelektual dan psikomotorik. Sehingga dalam hal ini, sekolah merupakan salah
satu bagian dari masyarakat yang dapat memberikan pengalaman belajar secara terencana,
dimana siswa menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dalam berbagai
situasi dan dapat pula memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Untuk itu,
dibutuhkan waktu yang cukup leluasa agar dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, dan
keterampilan siswa. Kurikulum 2013 juga dirancang dengan karakteristik sebagai kompetensi
yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang kemudian dirinci lebih lanjut
dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Kompetensi inti kelas menjadi unsur
pengorganisasian (organizing elements) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar
dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam
kompetensi inti. Oleh karena itu, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip
akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar mata pelajaran
dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).
Selanjutnya Mulyasa juga mengidentifikasikan tentang karakteristik kurikulum 2013,
yang menurutnya "terdapat lima karakteristik di dalam kurikulum 2013 yaitu:
mendayagunakan keseluruhan sumber belajar, pengalaman lapangan, strategi individual
personal, kemudahan belajar, dan belajar tuntas.” Lebih lanjutnya kelima hal tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1) Mendayagunakan Keseluruhan Sumber Belajar

Dalam Kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi dan karakter, diharapkan guru
tidak lagi berperan sebagai aktor/aktris utama dalam proses pembelajaran karena
pembelajaran dapat dilakukan dengan mendayagunakan aneka ragam sumber belajar. Dalam
mendayagunakan sumber-sumber belajar, peserta didik memerlukan kesiapan mental dan
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kemauan, serta kemampuan untuk menjelajahi aneka ragam sumber belajar yang ada dan
mungkin tidak ada.
2) Pengalaman Lapangan

Pengalaman kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi dan karakter lebih
menekankan pada pengalaman lapangan untuk mengakrabkan hubungan antara guru dengan
siswa. Hal ini diharapkan dapat memudahkan guru untuk mengikuti perkembangan yang
terjadi selama siswa mengikuti pembelajaran.
3) Strategi Belajar Individual Personal

Kurikulum 2013 mengupayakan strategi belajar individual personal, karena dalam
konteks ini tidak hanya sekedar individualisasi dalam pembelajaran untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan kognitif siswa, tetapi mencakup respons-respons terhadap perasaan
pribadi dan kebutuhan pertumbuhan psikologis siswa.
4) Kemudahan Belajar

Kemudahan belajar dalam kurikulum 2013 berbasis kompetensi dan karakter ini
diberikan melalui kombinasi antara pembelajaran individual personal, dengan pengalaman
lapangan, dan pembelajaran secara tim (team teaching).
5) Belajar Tuntas

Belajar tuntas merupakan strategi pembelajaran yang dapat dilaksanakan di dalam kelas
dan diasumsikan bahwa di dalam kondisi yang tepat, semua siswa akan mampu belajar
dengan baik dan memperoleh hasil belajar secara maksimal terhadap seluruh bahan yang
mereka pelajari. Strategi belajar tuntas dapat diterapkan secara tuntas sebagai upaya
meningkatkan mutu pendidikan, terutama dalam level mikro, yaitu mengembangkan individu
dalam proses pembelajaran di kelas.26
Karakteristik kurikulum 2013 adalah sebagai pengembangan sikap spiritual dan sosial,
rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik
siswa melalui mendayagunakan keseluruhan sumber belajar, pengalaman lapangan, strategi
individual personal, kemudahan belajar, dan belajar tuntas yang siswa peroleh di sekolah dan
masyarakat, sehingga nantinya siswa dapat menerapkannya di sekolah dan masyarakat dalam
berbagai situasi yang terjadi. Dalam kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi,
asumsi merupakan parameter untuk menentukan tujuan dan kompetensi yang akan
dispesifikasikan. Mulyasa menjelaskan tentang asumsi yang mendasari Kurikulum 2013
berbasis kompetensi dan karakter, diantaranya karena banyak sekolah yang memiliki sedikit
26
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guru profesional dan tidak mampu melakukan proses pembelajaran secara optimal. Oleh
karena itu, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter menuntut peningkatan kemampuan
profesional guru. Selain itu, banyak sekolah yang hanya mengoleksi sejumlah mata pelajaran
dan pengalaman, sehingga mengajar diartikan sebagai kegiatan menyajikan materi yang
terdapat dalam setiap mata pelajaran. Dalam hal ini, siswa diasumsikan bukan sebuah tabung
kosong atau kertas putih bersih yang dapat diisi atau ditulis sekehendak guru, melainkan
individu yang memiliki sejumlah potensi yang berbeda dan bervariasi untuk dikembangkan
melalui sebuah pendidikan agar dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya
secara optimal.27 Asumsi lainnya yang mendasari kurikulum 2013 berbasis kompetensi dan
karakter adalah kurikulum yang berperan sebagai rencana pembelajaran yang harus berisi
kompetensi potensial yang tersusun secara sistematis, sebagai jabaran dari seluruh aspek
kepribadian siswa, yang mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan dalam
kehidupan. Selain itu, kurikulum juga sebagai proses pembelajaran harus menyediakan
berbagai kemungkinan kepada seluruh siswa untuk mengembangkan berbagai potensinya
secara optimal.
c. Prinsip Pengembangan Kurikulum 2013
Sesuai dengan kondisi Negara, kebutuhan masyarakat, dan berbagai perkembangan
serta perubahan yang sedang berlangsung dewasa ini, bahwa dalam pengembangan
kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi perlu memperhatikan dan
mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut;
1) Pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk

mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan

prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan siswa.
3) Mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan pencapaian kompetensi.
4) Standar Kompetensi Lulusan dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan

kebutuhan masyarakat, negara serta perkembangan global.
5) Standar Isi dijabarkan dari Standar Kompetensi Lulusan.
6) Standar Proses dijabarkan dari standar isi.
7) Standar Penilaian dijabarkan dari Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan

Standar Proses.
8) Standar Kompetensi Lulusan dijabarkan ke dalam Kompetensi Inti.
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9) Kompetensi

Inti

dijabarkan

ke

dalam

Kompetensi

dasar

yang

dikontekstualisasikan dalam suatu mata pelajaran.
10) Kurikulum satuan pendidikan dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional yang

dikembangkan oleh pemerintah, kurikulum tingkat daerah yang dikembangkan
oleh pemerintah daerah, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang
dikembangkan oleh satuan pendidikan.
11) Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif serta memberi ruang yang
cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologis siswa.
12) Penilaian hasil belajar berbasis proses dan produk
13) Proses belajar dengan pendekatan ilmiah (scientific approach).
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d. Elemen Perubahan Kurikulum 2013
Dalam rencana pengembangan Kurikulum 2013, pada tingkat nasional dilakukan
penataan kembali terhadap Standar Nasional Pendidikan (SNP), terutama pada Standar
Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian, seperti yang
dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Penataan tersebut dilakukan
kepada setiap jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
Perubahan itu tentunya dimaksudkan untuk menjadikan pendidikan di Indonesia
menjadi lebih baik. Terdapat beberapa perubahan mendasar dari Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan 2006 ke Kurikulum 2013, yaitu:
1) Penataan pola pikir
2) Pendalaman dan Perluasan materi
3) Penguatan proses
4) Penyesuaian beban.

Kurikulum

2013

mengalami

beberapa

perkembangan

dan

perbaikan

sejak

digulirkannya pada tahun 2013. Perbaikan kurikulum tersebut berlandaskan pada landasan
kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Pendidian dan Kebudayaan Nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006
dan Kurikulum 2013. Pelaksanaan perbaikannya juga atas dasar masukan dari berbagai
lapisan publik (masyarakat sipil, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dunia persekolahan)
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terhadap ide, dokumen, dan implementasi kurikulum yang diperoleh melalui monitoring dan
evaluasi dari berbagai media. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta masukan
publik tersebut, terdapat beberapa masukan umum, antara lain adanya pemahaman yang
kurang tepat oleh masyarakat yang diakibatkan oleh format penyajian dan nomenklatur
dalam Kurikulum 2013: (1) Kompetensi Dasar (KD) pada Kompetensi Inti 1 (KI-1) dan KD
pada KI-2 yang dianggap kurang logis dikaitkan dengan karakteristik mata pelajaran; (2)
terindikasi adanya inkonsistensi antara KD dalam silabus dan buku teks (baik lingkup materi
maupun urutannya); (3) belum ada pernyataan eksplisit dalam dokumen kurikulum tentang
perlunya peserta didik lebih melek teknologi; (4) format penilaian dianggap terlalu rumit dan
perlu penyederhanaan; (5) penegasan kembali pengertian pembelajaran saintifik yang bukan
satu-satunya pendekatan dalam proses pembelajaran di kelas; (6) penyelarasan dan perbaikan
teknis buku teks pelajaran agar mudah dipelajari oleh peserta didik.
Secara umum, perbaikan kurikulum 2013 bertujuan agar selaras antara ide, desain,
dokumen, dan pelaksanaannya. Secara khusus, perbaikan kurikulum 2013 bertujuan
menyelaraskan antara SKL, KI, KD, pembelajaran, penilaian, dan buku teks. Perbaikan
tersebut pada tahun 2017 disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017
tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). PPK adalah gerakan pendidikan di bawah
tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui
harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan melibatkan dan kerjasama
antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai gerakan nasional revolusi mental
(Pasal 1 ayat [1]). PPK mengedepankan lima nilai utama karakter yaitu religiositas,
nasionalisme, kemandirian, gotong royong dan integritas. Penguatan lima nilai karakter
tersebut akan dapat mendorong peserta didik untuk memiliki keterampilan Abad 21 yang
dibutuhkan dalam meniti kehidupan, seperti keterampilan berpikir kritis dan pemecahan
masalah (critical thinking and problem solving), keterampilan berkolaborasi (collaboration
skills), keterampilan berkreasi (creativities skills), dan keterampilan berkomunikasi
(communication skills). Perbaikan tersebut di atas dilaksanakan berdasarkan prinsip
perbaikan kurikulum sebagai berikut.
1.

Keselarasan (Alignment)
Antara dokumen SKL, KI, KD, Buku Teks Pelajaran, Pembelajaran, dan Penilaian Hasil
Belajar harus selaras dari aspek kompetensi lingkup materi, nilai-nilai karakter, literasi dan
keterampilan Abad 21.

2.

Mudah Dipelajari (Learnable)
Lingkup Kompetensi dan Materi yang dirumuskan dalam KD mudah dipelajari oleh
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peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangan psikologis dan aspek pedagogis.
3.

Mudah Diajarkan (Teachable)
Lingkup Kompetensi dan Materi yang dirumuskan pada KD mudah diajarkan oleh guru
sesuai dengan gaya belajar peserta didik, karakteristik mata pelajaran, karakteristik
kompetensi, dan sumber belajar yang ada di lingkungan, sehingga dapat menguatkan
karakter dan meningkatkan keterampilan Abad 21 pada peserta didik.

4. Terukur (Measurable)
Kompetensi dan materi yang diajarkan terukur melalui indikator yang mudah dirumuskan
dan layak dilaksanakan.
5. Bermakna untuk Dipelajari (Worth to be learnt)
Kompetensi dan materi yang diajarkan mempunyai kebermaknaan bagi peserta didik
sebagai bekal kehidupan.29
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) mendorong para guru untuk mampu merancang,
melaksanakan, dan menilai pembelajaran untuk menguatkan karakter peserta didik dengan
mengedepankan lima nilai utama karakter yaitu religiositas, nasionalisme, kemandirian,
gotong royong dan integritas. Dalam setiap kegiatan pembelajaran, lima nilai utama tersebut
perlu dijadikan sebagai poros utama dalam membangun karakter peserta didik. Untuk
mempersiapkan generasi emas Indonesia para peserta didik perlu dibekali sejak dini dengan
apa yang disebut kecakapan Abad 21, khususnya keterampilan 4C yakni berpikir kritis dan
memecahkan masalah (critical thinking and problem solving), bekerjasama (collaboration),
berkreativitas (creativities), dan berkomunikasi (communication). PPK merupakan platform
pendidikan nasional yang memperkuat kurikulum 2013 dan menjadi bagian integral dalam
implementasi kurikulum 2013.
C. Orientasi Kurikulum 2013
1.

Rasional
Pengembangan kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi meningkatka capaian

pendidikan, terdapat sejumlah faktor diantaranya: lama siswa bersekolah; lama siswa tinggal
di sekolah; pembelajaran siswa berbasis kompotensi; buku pegangan atau buku babon; dan
peranan guru sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan.
Pengembangan kurikulum 2013 diorientasikan agar terjadi peningkatan dan
keseimbangan antara kompetensi sikap (attitude), keterampilan (skill), dan pengetahuan
(knowledge). Hal ini sejalah dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 sebagaimana tersurat
29
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dalam penjelasan pasal 35: “Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan
kelulusan yang mencakup sikap pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar
nasional yang telah disepakati. Hal ini sejalan dengan pengembangan kurikulum berbasis
kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencangkup kompetensi sikap
pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.”
Hal ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh kurikulum 2006, yaitu
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada saat ini adalah:
a) Konten kurikulum masih terlalu padat yang ditunjukan dengan banyaknya mata pelajaran
dan banyak materi yang keluasan dan kesukarannya melampau tingkat perkembangan
usia anak.
b) Kurikulum belum sepenuhnya berbasis kopetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan
tujuan pendidikan nasional.
c)

Kompetensi belum menggambarkan holistik domain sikap,ketrampilan,dan pengetahuan.

d) Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan
(misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skills
dan hard skills, kewirausahaan) belum terakomondasi di dalam kurikulum.
e) Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap berubahan sosial yang terjadi

pada

tingkat lokal, nasional, maupun global.
f)

Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci
sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada
pembelajaran yang berpusat pada guru.

g)

Standar

penilain

belum

mengarahkan

pada

penilaian

berbasis

kompetensi

(sikap,keterampilan, dan pengetahuan) dan belum tegas menuntut adanya remediasi
secara berkala.
h) Dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak
menimbulkan multitafsir.
2. Landasan
Kurikulum 2013 dikembangankan berdasarkan ketentuan yuridis yang mewajibkan
adanya pengembangan kurikulum baru, landasan filosofis, dan landasan inpiris. Landasan
yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengambangan kurikulum
dan yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Landasan filosifis adalah
landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia apa yang akan dihasilkan kurikulum.
Landasan teoretis memberikan dasar-dasar teoretis pengembangan kurikulum sebagai
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dokumen dan proses. Landasan empiris memberikan arahan berdasarkan pelaksanan
kurikulum yang sedang berlaku di lapangan.
a) Landasan Yuridis
Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Lebih
lanjut, pengembangan kurikulum 2013 diamanatkan oleh Rencana Pendidikan Menengah
Nasional (RJPMN). Landasan yuridis pengembangan kurikulum 2013 lainnya adalah
Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Pendidikan Karakter,
Pembelajaran Aktif, dan Pendidikan Kewirausahaan.
b) Landasan Filosofis
Secara singkat, kurikulum adalah untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan
masa yang akan datang, yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa dimasa
lalu, serta kemudian diwariskan serta dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Ketiga
dimensi kehidupan bangsa (masa lalu - masa sekarang - masa yang akan datang) menjadi
landasan filosofis pengembangan kurikulum. Pewarisan nilai dan prestasi langsung dimasa
lampau memberikan dasar bagi kehidupan bangsa dan individu sebagai anggota masyarakat,
modal yang digunakan dan dikembangkan untuk membangun kualitas kehidupan bangsa dan
individu yang diperlukan bagi kehidupan masa kini, dan keberlanjutan kehidupan bangsa dan
warga negara dimasa mendatang. Dengan tiga dimensi kehidupan tersebut, kurikulum selalu
menetapkan peserta didik dalam lingkungan sosial-budayanya, amengembangkan kehidupan
individu peserta didik sebagai warga negara yang tidak kehilangan kepribadian dan kwalitas
untuk kehidupan masa kini yang lebih baik, dan membangun kehidupan masa depan yang
lebih baik lagi.
Pada mengembangan kurikulum 2013 pancasila sebagai falsafa bangsa dan negara
menjadi sumber agama dan penentu arah yang akan dicapai dalam kurikulum. Nilai-nilai
yang terkandung dalam pancasila adalah nilai-nilai dasar

yang dikenbangkan dalam

kurikulum. Secara pandang bangsa indonesia yang tercantum dalam rumusan pancasila
menjadi pedoman dalam pengembangan kwaitas bangsa indonesia.
Berdasarkan pancasila, kurikulum yang dikembangkan atas dasar filosofi adalah
sebagai berikut.
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1) Kurikulum berakar pada budaya dan bangsa indonesia (dewantara, 1936).
Berdasarkan filosofi ini, kurikulum memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk belajar dari budaya setempat dan nasional tentang berbagai nilai yang penting
dan memberikan kesempatan untuk partisipasi dalam mengembangkan nila-nilai
budaya setempat dan nasional menjadi nilai budaya yang digunakan dalam kehidupan
sehari-hari.
2) Kurikulum dikembangkan berdasarkan filosofi eksperimentalisme yang menyatakan
bahwa proses pendidikan adalah upaya yang terjadi di masyarakat.
3) Filosofis rekontruksi sosial yang memberikan dasar bagi pengembangan kurikulum
untuk menempatkan peserta didik sebagai subjek yang peduli

pada lingkungan

sosial,alam,dan lingkungan budaya.
4) Filosofil esensialisme dan perenialisme yang menempatkan kemampuan intelektual
dan berpikir rasional sebagai aspek penting yang harus menjadi kepedulian kurikulum
untuk di kembangkan. Manusia yang cerdas dan
terdidik dan sekolah harus menjadi centre

for

intelektual adalah manusia yang
excellence,

dimana

kurikulum

mempunyai tugas untuk mengembangkan potensi manusia dan aspek intelektual dan
rasional.
5) Filosofis eksistensialis dan romantic naturalism, yaitu aliran filosofis yang
memandang proses pendidikan adalah untuk mengembangkan rasa kemanusiaan yang
tinggi, kemampuan berinteraksi dengan sesama dalam mengangkat harkat
kemanusiaan dan kemanusiaan dan kebebasan berinteraksi dan berkereasi.
c) Landasan Empiris
Dengan berbagai kemajuan yang telah di capai, mutu pendidikan indonesia harus terus
ditingkatkan. Hasil riset PISA (Program for International Student Assessment) studi yang
memfokuskan pada literasi bacaan, matematika, dan IPA menunjukkan peringkat indonesia
baru bisa menduduki 10 besar terbawah dari 65 negara. Hasil riset TIMSS (Trends in
International Mathematics and Science Study) menunjukan siswa indonesia berada pada
rangking amatrendah dalam kemampuan (1) memahami informasi yang kompleks; (2) teori,
analis, dan pemecahan masalah; (3) pemakaian alat, prosedur, dan pemecahan masalah; dan
(4) melakukan investigasi. Hasil-hasil ini menunjukkan perlunya ada perubahan orientasi
kurikulum, yang tidak membebani peserta didik dengan konten, namun pada aspek
kemampuan esensial yang diperlukan semua warga negara untuk berperan serta dalam
membangun negaranya pada abad 21.
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d) Landasan Teoritis
Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar”
(standard-based education), dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan
berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas
minimal warga negara untuk satu jenjang pendidikan. Standar bukan

kurikulum dan

kurikulum dikembangkan agar peserta didik mampu mencapai kualitas standar nasional atau
diatasnya. Standar kualitas nasional diyatakan sebagai standar kompetensi lulusan. Standar
kopetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi
lulusan dikembangkan menjadi standar kopetensi lulusan satuan pendidikan yaitu SKL
SD/MI, SMP/MTS, SMK/MAK.
Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan
dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas disekolah, masyarakat, dan lingkungan
dimana yang bersangkutan berinteraksi. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk
memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengembangkan
sikap, keterampilan pengetahuan yang diperlukan untuk membangun kemampuan yang
dirumuskan dalam SKL. Hasil dari pengalaman belajar tersebut adalah hasil belajar peserta
didik yang menggambarkan manusia dengan kualitas yang diyatakan dalam SKL.
e) Elemen Kurikulum
1. Kesenjangan Kurikulum
Kesenjangan kurikulum dapat dilihat dari 6 aspek, yaitu: 1) kopetensi lulusan; 2) materi
pembelajaran; 3) proses pembelajaran; 4) penilaian; 5) pendidik dan tenaga kependidikan;
dan 6) pengelolaan kurikulum. Untuk lebih jelasnya mengenai kesenjangan kurikulum dapat
dilihat pada bagan di bawah ini.
KONDISI SAAT INI
A. Kompetensi Lulusan
1

Belum sepenuhnya menekankan pendidikan karakter

2

Belum menghasilkan keterampilan sesuai kebutuhan

3

Pengetahuan-pengetahuan lepas

B. Materi Pembelajaran
1

Belum relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan

2

Beban belajar terlalu berat

3

Terlalu luas, kurang mendalam

C. Proses Pembelajaran
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1

Berpusat pada guru (teacher centered learning)

2

Sifat pembelajaran yang berorientasi pada buku teks

3

Buku teks hanya memuat materi bahasan

D. Penilaian
1

Menekankan aspek kognitif

2

Test menjadi cara penilaian yang dominan

E. Pendidik dan Tenaga kependidikan
1

Memenuhi kompetensi profesi saja

2

Fokus pada ukuran kinerja PTK

F. Pengelolaan Kurikulum
1

Satuan pendidikan mempunyai kebebasan dalam
pengelolaan kurikulum

2

Masih terdapat kecenderungan satuan pendidikan
Menyusun kurikulum tanpa mempertimbangkan
kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik,
dan potensi daerah

3

Pemerintah hanya menyiapkan sampai standar isi mata
pelajaran

KONDISI IDEAL
A. Kompetensi Lulusan
1 Berkarakter mulia
2 Keterampilan yang relevan
3 Pengetahuan-pengetahuan terkait
B. Materi Pembelajaran
1 Relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan
2 Materi esensial
3 Sesuai dengan tingkat perkembangan anak
C. C. Proses Pembelajaran
1 Berpusat pada peserta didik (student centered active
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learning
2 Sifat pembelajaran yang kontekstual
3 Buku teks memuat materi dan proses pembelajaran,
sistem penilaian serta kompetensi yang diharapkan
D. Penilaian
1 Menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik secara
proporsional
2 Penilaian test dan portofolio saling melengkapi
E. Pendidik dan tenaga kependidikan
1 Memenuhi kompetensi profesi, pedagogik, sosial, dan
personal
2 Motivasi mengajar
F. Pengelolaan kurikulum
1 Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki kendali kualitas
dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidik
2 Satuan pendidikan mampu menyusun kurikulum dengan
mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan,
kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah
3 Pemerintah menyiapkan semua komponen kurikulum
sampai buku teks dan pedoman

2. Elemen Perubahan Kurikulum
Elemen perubahan kurikulum dilakukan pada empat komponen, yaitu: a) standar
kopetensi lulusan; b) standar isi; c) standar proses; dan d) standar penilaian. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah.

37

Standar Kompetensi
Kelulusan

Standar Proses

Elemen
Perubahan

Standar Isi

Standar Penilaian

Gambar: Elemen Kurikulum Perubahan
Tabel 1. Uraian Elemen Perubahan Kurikulum
Deskripsi

Elemen

Kompetensi
Lulusan
Kedudukan

SD

SMP

SMA

SMK

Adanya peningkatan dan kesimbangan soft skills dan hard
skills yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan dan
pengetahuan
Kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran

Mata Pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari
(ISI)

kompetensi

Pendekatan

Kompetensi dikembangkan melalui:
Tematik
integratif

(ISI)

dalam semua
mata

Mata
Mata
pelajaran

Mata

pelajaran

pelajaran

wajib,

wajib pilihan

pilihan dan

pelajaran

Elemen

vokasi.

Deskripsi
SD

SMP

SMA

Struktur

- Holistik dan

- TIK menjadi

- Perubahan

- Penyesuaian

Kurikulum

integratif

media semua

sistem: ada

jenis keahlian

(Mata

berfokus

mata pelajaran

mata

berdasarkan

38

SMK

pelajaran

kepada alam,

dan alokasi

sosial dan

pelajaran
Pengembangan wajib dan

kebutuhan saat

diri

ada mata

ini

terintegrasi

pelajaran

-Pembelajaran

pada setiap

pilihan

dilaksanakan

mata pelajaran

dengan

dan

pendekatan

ekstrakurikuler pengurangan

waktu) (ISI) budaya.

-Penyeragaman
mata pelajaran

- Terjadi

sains

dasar umum

mata

- Produktif

- Jumlah mata

- Jumlah mata

pelajaran

disesuaikan

pelajaran dari

pelajaran dari

yang harus

dengan tren

10 menjadi 6

12 menjadi 10

diikkuti

perkembanngan

siswa

industri

-Jumlah jam

Elemen

spektrum

bertambah 4

- Jumlah jam

-Jumlah jam

Pengelompokan

JP/minggu

bertambah 6

bertambah 2

mata pelajaran

akibat

JP/minggu

JP/minggu

produktif

perubahan

akibat

akibat

sehingga tidak

pendekatan

perubahan

perubahan

terlalu rinci

pembelajaran

pendekatan

pendekatan

pembagiannya

pembelajaran

pembelajaran

Deskripsi
SD

SMP

SMA

SMK

Standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi,
dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanya,
mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta.
Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di
Proses

lingkungan sekolah dan masyarakat

Pembelajara Guru bukan satu-satunya sumber belajar
n

Sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan
teladan
Tematik dan

IPA dan IPS

Adanya mata Kompetensi

terpadu

masing-masing pelajaran

keterampilan

diajarkan

yang sesuai

wajib dan
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secara terpadu

pilihan

dengan standar

sesuai

industri

dengan bakat
dan
minatnya
Deskripsi

Elemen

SD

SMP

SMA

SMK

Penialain berbasis kompetensi
Pergeseran dari penilaian melalui tes (mengukur kompetensi
pengetahuan berdasarkan hasil saja), menuju penilaian autentik
(mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan
pengetahuan berdasarkan proses dan hasil).
Penilaian

Memperkuat PAP (Penilaian Acuan Patokan), yaitu pencapaian
hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya
terhadap skor ideal (maksimal)
Penilaian tidak hanya pada level KD, tetapi juga Kompetensi Inti
dan SKL
Mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai
instrumen utama penilaian

Ekstra
korikuler

Pramuka

Pramuka (wajib)

UKS

OSIS

PMR

UKS

Bahasa

PMR

Inggris

dll
Perlunya ekstra kurikuler partisipasi aktif siswa
dalam permasalahan kemasyarakatn (menjadi
bagian dari pramuka)

3. Kompetensi Lulusan SMA/MA/MAK/SMALB*/Paket C
Lulusan SMA/MA/MAK/SMALB*/paket C memiliki sikap, pengetahuan, dan
keterampilan sebagai berikut.
Tabel 4. Kompetensi lulusan SMA/SMK/MA/MAK/SMALB*/Paket C
SMA/MA/SMK/MAK/SMALB*/Paket C
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Dimensi

Kualifikasi Kemampuan

Sikap

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang
beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan
bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia

Pengetahuan

Memiliki

pengetahuan

prosedural,
pengetahuan,

dan

faktual,

metakognitif

teknologi,

seni,

konseptual,
dalam

budaya

ilmu
dengan

wasasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena
dan kejadian
Keterampilan

Memiliki kemampuan dan tidak yang produktif dari
kreatif dalam ranah konkret dan abstrak sebagai
pengembangan dari yang dipelajari di sekolah sdan
sumber – sumber lain secara mandiri

D. Kompetensi Dan Kesiapan Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013
1. Kompetensi Guru
Dalam bahasa Inggris istilah kompetensi (competency) dibedakan dengan istilah
kompeten. Kompetensi (competency) meskipun demikian dalam Webster’s New Dictionary
and Thesaurus on-line ternyata banyak dijumpainistilah kompeten saja dan istilah kompetensi
lebih diarahkan pada istilah responsbility.30
Kompetensi secara istilah memiliki keterkaitan makna dengan kemampuan (capability,
ability), kecakapan (skill), cerdas (smart), kewenangan (authority), kinerja (perfomance),
perilaku (attitude), dan kesadaran (awarenees).31 Kompetensi adalah seperangkat tindakan
cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap
mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.32
Depdiknas (2006) kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara

30

Sidharta, Raharjo B. Pendidikan Berbasis Kompetensi Sebuah Kajian Kritis (Yogyakarta: Universitas
Atmajaya, 2002), h. 97
31
Ibid.
32
Kemendiknas RI No 045/U/2002
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konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh
peserta didik. Undang-undang No. 14 tahun 2005 kompetensi adalah seperangkat
pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang hatus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh guru atau
dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi
Kompetensi bersifat relatif dan akan mengalami peningkatan atau penurunan
tergantung pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan kompetensi itu.
Kompetensi dalam arti kemampuan kerja baik pengetahuan, sikap dan keterampilan harus
senantiasa dijaga dan ditingkatkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kompetensi
seseorang adalah:
a. Keyakinan dan nilai-nilai. Keyakinan orang terhadap dirinya dan orang lain akan
mempengaruhi perilaku.
b. Keterampilan. Keterampilan memainkan peran penting dalam kompetensi. Dengan
pengembanngan keterampilan akan berpengaruh pada budaya organisasi dan kompetensi
individual.
c. Pengalaman. Pengalaman adalah elemen kompetensi yang sangat urgen dan dipadukan
dengan pengetahuan. Orang yang memiliki pengalaman kerja yang cukup matang akan
bekerja secepat dan tingkat kesalahan yang rendah. Pengalam yang dipadukan dengan
pengetahuan akan menghasilkan kompetensi yang sangat produktif dan inovatif dalam
bekerja.
d. Karakteristik kepribadian. Keperibadian seseoranng memberi pengaruh pada kompetensi
seseorang. Seseorang dengan karakteristik kepribadian positif seperti mudah bergaul,
disiplin, berpikir positif, dan terbuka akan cenderung meningkatkan dengan mudah
kompetensinya.
e. Motivasi. Motivasi adalah faktor kompetensi yang dapat berubah. Dengan memberikan
motivasi yang konstruktif bagi bawahan untuk bekerja maka kompetensi bawahannya
tidak akan berubah secara signifikan.
f. Isu emosional. Hanbatan emosional dapat membatasi kompetensi seseorang. Oleh karena
itu emosional seseorang perlu dijaga dan selalu ditingkatkan.
g. Kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual adalah unsur pengetahuan dan
kematangnan ilmu yang dimiliki seseorang. Adalah tidak dapat dipungkiri bahwa orang
yang semakin matang ilmunya dan kemampuan intelektualnya akan berpengaruh terhadap
kompetensinya.
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h. Budaya organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi kompetensi individu dalam bekerja.
Sebaiknya menanamkan budaya organisasi yang sehat, objektif dan transparan sehingga
pada gilirannya akan menghasilkan kompetensi SDM yang handal.33
3. Guru yang Kompeten
Guru yang kompeten disebut juga sebagai guru yang profesional yaitu guru yang
menjunjung tinggi prinsip-prinsip profesionalisme dalam menjalankan profesinya.34 Guru
yang kompeten hendaknya memahami dan menerapkan nilai-nilai profesionalisme dalam
menjalankan karir profesi sebagai guru. Apabila nilai-nilai ini dijalankan dengan sepenuh hati
maka tentunya profesi guru akan mendarah daging dalam diri setiap guru dan mereka akan
memberikan pengabdian totalitas sebagai guru.35 Guru yang kompeten adalah guru yang
memiliki sejumlah kompetensi-kompetensi yang diperlukan baik berupa pengetahuan,
keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai dalam melaksanakan
tugas keprofesionalannya sebagai guru. Berdasarkan dalam undang-undang no 14 tahun 2005
pasal 10 yaitu meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional.
Selanjutnya dalam PP 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3 dinyatakan bahwa kompetensi yang
dimaksud bagi seorang guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
kompetensi profesinal, dan kompetensi sosial.
a. Kompetensi Pedagogik
Pedagogik adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu paedos (anak)
dan agogos (mengantar, membimbing, memimpin). Dalam Kamus Wikipedia dikatakan
“pedagogy is the science and art of education, specifically instructional theory”. Pedagogi
adalah ilmu dan seni dalam pendidikan khususnya dalam teori pembelajaran. Pedagogik
adalah ilmu yang berhubungan dengan cara-cara mendidik terutama ditujukan pada anakanak. Dengan demikian kompetensi pedagogik adalah kompetensi guru yang berhubungan
dengan ilmu mendidik khususnya terhadap anak-anak yang dalam hal ini pada anak usia
pendidikan dasar dan menengah.
b. Kompetensi Kepribadian
Istilah kepribadian identik dengan sifat, watak atau penciri seseorang sehingga mudah
dikenal oleh orang lain. Kepribadian berarti sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang
atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain. Dengan demikian
kepribadian lebih bermakna positif pada sifat, watak seseorang. Misalnya seseorang yang
33

Wibowo, Manajemen Kinerja (Jakarta: Raja Wali Pres, 2007), h. 339.
Undang-Undang No. 14 tahun 2005
35
Rino, Kurikulum Perencanaan Implementasi Evaluasi, Inovasi dan Riset, (Bandung: AlFabeta,2017), h. 330
34
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memiliki kepribadian yang baik berupa bijaksana, arif, penyayang, suka menolong, dan lain
sebagainya. Kompetensi kepribadian dalam PP No. 19 tahun 2005 adalah kemampuan
kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta
didik, dan berakhlak mulia.
c. Kompetensi Sosial
Sosial adalah berkenaan dengan masyarakat, atau segala hal yang berhubungan
dengan orang lain dalam kepentingan interaksi atau membangun hubungan dengan
masyarakat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sosial adalah berkenaan dengan masyarakat,
suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dsb). Berjiwa sosial
adalah mereka yang memiliki rasa kebersamaan yang tinggi dalam hidup bermasyarakat
seperti sifat suka menolong, peduli, kemampuan berkomunikasi yang baik, bekerja sama,
bergaul simpatik, dan mempunyai jiwa yang menyenangkan. Kompetensi sosial dalam PP
No. 19 tahun 2005 diartikan sebagai kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat
untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik,
tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
d. Kompetensi Profesional
Profesi guru yang profesional berarti pekerjaan guru memerlukan keahlian dan ilmu
khusus untuk melakukannya. Profesi guru sama seperti profesi yang lain seperti dokter,
pengacara, apoteker, dosen, akuntan dan lain-lain. Seluruh profesi itu menuntut jenjang
pendidikan khusus mulai dari tingkat sarjana, pendidikan profesi dan sejumlah tes
kompetensi yang dijalani setelah melewatinya seluruh rangkaian pendidikan dan tes maka
mereka dapat menjalankan profesi itu secara legal.
4.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Guru dan Upaya Peningkatannya
Untuk meningkatkan kompetensi guru tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang

mempengaruhi kompetensi tersebut. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kompetensi guru
pada hakekatnya adalah melakukan intervensi baik secara individu pada guru maupun pada
tingkat sekolah sehingga kompetesi guru secara simultan dapat ditingkatkan. Pada tingkat
individu yang mesti dilakukan adalah: (a) meningkatkan keyakinan dan nilai guru akan
profesinya, (b.) meningkatkan dan mengupdate keterampilan, (c.) pematangan pengalaman,
(d.) meningkatkan karakteristik kepribadian, motivasi, emosional dan kemampuan
intelektual. Sedangkan pada tingkat sekolah yang mesti dilakukan sekolah adalah: (a.)
menciptakan budaya organisasi sekolah yang sehat, (b.) memberikan kesempatan pada guru
untuk mengembangkan keterampilan melalui pelatihan, seminar dan aktifitas akademik
lainnya, (c) mengupayakan adanya sharing knowledge dan pengalaman antar guru melalui
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aktifitas diskusi, (d) mengadakan berbagai pelatihan bagi guru untuk meningkatkan
kematangan emosional, kemampuan intelektual dan karakteristik dirinya.36
5. Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Program Pengembangan Profesionalitas
Guru secara Berkesinambungan
Meningkatkan kompetensi guru tidak dapat dilakukan secara temporer untuk
kepentingan sesaat

saja. Akan tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga

kompetensi guru dipastikan akan selalu ter update dengan cepat.
Naskah akademik kebijakan PPG tahun 2012 oleh Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian
Pendidikan Kebudayaan Tahun 2012 mengemukakan beberapa jenis program yang dapat
dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru yaitu terdiri atas dua program yaitu kegiatan
diklat dan non diklat. Kegiatan diklat berupa: (a) in house trading melalui MGMP/KKG, (b)
program magang, (c) kemitraan sekolah, (d) belajar jarak jauh, (e) pelatihan berjenjang dan
pelatihan khusus, (f) kursus singkat LPTK, (g) pembinaan internal oleh sekolah, (h) studi
lanjut. Adapun program kegiatan peningkatan kompetensi guru yang dilakukan dalam bentuk
kegiatan non diklat adalah: (a) diskusi masalah pendidikan, (b) seminar, (c) workshop, (d)
penelitian, (e) penulisan buku/bahan ajar, (f) pembuatan media, (g) pembuatan karya
teknologi/seni.37
Program diklat dan non diklat ini hendaknya diselenggarakan secara berkesinambungan
dan dijauhkan dari kesan bahwa hanya sekedar formalitas saja. Untuk pengawasan terhadap
efektifitas program ini menjadi sebuah keharusan yang mesti dilakukan oleh pihak yang
bertanggung jawab.
6.

Mempersiapkan Guru dalam Mengimplementasikan Kurikulum 2013
Untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 menuntut kesiapan berbagai pihak

meliputi sarana dan prasarana, siswa, buku, guru, kepala sekolah/pengawas sekolah dan
manajemen sekolah.
a.

Sarana dan prasarana. Meliputi persiapan sekolah yang sudah ada, artinya implementasi
kurikulum 2013 tidak membutuhkan persiapan sarana khusus namun dapat dengan
memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada.

b.

36
37

Siswa. Tidak ada persyaratan khusus bagi siswa dan tidak memerlukan tambahan biaya.

Ibid., 328
Ibid., 332
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c.

Buku. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013 tidak perlu dipusingkan dengan buku yang
harus dimiliki sebagai pegangan bagi guru dan siswa, karena telah disiapkan dalam
bentuk buku guru dan siswa.

d.

Guru. Persiapan yang harus dimiliki guru untuk mengimplementasikan kukulum 2013
adalah persiapan dari segi materi, pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian. Dari
segi materi guru haruslah memiliki kompetensi akademik yang memadai dan telah
memiliki sertifikasi profesional sebagai guru dan kemampuan-kemampuan akademik
yang telah teruji sehingga mampu menyiapkan materi dengan tepat dan sistematis. Dari
segi proses penilaian guru harus siap mengimplementasikan pendekatan-pendekatan
pembelajaran dan penilaian yang direkomendaskan dalam pelaksanaan kurikulum 2013.
Sedangkan dari penilaian guru telah mempersiapkan semua perangkat penilaian yang
diperlukan untuk mengimplementasikan kurikulum 2013. Semua persiapan ini baik
materi, proses dan penilaian akan diperoleh oleh guru melalui pelatihan dan
efektifitasnya akan terlihat pada saat implementasi.

e.

Kepala sekolah/pengawas. Akan dipersiapkan dengan melakukan pelatihan terkait
dengan instructional leadirship.

f.

Manajemen sekolah. Diperlukan kesiapan manajemen sekolah dalam menghadapi
perubahan dari penjurusan menjadi peminatan, belajar melalui pengamatan diluar kelas,
adanya ekstra dan ko kurikuler, (melalui panduan/pelatihan).38

7. Dilema Kompetensi dan Kesiapan Guru Mengimplementasikan Kurikulum 2013
Di era persaingan global, Indonesia memerlukan sumberdaya manusia (SDM) paripurna.
Manusia yang cerdas, sehat, jujur, berakhlak mulia, berkarakter, dan memiliki kepedulian
sosial yang tinggi. Pendidikan sebagai jalur utama pengembangan SDM dan pembentukan
karakter adalah kata kunci untuk mewujudkannya. Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang
Sistem

Pendidikan

Nasional

disebutkan

bahwa

pendidikan

nasional

berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di
Indonesia. Pada setiap rencana pembangunan janga panjang dan menengah selalu tercantum
bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu proiritas pembangunan bidang
pendidikan. Berbagai inovasi dan program pendidikan juga telah dilaksanakan, antara lain

38

Ibid., h. 336-337
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penyempurnaan kurikulum, peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan lainnya,
peningkatan manajemen pendidikan, serta pengadaan fasilitas lainnya.
Sorotan tajam saat ini terkait dengan mutu pendidikan adalah kualitas tenaga
pendidikan (guru) yang masih jauh dari kondisi ideal yang diharapkan. Guru sebagai tenaga
kependidikan saat ini dinilai sebagai komponen pendukung pendidikan yang masih lemah
dalam upaya menggenjot mutu pendidikan. Data dari Depdiknas (2006) bahwa hampir
separuh dari lebih kurang 2,6 juta guru di Indonesia tidak layak mengajar. Kualifikasi dan
kompetensinya tidak mencukupi untuk mengajar di sekolah. Guru yang tidak layak mengajar
bahkan tidak layak jadi guru berjumlah 912.505, terdiri dari 605.217 guru SD, 167.643 guru
SMP, 75.684 guru SMA dan 63.916 guru SMK. Selain itu, tecatat 15% guru mengajar tidak
sesuai denga keahlian yang dimiliki atau bidangnya.
Survei yang dilakukan Putera Sampoerna Foundation pada tahun 2012 ditemukan
bahwa sebanyak 54% guru di Indonesia masih berkualitas rendah. Rendahnya kualitas guru
di Indonesia diakui sendiri oleh Syawal Gultom selaku Ketua Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pedidikan an
Kebudayaan. Menurut Syawal Gultomyang dikutip secara online oleh media onlie kompas
(2012) mengatakan bahwa secara umum, kualitas guru dan kompetensi guru di Indonesia
masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Dari sisi kualifikasi pendidikan, hingga saat ini
(2012), dari 2,92 juta guru, baru sekitar 51% yang berpendidikan S1 atau lebih, sedangkan
sisanya belum berpendidikan S1. Begitupun dari prasyaratan sertifikasi, hanya 2,06 juta guru
atau sekitar 70,5 persen guru yang memenuhi syarat sertifikasi. Adapun 861,67 guru lainnya
belum memenuhi syarat sertifikasi, yakni sertifikat yang menunjukkan guru tersebut
profesional. Kompetensi guru juga masih bermasalah. 39
Persoalan kualitas guru di Indonesia semakin nyata terlihat ketika Departemen
Pendidikan Nasional melakukan sejumlah Uji Kompetensi bagi guru dengan hasil sebagai
berikut:
1.

Hasil uji kompetensi guru (UKG) menunjukkan bahwa secara nasional rata-rata nilai
UKG guru adalah 45,82 pada tahun 2012 dan 47,84 pada tahun 2013.
Berdasarkan data di atas terlihat bahwa kemampuan guru Indonesia setelah dilakukan
pengujian kompetensi adalah sangat jauh dari harapan. Artinya pencapaian rata-rata
nasional yang di bawah 50 menunjukkan kompetensi guru di Indonesia mesti diperbaiki
dan harus ditingkatkan.
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2.

Hasil pelatihan instruktur nasional untuk pengetahuan pada semua mata pelajaran secara
agregat pretest 53,00 dan Posttest 63,92. Data di atas mempelihatkan bahwa secara
nasional kemampuan guru terutama pada aspek pengetahuan memperlihatkan capaian
yang belum memuaskan, seharusnya kemampuan guru lebih baik karena kemampuan
yang diuji adalah bidang studi mereka yang relevan dan sudah mereka ajarkan dalam
waktu yang cukup lama dan ditambah lagi mereka sudah lulus sertifikasi.
Upaya meningkatkan kualitas guru yang dilakukan oleh pemerintah sudah semakin

intensif dilakukan. Hal ini dilakukan karena pemerintah sangat menyadari bahwa salah satu
titik sentral persoalan pendidikan di Indonesia adalah kuaitas guru. Guru yang berkualitas
dalam UU No. 14 tahun 2005 mensyaratkan tiga mekanisme yaitu kulifikasi, kompetensi dan
sertifikasi. Seorang guru diwajibkan memiliki kualifikasi penddika Sarjana, memliki
kompetensi baik profesional, sosial, kepribadian dan pedagogik, dan memperoleh pengakuan
sebagai guru profesional dengan sertifikasi sebagai pendidikan profesional.
Kualitas guru yang masih rendah akan menjadi persoalan yang cukup serius pada saat
harapan masyarakat sangat tinggi mengingat salah satu kebijakan pendidikan nasional yaitu
kurikulum 2013 telah ditetapkan secara resmi. Kurikulum 2013 telah diimplemetasikan pada
tahun 2013 yang dilakukan secara bertahap hingga pada tahun 2015itargetkan akan
dilaksanakan secara menyeluruh pada satuan pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013
menuntut kreatifitas, inovasi, kemandirian guru serta perubahan paradigma dari aktivitas
mengajar (teaching) yang teacher oriented menjadi aktivitas pembelajaran (intruction) yang
student oriented dengan memperhatikan keseimbangan pencapaian kognitif, afektif, dan
psikomotor. Apabila guru tidak siap untuk menginplementasikan kuriulum 2013 maka
tentunya akan menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional, sedangkan esensi dari
kurikulum 2013 adalah mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional yaitu untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.
Pemetaan kompetensi dan analisis kegiatan guru untuk menginplementasikan
kurikulum 2013 menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Artinya guru yang sudah
memperoleh sertifikasi dengan predikat guru profesional tentunya dapat dikatakan sebagai
guru yang sudah siap untuk menginplementasikan kurikulum 2013. Akan etapi berbagai data
dan fakta di atas menunjukkan hal yang sebaliknya, ternyata secara nasional memperlihatkan
kompetensi guru belum memadai. Pemetaan kompetensi dan enelisis kesiapan guru
menginplementasikan kurikulum 2013 akan menjadi sangat penting dan bermanfaat jika
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dilakukan untuk mengetahui kompetensi guru secara rill di lapangan dan untuk mengungkap
bagaimana kesiapan guru di lapangan sehingga kurikulum 2013 dapat berjalan efektif dalam
rangk pencapaian tujuan pedidikan nasional. Pemetaan kompetensi dan analisis kesiapan ini
akan memberikan dukungan data rill kepada pemerintah tentang kompetensi dan kesiapan
guru saat ini sehingga dengan demikian dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam
meningkatkan kompetensi dan kesiapan guru. Penelitian ini tidak hanya sekedar
mengungkapkan kondisi rill yang ada namun pada tahap kedua penelitian ini akan dirancang
model sebagai alternatif untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan guru sehingga
kurikulum 2013 dapat terlaksana dengan baik dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan
nasional akan dapat dicapai.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 beberapa produk hukum yang lahir sesudhnya
tentang guru dan dosen adalah jawaban dari persoalan yang melilit dunia pendidikan kita
ksususnya berbicara persoalan guru dan dosen sebagai tenaga kependidikan. Undang-undang
ini mensyaratkan tiga mekanisme unutk meningkatkan kualitas tenaga kependidikn yaitu
kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi. Tuntutan agi seorang guru sesuai dengan undangundang ini: (a) harus memiliki kualifikasi akademik sarjana atau program diploma empat, (b)
harus memiliki kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional, (c) memiliki sertifikat
pendidik. Apabila tiga mekanisme ini telah dipenuhi oleh seorang maka predikat sebagai guru
profesional layak diterima. Dengan demikian guru yang profesional menurut UU No. 14
tahun 2005 tentang guru dan dosen diindikasikan tiga indikator yaitu kualifikasi, kompetensi
dan sertifikat. Guru yang profesional ditandai dengan terpenuhinya sejumlah kompetensikompetensi sebagai seorang pendidika yang dimilikinya. Bukanlah dikatakan guru
profesional apabila ia memiliki sertifikasi pendidikan namun tidak dapat dibuktikan dengan
kompetensi yang seharusnya harus dimiliki sebagai seorang guru profesional. Tantangan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi dan era keterbukaan ekonomi
serta tuntutan konstitusi dan ekspektasi masyarakat mengharuskan guru untuk senantiasa
mengudate kompetensinya dengan perkembangan keilmuan serta isu-isu mutakhir dalam
bidang kajian keilmuannya.
Kurikulum 2013 sebagai kebijakan strategis nasional bidang pendidikan menuntut
guru-guru yang profesional untuk menginplementasikannya. Apabila kondisi guru yang
dikemukakan di atas diberikan kepercayaan untuk menjalankan kurikulum 2013 maka
dikhawatirkan tidak akan terjadi perubahan mendasar terhadap wajah sekolah dan dunia
pendidikan itu sendiri. Kurikulum 2013 menghendaki kemandirian, profesionalitas dari guru
untuk mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran di kelas.
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E. Penataan Penilaian Dalam Implementasi Kurikulum 2013

1. Penataan Penilaian
Salah satu aspek yang menjadi ajang perubahan dan penataan dalam kaitannya dengan
implementasi Kurikulum 2013 adalah penataan standar penilaian. Penataan tersebut terutama
disesuaikan dengan penataan yang dilakukan pada standar isi, standar kompetensi lulusan dan standar
proses. Meskipun demikian, pada akhimya penataan penilaian tersebut tetap bermuara dan berfokus
pada pembelajaran karena pembelajaran merupakan inti dan implementasi kurikulum. Pembelajaran
sebagai inti dan implementasi kurikulum dalam garis besamya menyangkut tiga fungsi manajerial,
yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Fungsi pertama adalah perencanaan, yang menyangkut
perumusan tujuan dan kompetensi serta memperkirakan cara pencapaian tujuan dan pembentuka
kompetensi tersebut. Perencanaan dipandang sebagai fungsi sentral dan manajemen pendidikan dan
berorientasi ke masa depan. Dalam kaitannya dengan implementasi kurikulum, perencanaan ini
dituangkan dalam program pembelajaran, yang berkaitan dengan cara bagaimana proses pembelajaran
dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan kompetensi secara efektif dan efisien. Hal tersebut tentu
saja berkaitan erat dengan pembuatan dan pengambilan keputusan yang memberi gambaran tentang
pembelajaran yang diinginkan. Guru sebagai manajer pendidikan dan proses pembelajaran mampu
mengambil keputusan yang tepat untuk mengelola berbagai sumber, baik sumber daya, sumber dana,
maupun sumber belajar untuk membentuk kompetensi dan karakter peserta didik, serta mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.
Fungsi kedua adalah pelaksanaan atau sering juga disebut implementasi, adalah proses yang
memberikan kepastian bahwa program pembelajaran telah memiliki sumber daya manusia dan sarana
serta prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan, sehingga dapat membentuk kompetensi, karakter
dan mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi pelaksanaan ini mencakup pengorganisasian dan
kepemimpinan yang melibatkan penentuan berbagai kegiatan seperti pembagian pekerjaan ke dalam
berbagai tugas yang

dilakukan guru dan peserta didik dalam pembelajaran. Berbagai kegiatan

manajemen pelaksanaan program pembelajaran dibagi ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil sesuai
dengan kebutuhan. Misalnya dalam satu proses pembelajaran, kegiatannya dibagi menjadi kegiatan
pemanasan apersepsi, eksplorasi, konsolidasi pembe1ajaran pembentukan kompetensi, dan penilaian.
Fungsi ketiga adalah penilaian yang sering juga disebut pengendalian atau evaluasi dan
pengendalian. Penilajan bertujuan untuk menjamin bahwa proses dan kinerja yang dicapai telah sesuai
dengan rencana dan tujuan. Untuk kepentingan tersebut, pelaksanaan penilaian perlu membandingkan
kinerja aktual dengan kinerja standar. Guru sebagai manajer pembelajaran mengambil strategi dan
tindakan Perbaikan apabila terdapat kesenjangan antara proses pembelajaran yang terjadi secara
aktual dengan yang telah direncanakan dalam program pembelajaran. Penilaian merupakan salah satu
aspek penting dalam pembelajaran agar sebagian besar peserta didik dapat mengembangkan potensi
dirinya secara optimal, karena banyaknya peserta didik yang mendapat nilai rendah atau di bawah
standar akan mempengaruhi efektivitas pembelajaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, penilalan
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pembelajaran dilakukan secara terus menerus, untuk mengetahui dan memantau perubahan serta
kemajuan yang dicapai peserta didik, maupun untuk memberi skor, angka atau nilai yang biasa
dilakukan dalam penilaian hasil belajar. Setidaknya penilaian hasil belajar mutlak dilakukan sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang ada atau norma- norma yang telah ditetapkan.40

2. Penilaian Kurikulum
Penilaian kurikulum mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh dan
proporsional, sesuai dengan kompetensi inti yang telah ditentukan. Penilaian aspek pengetahuan,
dapat dilakukan dengan ujian tulis, lisan, dan daftar isian pertanyaan. Penilaian aspek keterampilan
dapat dilakukan dengan ujian praktek, analisis keterampilan dan analisis tugas, serta penilaian oleh
peserta didik sendiri. Adapun penilaian aspek sikap, dapat dilakukan dengan daftar isian sikap
(pengamatan pribadi) dari diri sendiri, dan daftar isian sikap yang disesuaikan dengan kompetensi inti.
Dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penataan Standar Nasional Pendidikan
dikemukakan beberapa ketentuan tentang penilalan/evaluasi kurikulum sebagai berikut.

1. Evaluasi Kurikulum merupakan upava mengumpulkan dan mengolah informasi dalam
rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kurikulum pada tingkat nasional, daerah,
dan satuan pendidikan.
2. Evaluasi Kurikulum dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan,
dan/atau masyarakat.
3. Evaluasi muatan nasional dan muat lokal dilakukan oleh Pemerintah.
4. Evaluasi muatan lokal dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
masing-masing.
5. Evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan yang
berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat.
6. Evaluasi muatan nasional, muatan lokal, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dapat
dilakukan oleh masyarakat.
7. Evaluasi Kurikulum digunakan untuk penyempumakan kurikulum.41
Untuk mendapatkan data yang lengkap, utuh dan menyeluruh tentang penilaian
kurikulum dapat dilakukan dengan menilai rancangan kurikulum dan menilai pengembangan
kurikulum di kelas. Kedua hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
a) Menilai Rancangan Kurikulum
Rancangan kurikulum diarahkan dan diprioritaskan terhadap program pembelajaran,
dan layanan sebagai kerangka kerja untuk perencanaan kelas. Ketika membangun suatu
rancangan kurikulum, guru dilibatkan secara langsung dalam proses dialog. Inilah garis besar
40
41
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yang menjadi poin-poin referensi di masa depan, yang dapat dibandingkan kemajuannya
dengan kriteria dan kurikulum yang paling baik.
1) Keputusan evaluasi hanya dibuat oleh setiap orang yang terlibat dalam perencanaan.
Dalam hal ini anggota sekolah, orang tua, administrator, anggota masyarakat, dan
barangkali orang-orang dan perguruan tinggi Setempat dapat membentuk tim evaluasi
kurikulum. Jika dalam kelompok tersebut tidak ada yang terlatih dalam hal evaluasi,
maka langkah pertama adalah mengadakan pelatihan.
2) Beberapa pertanyaan berikut perlu dijawab dalam kaitannya dengan evaluasi kurikulum
(1) Siapa yang dan tidak dilibatkan dalam perancangan kurikulum? (2) masalah dan isu
apa yang perlu dijadikan sasaran ? (standar, tujuan, asumsi, organisasi kunci, ilustrasi
skenario) (3) bagaimanakah kelompok membagi tugas dengan anggota sekolah dan
anggota masyarakat dalam menganalisis rancangan altematif. Standar kompetensi
nasional dan lokal, serta kaitannya dengan pemuda sekarang dan masa depan? (4)
bagaimanakah rancangan draft dipadukan dengan anggota sekolah lain, dan dengan
masyarakat? (5) apakah asumsi, konsep, dan kesan tentang peserta didik, belajar,
pengetahuan, pembelajaran, kurikulum, dan Persekolahan dipertimbangkan dalam analisis
rancangan dan praktek kurikulum, proposal, dan pemyataan rancangan kurikulum akhir?
(6) apakah asumsi dan prinsip yang berkaitan dengan kesimpulan dan peserta didik
tertentu yang di imbangkan dan digunakan? (7) dalam cara apakah peserta didik dan guru
berhubungan? (8) dalam cara dan untuk apa persamaan, keadjian, dan pelayanan terhadap
seluruh peserta didik dipertimbangkan? (9) bagaimanakah pandangan altematif yang
menyenangkan, bagaimanakah konflik dipecahkan, untuk apakah partisipan merasakan
bahwa mereka diperlakukan secara adil dan bijaksana? serta (10) kapankah perhatian
direfresentasikan?
c. Pengumpulan data dilakukan untuk mendeskripsikan sebuah rancangan kelompok
termasuk observasi dan rekaman dan setiap pertemuan. Menganalisis data mentah,
termasuk mengidentifikasi isu-isu rancangan khusus mencakup hal-hal berikut: (1)
platform: standar kompetensi, tujuan, asumsi tentang belajar, peserta didik, materi;
kriteria seperti persamaan, inklusi, kenyamanan, kekuasaan, rasa percaya diri peserta
didik, dan civik agensi; (2) pengorganisasian kurikulum: jenis pengorganisasian,
kapasitas untuk peserta didik, kemenarikan, kapasitas materi, dan sebagainya; (3) isi:
persfektif materi kurikulum yang dikembangkan; (4) penjabaran organisasi terhadap
kegiatan yang berlebihan: cakupan dan urutan; (5) bahan-bahan: peralatan seperti
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komputer dan program komputer, atau peralatan laboratorium untuk matematika dan
sains42.
Kriteria yang digunakan untuk menafsirkan dan memutuskan data merupakan
pemyataan yang mendeskripsikan tentang kualitas. Kriteria untuk menafsirkan dan
memutuskan data mencakup: kejelasan bahasa dan pikiran, cakupan yang komprehensif,
kelayakan, koherensi, efisiensi, kenyamanan, keaslian, keterlibatan, efektivitas, keinklusifan,
dan kesamaan. Sehubungan dengan itu, pengolah data, pembuat keputusan, dan penggunaan
keputusan tentang evaluasi sebuah rancangan kurikulum memerlukan beberapa orang yang
dilibatkan dalam menganalisis data.
Tujuan utama pelibatan anggota sekolah dalam perancangan kurikulum adalah untuk
mencipiakan kondisi umum terhadap perencanaan kurikulum. Karena perbedaan antara
perancangan dengan perencanaan tidak terlau mencolok dalam pengembangan kurikulum,
banvak pertimbangan dalam perancangan kurikulum juga digunakan untuk mengevaluasi
perencanaan kurikulum. Tantangannya di sini adalah bahwa pemecahan masalah dan
pemikiran guru sering merupakan kegiatan pribadi, padahal semua itu akan mempengaruhi
dalam pengembangan kurikulum; mengapa mereka menekankan pada suatu informasi atau
bahan tertentu, atau bagaimana mereka memandang peserta didiknya dalam kaitannya dengan
penafsiran terhadap rancangan kurikulum.
Beberapa hal yang dijadikan bahan pertimbangan dalam menilai rancangan kurikulum
adalah sebagai berikut.
1) Pemain utama dalam evaluasi adalah guru; tetapi kepala sekolah, supervisor, dan
konsultan juga memiliki kepentingan dalam proses evaluasi, karena itu mereka perlu
memahami hubungan antara perancangan, perencanaan guru, dan kondisi kelas secara
khusus.
2) Pertimbangkanlah beberapa pertanyaan berikut ini; (1) bagaimanakah guru
menafsirkan tujuan, rasional, dan konsep kunci terhadap rancangan kurikulum, (2)
bagaimanakah guru menafsirkan minat dan kesiapan peserta didik dalam memahami
materi dan membentuk kompetensi? (3) apakah guru merasa nyaman dengan
kompetensi dasar dan materi standar, dan strategi belajar yang digunakan?
3) Analisis dan pengumpulan data dapat dilakukan dengan (1) melakukan analisis isi
terhadap jumal untuk mengidentifikasi ide-ide yang dipertimbangkan, dan kriteria
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yang digunakan, serta (2) mewawancarai guru tentang alasan mereka memilih
menjadi guru, dan apa yang mereka lakukan dalam kegiatan pembelajaran.
4) Kriteria yang digunakan Untuk menilai kualitas guru dalam perencanaan kurikulum
sama dengan kinerja yang disarankan dalam perancangan kurikulum.
5) Pengolah data, pembuat keputusan dan pengguna keputusan bertugas mengumpulkan
data. Dalam melaksanakan tugasnya mereka melibatkan guru, karena informasi yang
dihasilkan adalah untuk guru dalam menilai pembelajaran yang dilakukannya.
b) Menilai Pengembangan Kurikulum di Kelas
Setiap guru memiliki kepercayaan, dan pandangan terhadap kurikulum, serta menguji
dan merefleksikan kurikulum, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
Terdapat beberapa alasan untuk mengevaluasi pengembangan kurikulum dikelas dalam
kaitannya dengan guru dan kurikulum. Alasan tersebut adalah sebagai berikut.
Pertama, kerja kurikulum transformatif adalah membangun kelompok anggota
sekolah, oleh anggota sekolah, kepala sekolah, dan masyarakat sekitar. Kedua, peserta didik
mengalami kurikulum transformatif sebagai kluster isi, kegiatan, bahan, lingkungan, dan
iklim. Ketiga, kurikulum transformatif diekspresikan melalui budaya sekolah.
Pertanyaan berikut dapat membimbing guru dalam pengembangan kurikulum: (a)
apakah yang dikerjakan peserta didik, (b) jenis dan pola berpikir apakah yang digunakan:
ingatan, pemahaman, analisis, kreatif, dan kritikal? (c) apakah bentuk materi yang dipelajari
peserta didik dan guru: fakta, konsep, prosedur, analisis, teori, dan seterusnya? (d) tipe
pengorganisasian apakah yang digunakan, (e) bagaimanakah guru dan peserta didik
mendeskripsikan iklim dan norma kelas, dan (f) dalam hal apa peserta didik secara khusus
dilibatkan.
Guru sebagai evaluator mengumpulkan dan menganalisis data melalui observasi, dan
penafsiran merupakan bentuk utama dan pengumpulan dan analisis data dalam
pengembangan kurikulum. Kriteria yang digunakan dalam menilai pengembangan kurikulum
adalah koherensi, kemampuan berpikir dan pemecahan masalah, masukan dari berbagai
pihak, kemenarikan, persamaan, keaslia dan kekuasaan.
Sedangkan yang diperhatikan dalam menilai hasil belajar peserta didik adalah sebagai
berikut. Pertama, apakah penilaian yang dilakukan telah mengukur seluruh isi kurikulum.
Kedua, apakah penilaian dilakukan secara rasional dan efisien. Ketiga, apakah
penilaian yang dilaksanakan telah mengukur standar nasional dan lokal yang kompleks dalam
berbagai cara. Guru, anggota sekolah, orang tua, dan seluruh anggota masyarakat perlu
dilibatkan dalam menilai hasil belajar peserta didik dan keluaran kurikulum lain. Orang tua
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dan anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan dan penilaian hasil belajar
peserta didik akan lebih menyadari tingkat kesulitan alami dari evaluasi pendidikan di
sekolah.
Beberapa pertanyaan yang perlu dipertimbangkan dalam menilai hasil belajar peserta
didik dan keluaran lain adalah sebagai berikut: (a) bagaimanakah penguasaan peserta didik
terhadap ide, keterampilan, nilai dan cara berpikir sebagaimana yang dirumuskan dalam
tujuan dan rancangan kurikulum, (b) apakah yang telah dipelajari peserta didik, (c)
bagaimanakah peserta didik menghubungkan ide, keterampilan dan nilai dalam kurikulum,
(d) bagaimanakah aktivitas belajar peserta didik, (e) bagaimanakah peserta didik menjelaskan
bagaimana mereka belajar, (f) bagaimanakah peserta didik menjelaskan ketika mereka
mengetahui sesuatu, (g) bagaimanakah peserta didik lebih paham, terbuka dan sadar terhadap
nilai-nilai dalam kurikulum, (h) bagaimanakah peserta didik menghubungkan apa yang telah
dipelajari dengan kehidupan.
Terdapat berbagai cara pengumpulan data tentang pemahaman pribadi peserta didik
terhadap ide-ide, Serta cara berpikir dan berbuat. Hal tersebut antara lain dapat dilakukan
dengan melakukan tes, baik tes lisan, tulisan, maupun tes perbuatan atau dengan cara non tes
seperti penilaian portofolio, wawancara dan ceklist. Kriteria yang digunakan untuk
menafsirkan dan mempertimbangkan data terutama berkaitan dengan tes yang telah
distandardisasikan, yang memiliki norma validitas dan rehabilitas yang tinggi untuk
menafsirkan dan mempertimbangkan data. Meskipun demikian, banyak altematif yang dapat
digunak untuk menafsirkan dan mempertimbangkan data.
pengolah data, pembuat keputusan, dan pengguna keputusan yang pertama adalah
peserta didik yang aktif dalam menganalisis dan mempertimbangkan kegiatan belajamya. Di
samping itu, orang tua dan anggota masyarakat sebaiknya dilibatkan dalam pengolahan data,
pembuatan keputusan dan penggunaan keputusan hasil evaluasi.
3. Penilaian Proses Pembelajaran
Penilaian proses dimaksudkan untuk menilai kualitas pembelajaran serta intemalisasi
karakter dan pembentukan kompetensi peserta didik, termasuk bagaimana tujuan-tujuan
belajar direalisasikan. Dalam hal ini, penilaian proses dilakukan untuk menilai aktivitas,
kreativitas, dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, terutama keterlibatan mental,
emosional, dan sosial dalam pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik.

Kualitas pembelajaran dapat dilihat dan segi proses dan dan segi hasil. Dan segi proses,
pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya
sebagian besar (80%) peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial
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dalam proses pembelajaran, di samping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi,
semangat belajar yang besar, dan rasa percaya pada diri sendiri. Sedangkan dari segi hasil,
proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada
diri peserta didik seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (80%). Lebih lanjut proses
pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila masukan merata, menghasilkan
output yang banyak dan bermutu tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan, perkembangan
masyarakat dan pembangungan.
Penilaian proses dapat dilakukan dengan pengamatan (observasi), dan refleksi.
Pengamatan dapat dilakukan oleh guru ketika peserta didik sedang mengikuti pembelajaran,
mengajukan pertanyaan/permasalahan, merespon atau menjawab pertanyaan, berdiskusi , dan
mengerjakan tugas-tugas pembelajaran lainnya, baik di kelas maupun di luar kelas. Dalam
implemenlasi kurikulum, pengamatan dapat dilakukan oleh sesama guru, saling mengamati,
karena kurikulum ini mendorong team teaching dalam pembelajaran, terutama dalam
pembelajaran tematik integratif. Pengamatan juga bisa dilakukan oleh pendamping, karena
dalam implementasi Kurikulum 2013 rencananya ada program pendampingan sehingga guru
akan didampingi ahli kurikulum dan pembelajaran.
Di samping melalui pengamatan (observasi), penilaian proses juga dapat dilakukan
melalui refleksi. Refleksi bisa dilakukan oleh guru bersama peserta didik, dengan melibatkan
guru lain (observer) atau pendamping. Refleksi juga bisa melibatkan kepala sekolah, agar
ditindaklanjuti dengan pengembangan kebijakan sekolah. Refleksi ini merupakan tindak
lanjut dan pengamatan (observasi) sehingga apa-apa yang dibicarakan dalam refleksi adalah
hasil obserasi, beserta hasil-hasil lain yang muncul dalam pembelajaran.
Dalam implementasi Kurikulum 2013, penilaian proses baik yang dilakukan melalui
pengamatan maupun refleksi

ditujukan untuk memperbaiki program pembelajaran dan

peningkat kualitas layanan kepada peserta didik. Hal tersebut perlu dilakukan untuk
mendorong

terjadinya

peningkatan

kualitas

secara

berkesinambungan

(continuous quality improvement), sehingga dapat menumbuhkan budaya belajar sekaligus
budaya kerja untuk menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari
hari ini.

4. Penilaian Unjuk Kerja
Dalam implementasi Kurikulum 2013, amat dianjurkan agar guru lebih mengutamakan
penilaian unjuk kerja. Peserta didik diamati dan dinilai bagaimana mereka dapat bergaul;
bagaimana mereka bersosialisasi di masyarakat; dan bagaimana mereka menerapkan
pembelajaran di kelas dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan akan timbul: apakah mungkin
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menyelenggarakan penilaian unjuk kerja pada ulangan umum mengingat waktunya amat
terbatas? Jawabnya: bila tidak mungkin, selenggarakan pada ulangan harian atau bahkan pada
kegiatan pembelajaran sendirii. Guru memberi tugas kepada seorang peserta didik dan
memberi penilaian; atau secara kiasikal, namun tetap memperhatikan dan sekaligus memberi
nilai individual.
Dalam hubungannya dengan penilaian unjuk kerja, Leighbody (dalam Mulyasa 2012)
mengemukakan elemen-elemen kinerja yang dapat diukur: (1) kualitas penyelesaian
pekerjaan, (2) keterampilan menggunakan alat-alat, (3) kemampu menganalisis dan
merencanakan prosedur kerja sampai selesai, (4) kemampuan mengambil keputusan
berdasarkan aplikasi informasi yang diberikari, dan (5) kemampuan membaca, menggunakan
diagram, gambar-gambar, dan simbol-simbol. Pengembangan elemen-elemen tersebut dapat
dikemas dalam format sebagai berikut
Format Penilaian Unjuk Kerja
NO Kinerja Yang Dinilai
1

Tanggapan

Tanggapan Orang

Guru

Tua

Kualitas penyelesaian
pekerjaan

2

Keterampilan
menggunakan alat

3

Kemampuan
megana1isis dan
merencanakan
prosedur kerja

4

Kemampuan
mengambil keputusan

5

Kemampuan
membaca,
menggunakan
diagram, gambar, dan
simbol
Simpulan
Keterangan:

57

Simpulan

a. Tanggapan guru adalah tanggapan dan penilaian guru terhadap kompetensi peserta didik
berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang diukur.
b. Tanggapan orang tua adalah tanggapan dan penilaian orang tua atau wali terhadap
kompetensi peserta didik berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang diukur.
c. Simpulan adalah penilaian guru dengan memperhatikan pendapat orang tua terhadap
setiap aspek keterampilan yang diukur, bisa secara kualitatif (baik, cukup, kurang); bisa
juga secara kuantitatif, atau dikuantifikasi (9, 8, 7).
d. Simpulan akhir adalah hasil kumulatif peserta didik dalam pembelajaran yang dilakukan
atau kompetensi yang dikuasai. Simpulan akhir ini merupakan akumulasi dan setiap aspek
keterampilan yang diukur.
Dalam penilaian pembelajaran, penilaian unjuk kerja dapat dilakukan secara efektif
dengan Iangkah-langkah sebagai berikut:
1) Tetapkan kinerja yang akan dinilai.
2) Buat daftar yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dari masing-masing mata
pelajaran dan butjr-butir yang dipertimbangkan untuk menentukan apakah pekerjaan itu
memenuhi standar yang telah ditetapkan.
3) Tentukan pekerjaan untuk peserta didik yang mencakup semua elemen kinerja yang
dinilai dan alokasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.
4) Buat semua daftar bahan, alat dan gambar yang diper1uka peserta didik untuk
mengerjakan penilaian.
5) Siapkan petunjuk tertulis yang jelas untuk peserta didik.
6) Siapkan sistem pensekoran (scoring).
Pelaksanaan penilaian unjuk kerja perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
1) Peserta didik telah memperoleh semua bahan, alat, instrumen, gambar-gambar, atau
semua peralatan penyelesaian tes.
2) Peserta didik telah mengetahui apa yang dikerjakannya dan berapa lama waktunya.
3) Peserta didik mengetahui butir-hutir yang akan dinilai.
4) Bahan, mesin-mesin, alat-alat yang digunakan tiap peserta didik memiliki kondisi yang
sama.
5) Bila waktu yang dinilai, cek dulu dengan teliti.
6) Bila kemampuan merencanakan pekerjaan atau keterampilan pemakaian alat yang
diukur, amati peserta didik selama bekerja.
7) Guru jangan memberi pertolongan kepada peserta didik, kecuali menjelaskan petunjukpetunjuk yang telah diberikan kepadanya.
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Rambu-rambu penilaian di atas dianggap sebagai contoh, guru dapat mengubahnya
secara fleksibel dengan memperhatikan berbagai situasi dan kondisi sekolah, karakteristik
peserta didik, dan kemampuan guru sendiri.
5. Penilalan Karakter
Penilaian karakter dimaksudkan untuk mendeteksi karakter yang terbentuk dalam diri
peserta didik melalui pembelajaran yang telah diikutinya. Pembentukan karakter memang
tidak bisa sim salabin atau terbentuk dalam waktu singkat, tapi indikator perilaku dapat
dideteksi secara dini oleh setiap guru. Contoh format penilaian karakter dapat dilihat sebagai
berikut.
Format Penilaian Karakter
Kompetensi Kompetensi
Inti

Dasar

Jenis

Jenis

Karakter

Penilaian

Aspek
Yang
Dinilai

Contoh
Soal

Keterangan

Format tersebut bisa dikembangkan sesuai dengan karakter yang akan dinilai, dan jenis
penilaian yang digunakan. Satu hal yang

diperhatikan adalah bahwa penilaian yang

dilakukan mampu mengukur karakter yang diukur. Lebih dari itu, hasil penilaian dapat
digunakan untuk memprediksi karakter peserta didik, terutama dalam penyelesaian
pedidikan, dan kebidupannya di masyarakat kelak. Selain fonnat di atas penilaian karakter
juga bisa dilakukan sebagai berikut.

Penilaian Karakter Peserta Didik
Jenis Karakter
Bertanggung jawab

Indikator Perilaku
a. Melaksanakan kewajiban
b. Melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan
c. Menaati tata tertib sekolah
d. Memelihara fasilitas sekolah
e. Menjaga kebersihan lingkungan

Percaya diri

a. Pantang menyerah
b. Berani menyatakan pendapat
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c. Berani bertanya
d. Mengutamakan usaha sendiri daripada bantuan
e. Berpenaimpilan tenang
Saling menghargai

a. Menerima perbedaan pendapat
b. Memaklumi kekurangan orang lain
c. Mengakui kelebihan orang lain
d. Dapat bekerjasama
e. Membantu orang lain

Bersikap santun

a. Menerima nasihat guru
b. Menghindari permusuhan dengan teman
c. Menjaga perasaan orang lain
d. Menjaga ketertiban
e. Berbicara dengan tenang

Kompetitif

a. Berani bersaing
b. Menunjukan semangat berprestasi
c. Berusaha ingin lebih maju
d. Memiliki keinginan untuk tahu
e. Tampil beda dan unggul

Jujur

a. Mengemukakan apa adanya
b. Berbicara secara terbuka
c. Menunjukkan fakta yang sebenamya
d. Menghargai data
e. Mengajui kesalahannya

6. Penilaian Portofolio
Portofolio adalah kumpulan tugas-tugas yang dikerjakan peserta didik. Dengan
demikian, dapat dikemukakan bahwa penilaian portofolio adalah penilaian terhadap seluruh
tugas yang dikeijakan peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Penilaian portofolio dapat
dilakukan bersama-sama oleh guru dan peserta didik, melalui suatu diskusi untuk membahas
hasil kerja peserta didik, kemudian menentukan hasil penilaian atau skor.
Beberapa hal yang diperhatikan dalam melakukan penilaian portofolio adalah sebagai
berikut.
a)

Karya yang dikumpulkan asli karya yang bersangkutan,
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b)

Menentukan contoh pekerjaan yang dikerjakan.

c)

Mengumpulkan dan menyimpan sampel karya.

d)

Menentukan kriteria penilaian portofolio.

e)

Meminta peserta didik untuk menilai secara terus-menerus hasil portofolionya.

f)

Merencanakan pertemuan dengan peserta didik untuk membicarakan basil portofolio.

g)

Melibatkan orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penilaian
portofolio.
Penilaian portofolio dalam Kurikujum 2013

dilakukan secara utuh dan

berkesinambungan, serta mencakup seluruh kompetensi inti yang dikembangkan. Adapun
format penilaiannya dapat dikembangkan sebagai berikut.
Format Penilaian Portofolio 1
Mata Pelajaran :
Kelas : X
Kompetensi

Nama : ....................................
Tanggal : .......................................

Prosedur kegiatan

PENILAIAN
Jelek / Cukup / Baik / Sangat Baik

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dicapai melalui :

Komentar Guru

1. Diri sendiri
2. Bantuan guru
3. Seluruh kelas
4. Kelompok besar
5. Kelompok kecil
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Komentar Orang Tua

Tanggapan Siswa

Dalam Format Penilaian 1, tampak adanya prosedur kerja yang dinilai, dan dalam prosedur
kerja tersebut secara tersirat sudah menggambarkan karakter peserta didik. Sedangkan dalam Format
Penilajan 2, karakter peserta didik yang dibentuk dituliskan secara langsung setelah kompetensi dasar.

Format Penilaian Portofolio 2
Kompetensi dasar

Karakter

Materi pokok

Jenis tugas

Keterangan

Format-format tersebut bisa dikembangkan sesuai dengan kompetensi yang akan
dinilai, dan jenis tugas yang diberikan. Satu hal yang diperhatikan adalah bahwa tugas yang
diberikan mampu meningkatkan hasrat belajar peserta didik, dan membantu mereka dalam
menguasai kompetensi. Ingat apapun alasannya, tugas dalam portofolio jangan digunakan
untuk menghukum atau balas dendam terhadap peserta didik.
7. Penilaian Ketuntasan Belajar
Penilaian ketuntasan belajar ditetapkan berdasarkan kriteria ketuntasan minimal (KKM)
dengan mempertimbangkan tiga komponen yang terkait dengan penyelenggaraan
pembelajaran. Ketiga komponen tersebut adalah (1) kompleksitas materi dan kompetensi
yang dikuasai, (2) daya dukung, dan (3) kemampuan awal peserta didik (intake). Sekolah
secara bertahap dan berkelanjutan perlu menetapkan dan meningkatkan KKM untuk
mencapai ketuntasan ideal. Dalam hal ini setiap mata pelajaran memiliki karakteristik dan
hasil analisis yang berbeda, sehingga nilai KKM yang ditetapkan dalam setiap mata pelajaran
akan berbeda dan bervariasi. Demikian halnya KKM setiap sekolah akan sangat bervariasi,
meskipun dalam mata pelajaran yang sama. Dengan demikian, setiap sekolah dan guru tidak
bisa meniru atau copy paste KKM dari sekolah lain.
Jika penetapan KKM dilakukan secara tepat, maka hasil penilaian ketuntasan belajar
pada umumnya memposisikan peserta didik pada kurva normal, sehingga sebagian besar
peserta didik berada atau mendekati garis rata-rata, serta sebagian kecil berada di bawah ratarata dan di atas rata-rata. Baik bagi kelompok peserta didik di atas rata-rata maupun di bawah
rata-rata perlu dilakukan layanan khusus. Layanan bagi peserta didik di bawah normal
disebut program perbaikan, dan bagi peserta didik di atas normal disebut pengayaan. Berikut
contoh Format Lembaran Program Perbaikan, Dan Format Lembaran Program Pengayaan.
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Format Lembaran Program Perbaikan

No

Mata Pelajaran

:

Kompetensi Dasar

:

Kelas

:

Tahun Pelajaran

:

Ulangan Harian Tanggal

:

Perbaikan

:

Nama Siswa

Nilai Sebelum

Tanggal

Nilai Setelah

Perbaikan

Perbaikan

Perbaikan

Keterangan

Program perbaikan diperuntukkan bagi peserta didik yang lamban belajar, sehingga
tidak dapat mencapai kompetensi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena
itu, perbaikan ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada mereka, dengan cara
memberikan waktu tambahan untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Adapun
program pengayaan diperuntukkan bagi peserta didik yang cepat belajar, sehingga dalam
waktu singkat dapat mencapai kompetensi yang telah ditentukan (sebelum habis waktu).
Contoh format program pengayaan adalah sebagai berikut.
Format Lembaran Program Pengayaan

No

Mata Pelajaran

:

Kompetensi Dasar

:

Kelas

:

Tahun Pelajaran

:

Ulangan Harian Tanggal

:

Pengayaan

:

Nama Siswa

Nilai Ulangan

Bentuk

Tanggal

Pengayaan

Pengayaan
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Keterangan

Dalam rangka pencapaian KKM, perbaikan program dan peningkatan layanan
pembelajaran, guru juga dapat menjaring data melalui penilaian diri sendiri oleh peserta
didik. Penilaian diri sendiri oleh peserta didik, dapat dilakukan guru dengan format sebagai
berikut.
Format Penilaian Diri Sendiri
Nama :
Mata Pelajaran :
No
1

Pernyataan

Ya

pelajaran PAI
Saya sulit mengikuti pelajaran PAI

3

Saya sulit mengerjakan tugas-tugas PAI

4

Saya memerlukan waktu lama untuk belajar PAI

6

Catatan Guru

Saya sering kehilangan konsentrasi belajar dalam

2

5

Tidak

Saya tidak pernah mendapat nilai bagus dalam
pelajaran PAI
Dan seterusnya

Penilaian diri sendiri dilakukan dengan menetapkan sejauh mana kemampuan telah
dimiliki seseorang dan suatu kegiatan pembelajaran atau kegiatan dalam rentang waktu
tertentu, yang dapat dilakukan seseorang untuk menilai dirinya sendiri. Penilaian diri sendiri
dapat dilakukan pada jenjang pendidikan manapun, mulai jenjang pendidikan anak usia dini
sampai jenjang pendidikan tinggi, di sekolah maupun jalur luar sekolah.
8. UN dalam Implementasi Kurikulum 2013
Ujian nasional (UN) merupakan kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan
untuk menentukan standar mutu pendidikan. Kebijakan ini berkaitan dengan berbagai aspek
yang dinamis, seperti budaya, kondisi sosial ekonomi, bahkan politik dan keamanan,
sehingga akan selalu rentan terhadap perbedaan dan kontroversi sejalan dengan
perkembangan masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan keputusan politik atau politik
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pendidikan, yang menyangkut kepentingan berbagai pihak, bahkan dalam batas-batas tertentu
sering dipolitisir untuk kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu, sejak UN digulirkannya
(2002) telah banyak menuai badai, dan menimbulkan berbagai permasalahan dalam
implementasinya di lapangan, baik berupa kecurangan, kebocoran, dan penyimpanganpenyimpangan lainnya; bahkan konon katanya telah menelan banyak korban (bagi yang tidak
lulus UN). Kondisi ini telah mendorong sebagian masyarakat untuk melakukan upaya hukum
terhadap kebijakan. pemerintah ini (agar UN dihentikan) yang sekarang telah sampai pada
penolakan Mahkamah Agung (MA) terhadap permohonan kasasi yang diajukan pemerintah
terkait dengan pelaksanaan UN. Penolakan kasasi ini ditafsirkan oleh sebagian masyarakat
bahwa UN

dihentikan; bahkan di beberapa daerah hal ini dirayakan sebagai suatu

kemenangan. Meskipun demikian, seperti pada proses hukum sebelumnya; pemerintah tetap
menggelar Ujian Nasional,“Biarkan MK menggonggong, Ujian Nasional tetap digelar”.
Demikian halnya dalam implementasi Kurikulum 2013, nampaknya masi tetap akan
dilengkapi Ujian Nasional (UN). Ketentuan tentang UN tersebut dapat dilihat dalam Pasal 6
PP Nomor 32 Tahun 2013, sebagai berikut:
a) Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan Ujian Nasional yang
diikuti Peserta Didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal Pendidikan Dasar
dan menengah, dan jalur nonformal kesetaraan.
b) Ujian Nasional untuk satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk SD/MI/SDLB atau
bentuk lain yang sederajat.
c) Dalam penyelenggaraan Ujian Nasional BSNP bekerja sama dengan instansi
terkait

di

lingkungan

Pemerintah,

Pemerintah

Provinsi,

Pemerintah

Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan.
Dengan demikian, Ujian Nasional tetap akan dilaksanakan sesuai dengan
kepentingannya, namun tentu saja memerlukan berbagai perbaikan dalam sistem dan
manajemennya. Sampai saat ini belum ada cara yang paling baik untuk mengetahui
keefektifan berbagai upaya yang dilakukan dalam proses pendidikan, apakah telah
membuahkan hasil yang memuaskan, kecuali melalui ujian; baik ujian tingkat kelas, tingkat
sekolah, maupun ujian nasional. Oleh karena itu, upaya untuk menghapuskan/menghilangkan
Ujian Nasional, memerlukan berbagai pemikiran yang matang, agar tidak menghambat
jalannya proses pendidikan dan tidak menimbulkan perpecahan di lapangan.
Permasalahan pokok yang sebenarnya bukan pada Ujian Nasional, tetapi karena hasil
ujian nasional dijadikan ukuran keberhasilan pemerintah daerah, sehingga banyak yang
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dipolitisir untuk kepentingan sesaat. Dalam pada itu, pemerintah juga menetapkan nilai UN
minimal yang dicapai oleh peserta didik dalam kelulusan. Itulah yang telah menimbulkan
beberapa masalah teknis yang dipertanyakan oleh berbagai kalangan. Masalah tersebut antara
lain, karena sifatnya nasional, maka bidang kajian yang di-UN-kan dianggap lebih penting
dan mata pelajaran lain, sehingga sebagian besar upaya sekolah hanya ditujukan untuk
mengantarkan peserta didik mencapai keberhasilan dalam UN. Padahal materi UN hanya
mencakup aspek intelektual, yang tidak mampu mengukur seluruh aspek pendidikan secara
utuh. Dalam hal ini, ada kesan penyempitan terhadap makna dan hakikat pendidikan yang
utuh menjadi hanya menyangkut aspek kognitif dengan mata kajian terbatas pada yang UNkan. Hal tersebut, dapat dilihat dalam Pasal 70 PP Nomor 32 Tahun 2013, sebagai berikut:
a) Pada jenjang SMP/MTS/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional
mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu
Pengelahuan Alam (IPA).
b) Pada program paket B, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa
Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu
Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
c) Pada SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional
mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan
mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan.
d) Pada program paket C, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa
Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas
program pendidikan.
e) Pada jenjang SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional
mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata
pelajaran kejuruan yang menjadi ciri khas program pendidikan.43
Meskipun demikian, tujuan Pemerintah melaksanakan UN adalah untuk mendongkrak
kualitas pendidikan dengan menetapkan standar minimal yang senantiasa ditingkatkan. Hal
tersebut sebenarnya cukup wajar dan masuk akal, karena standar dunia pun 7,0 (tujuh koma
nol). Namun hal tersebut digulirkan dalam kondisi masyarakat yang labil, sehingga
menimbulkan berbagai kesalahtafsiran pada pelaksana di lapangan; bahkan berujung pada
penolakan. Masyarakat yang tidak menerima juga tidak bisa disalahkan, karena mereka
beranggapan bahwa Pemerintah hanya menuntut tanpa melengkapi dengan alat dan
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sarananya. Biasanya setiap kebijakan diikuti dengan sub-sub kebijakan lain yang menunjang
pelaksanaannya di lapangan, seperti peningkatan sarana dan prasarana sekolah, serta akses
informasi di seluruh daerah; bahkan meningkatkan profesionalisme tenaganya, terutama
kompetensi gurunya.
Kondisi inilah yang sering menghambat peningkatan kualitas pendidikan apalagi jika
kebijakan Pemerintah itu hanya dijadikan semacam proyek, yang ketika habis dananya maka
berakhir pula pelaksanaannya. Kita bisa menyaksikan tentang nasib cara belajar siswa aktif
(CBSA), keterampilan proses; link and match, dan lain- lain kebijakan pemerintah dalam
bidang pendidikan yang tidak jelas ujung pangkalnya, tahu-tahu sudah diganti. Pergantian
juga sering tidak ditunjang oleh data, yang ada hanyalah bahwa dirjennya, menterinya, atau
mungkin presidennya diganti, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian.
Permasalahannya: apakah UN akan mengalami nasib seperti ini?
Lepas dari berbagai keterbatasan dan kelemahannya, melalui nilai UN, Pemerintah
memiliki kepentingan untuk mengetahui kemampuan lulusan pendidikan dan berbagai jenis
dan jenjang pendidikan dalam bidang kajian tertentu, sebagai indikator keberhasilan sistem
pendidikan. Kita juga ingin tahu kemampuan anak-anak dalam matematika, bahasa, ilmu
pengetahuan alam, dan sebagainya, paling tidak yang dapat dijaring melalui UN, dan
membandingkannya antar wilayah, kabupaten atau kota, bahkan antar sekolah. Kepentingan
Pemerintah untuk mengetahui basil pendidikan secara nasional merupakan kepentingan
lembaga, dan merupakan pesan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun
2003. Bahkan maksud dari undang-undang tersebut bukan sekedar UN, tetapi menyangkut
penilaian kinerja seluruh komponen sistem pendidikan.
Persoalan teknis berkaitan dengan kemampuan SDM profesional dan sarana
pendukung UN baik hardware maupun software sebenamya pada saat ini sudah cukup
memadai, yang secara kelemhagaan berada di bawah penanganan Pusat Pengujian
Depdiknas. Permasalahan yang muncul justru pada tatanan manajemen UN baik di pusat,
daerah, maupun di sekolah. Hal tersebut lebih dipersulit lagi oleh sikap masyarakat yang
sakit, antaa lain penghargaan yang berlebihan terhadap benda (keduniaan) bahwa segala
sesuatu dapat di beli dengan (budaya korup), dan lemahnya tatanan masyarakat (termasuk
institusi, hukum, moral, budaya) membuat pengamanan penyelenggaraan semakin berat. Dan
polisi pun diturunkan ke sekolah-sekolah untuk pengamanan UN. Mengapa UN? Seperti
telah dikemukakan, bahwa UN tetap akan menjadi bagian dalam implementasi dan penilaian
kurikulum 2013 dengan beberapa perbaikan tentunya, sesuai dengan penataan standar
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penilaian. Dengan demikian, UN tetap akan digelar sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan (kecuali untuk SD/MI/SDLB, dan yang sederajat).
Alasan Pemerintah untuk tetap menggelar UN antara lain berkaitan dengan masalah
mutu; UN berfungsi sebagai “quality control” terhadap sistem pendidikan, karena kontrol
terhadap proses, dan in-put pendidikan sudah sedemikan kecil, bahkan pada saat sentralisasi
pun sebenamya kontrol pusat di bidang pendidikan tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena
rapuhnya mental jaringan birokrasi akibat berbagai faktor di luar masalah pendidikan.
Dengan demikian, meskipun Pemerintah telah membebaskan biaya UN untuk semua sekolah,
dalam pelaksanaannya masih ada sekolah dan daerah yang melakukan pungutan, dengan
alasan yang beraneka ragam.
Hal penting yang menjadi pemikiran bersama berkaitan dengan nasib UN dalam
Kurikulum 2013 adalah bagaimana agar pendidikan nasional ini tetap menjadi alat pemersatu
bangsa, bukan sebaliknya menjadi alat pemecah belah bangsa. Ini perlu ditekankan, karena
Indonesia terdiri dari berbagai suku, berbagai adat istiadat, dan memiliki ribuan pulau yang
terbentang dari Sabang sampai Merauke. Persolanannya bagaimana bisa mengetahui kondisi
pendidikan di berbagai wilayah dan daerah tersebut kalau tidak dilakukan ujian nasional, dan
standard isi Pendidikan; persoalan berikuinya bagaimana seorang peserta didik dapat
berpindah dari satu daerah ke daerah lain kalau tidak ada standar, dan tidak diketahui
kemampuannya secara nasional. Sebab tanpa standar nasional yang diuji melalui ujian
nasional, boleh jadi pendidikan di satu daerah berbeda dengan di daerah lain secara
mencolok, bahkan tidak menutup kemungkinan peserta didik yang terpandai di satu daerah
tenyata tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan daerah lain yang lebih maju. Hal ini
tentu saja akan menyulitkan perpindahan peserta didik; demikian juga perpindahan guru, dan
tenaga kependidikan lainnya. Bukankah ini akan menimbulkan permasalahan baru kemudian?
Perbedaan itu wajar, tetapi jika sudah mengarah pada perpecahan, maka pemerintah
tegas, dan berani mengambil keputusan yang strategi, tepat waktu dan sasarannya, sekalipun
tidak memuaskan setiap orang; karena memang dalam masyarakat yang beragam, setiap
kebijakan akan menguntungkan sebagian masyarakat dan merugikan masyarakat lainnya;
tidak akan memberikan kepuasan kepada seluruh masyarakat.
G. Peran Pendidikan Agama Islam Pada Era Globalisasi
Bangsa Indonesia masih terus dihadapkan pada krisis multidimensional. Dari hasil
berbagai kajian disiplin dan pendekatan, tampaknya ada kesamaan pandangan bahwa segala
krisis itu berpangkal dari krisis akhlak atau moral. Krisis ini, secara langsung atau tidak,
berhubungan dengan pendidikan. Kontribusi pendidikan dalam konteks ini adalah pada
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pembangunan mentalitas manusia yang merupakan produknya, dan sementara pihak
menyebutkan bahwa krisis tersebut karena kegagalan pendidikan agama, termasuk di
dalamnya pendidikan agama islam. Untuk mengantisipasi berbagai krisis tersebut, maka
pembelajaran agama islam di sekolah maupun Perguruan Tinggi harus menunjukkan
kontribusinya. Hanya saja perlu disadari bahwa selama ini terdapat berbagai kritik terhadap
pelaksanaan pendidikan agama islam yang sedang berlangsung.
Pendidikan agama Islam pada saat ini masih gagal. Kegagalan ini terjadi karena
dalam praktiknya pendidikan agama hanya memperhatikan aspek kognitif semata dari
pertumbuhan kesadaran nilai-nilai agama, dan mengabaikan pembinaan aspek efektif dan
konatif-volatif, yakni kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.
Dengan perkataan lain, pendidikan agama lebih berorientasi pada belajar tentang agama, dan
kurang berorientasi pada belajar bagimana cara beragama yang benar. Akibatnya, terjadi
kesenjangan antara pengetahuan dan pengalaman, antara ghonis dan praxis dalam kehidupan
nilai agama. Dalam praktik, pendidikan agama berubah menjadi pengajaran agama sehingga
tidak mampu membentuk pribadi-pribadi bermoral, padahal inti dari pendidikan agama
adalah pendidikan moral.44
Pendidikan agama selama ini lebih berkonsentrasi pada persoalan-persoalan teoritis
keagamaan yang bersifat kognitif, dan kurang concern terhadap persoalan bagaimana
memgubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi “makna” dan “nilai” yang perlu
diintenalisasikan dalam diri peserta didik lewat berbagai cara, media, maupun forum.
Selain itu, terdapat beberapa kelemahan dari pendidikan agama islam di sekolah, baik
dalam pemahaman materi pendidikan agama islam maupun dalam pelaksanaannya, yaitu: (1)
dalam bidang teologi, ada kecenderungan mengarah pada paham fatalistik; (2) bidang ahlak
berorientasi pada urusan sopan santun dan belum dipahami sebagai keseluruhan pribadi
manusia beragama; (3) bidang ibadah diajarkan sebagai kegiatan rutin agama dan kurang
ditekankan sebagai proses pembentukan kepribadian; (4) dalam bidang hukum (fiqih)
cenderung dipelajari sebagai tata aturan yang tidak akan berubah sepanjang masa, dan kurang
memahami dinamika dan jiwa hukum islam; (5) agama islam cenderung diajarkan sebagai
dogma dan kurang mengembangkan rasionalitas serta kecintaan pada kemajuan pengetahuan;
(6) orientasi mempelajari al-Qur’an masih cenderung pada kemampuan membaca teks, belum
mengarah pada pemahaman arti dan penggalian makna.45
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Beberapa banyak orang yang berubah jalan hidup dan keyakinannya dalam waktu
yang sangat pendek, dari seorang penjahat besar, tiba-tiba menjadi orang yang baik, rajin, dan
tekun beribadah, seolah-olah ia dalam waktu singkat dapat berubah menjadi orang yang lain
sama sekali. Dan, sebaliknya juga ada terjadi, orang yang berubah dari patuh dan tunduk
pada agama, menjadi orang yang lalai atau suka menentang agama.
Sesungguhnya pertumbuhan kesadaran moral pada diri seseorang menyebabkan
agama mendapat lapangan baru (moral) dengan bertambahhnya perhatin terhadapa nasihatnasihat agama, dan kitab suci baginya tidak lagi merupakan kumpulan undang-undang yang
adil, yang dengan itu Allah menghukum dan mengatur dunia guna menunjukkan kita pada
kebiakan.
Surga dan neraka bukan lagi sebagai kepercayaan yang merupakan macam-macam hal
dari khayalan tetapi, merupakan keharusan moral yang dibutuhkan oleh anak guna mengekan
dirinya dari kesalahan-kesalahan dan mengimbangi kekurangan yang terasa olehnya dan ia
juga merasakan perlunya keadilan tuhan
Islam adalah syariat Allah yang diturunkan kepada umat manusia di muka bumi agar
mereka beribadah kepada Nya. Penanaman keyakinan terhadap Tuhan hanya bisa dilakukan
melalui proses pendidikan baik di rumah, sekolah maupun lingkungan. Pendidikan Islam
merupakan kebutunhan manusia. Karena sebagai makhluk pedagogis manusia dilahirkan
dengan membawa potensi yang dapat dididik dan mendidik sehingga mampu menjadi
khalifah di bumi serta pendukung dan pemegang kebubayaan.
1. Pengertian Pendidikan Agama Islam
Pendidikan agama islam merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan
peserta didik untuk mengenal, mamahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa, dan
berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama islam dari sumber utamanya kitab suci alQuran dan al-Hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan
pengalaman, disertai dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam
hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat hingga terwujud
kesatuan dan persatuan bangsa.
Tayar Yusuf mengartikan pendidikan agama islam sebagai usaha sadar generasi tua
untuk mengalihkan kepada generasi muda agar kelak menjadi manusia muslim, bertakwa
kepada Allah SWT, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian yang memahami, menghayati,
dan mengamalkan ajaran agama islam dalam kehidupannya, sendangkan menurut A. Tafsir,
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pendidikan agama Islam adalah bimbingan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar
berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran islam.46
Azizy mengemukakan bahwa esensi pendidikan adalah adanya proses transfer nilai,
pengetahuan, dan keterampilan dari generasi tua kepada generasi muda agar generasi muda
mampu hidup, oleh karena itu, ketika kita menyebut pendidikan islam, maka akan mencakup
dua hal 1) ,mendidik siswa untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilali akhlak islam, 2)
mendidik siswa-siswa untuk mempelajari materi ajaran islam berupa pengetahuan tentang
ajaran islam.47
Munculnya anggapan-anggapan yang kurang menyenangkan tentang pendidikan
agama, karena islam diajarkan lebih pada hafalan (padahal islam penuh dengan nilai-nilai)
yang harus dipraktekkan. Pendidikan agama lebih ditekankan pada hubungan formalitas
antara hamba dengan Tuhan-nya, penghayatan nilai-nilai agama kurang mendapat penekanan
dan masih terdapat sederet respons kritis terhadap pendidikan agama. Hal ini disebabkan
penilaian kelulusan sisiwa dalam pelajaran agama diukur dengan berapa banyak hafalan dan
mengerjakan ujian tertulis di kelas yang dapat didemonstrasikan oleh si peserta didik.
Memang pola pembelajaran tersebut bukanlah khas pola pandidikan agama. Pendidikan
secara umum pun diakui oleh para ahli dan pelaku pendidikan negara kita yang juga
mengidap masalah yang sama. Masalah besar dalam pendidikan selama ini adalah kuatnya
dominasi pusat dalam penyelenggaraan pendidikan sehigga yang muncul uniform-sentralistik
kurikulum, model hafalan dan monolog, materi ajar yang banyak, serta kurang menekakan
pada pembentukan karakter bangsa.
Mata pelajaran pendidikan agama islam itu secara keseluruhannya terimput dalam,
lingkup aI-Qur’an dan al-hadis, keimanan, akhlak, fiqih\ibadah, dan sejaran, sekaligus
menggambarkan bahwa ruang lingkup pendidikan agama islam, mencakup perwujudan
keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, diri
sendiri, sesama manusia makhluk lainnya maupun lingkungannya (hablun minallah wa
hablun minannas). Jadi pendidikan agama islam merupakan usaha sadar yang dilakukan
pendidikan dalam mempersiapkan peserta didik untuk menyakini, memahami dan
mengamalkan ajaran islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah
direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Dasar- Dasar Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam
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Pelakasanaan pandidikan agama islam di sekolah mempunyai dasar yang kuat. Dasar
tersebut menurut zehairini dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu sebagai berikut.
a) Dasar Yuridis/Hukum
Dasar yuridis, adalah dasar pelaksanaan pendidikan agama yang berasal dari
perundang-undangan yang secara tidak langsung dapat menjadi pegangan dalam
melaksanakan pendidikan agama di sekolah secara formal. Dasar yuridis formal tersebut
terdiri dari tiga macam.
1) Dasar ideal ,yaitu dasar falsafah negara pancasila,sila pertama, ketuhanan yang maha
Esa
2) Dasar struktural\konstitusional, UUD 1945 dalam Bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2,
yang berbunyi:


Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha Esa;



Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masingmasing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

3) Dasar operasional, yaitu terdapat dalam tap. MPR No IV\MPR \1973\ yang kemudian
dikukuhkan dalam tap MPR No.IV\MPR 1978 jo ketetapan MPR NP.II MPR/1983,
diperkuat oleh tap.MPR No.II\1988 dan tap MPR No II\MPR 1993 tentang Garisgaris besar haluan negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan
pendidikan agama secara langsung dimasukkan dalam kurikulum sekolah-sekolah
formal, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
b) Dasar Religius
Dasar religius adalah dasar yang bersumber dari ajaran Islam. Menurut ajaran Islam
Pendidikan Agama adalah perintah dari Tuhan dan merupakan perwujudan ibadah kepadaNya. Dalam al-Quran banyak ayat-ayat yang menujukkan perintah tersebut, antara lain: QS.
An-Nahl ayat 125: “Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran
yang baik......”
3. Fungsi Pendidikan Agama Islam.
Pendidikan agama islam untuk sekolah/madrasah berfungsi sebagai berikut:
a) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada
Allah swt. yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya dan
pertama-tama kewajiban menanamkan keimanan dan ketakwaan dilakukan oleh
setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuh kembangkan
lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan agar
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keimanan dan ketakwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan
tingkat perkembangannya.
b) Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia
dan di akhirat.
c) Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik
lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya
sesuai dengan ajaran agama Islam.
d) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan kekurangan,
dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman, dan
pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari hari.
e) Pencegahan, yaitu untuk mennangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari
budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya
menuju manusia Indonesia seutuhnya.
f) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan
nirnyata), sistem dan fungsionalnya.
g) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di
bidang agama islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga
dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain.48
4. Tujuan Pendidikan Agama Islam
Pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah bertujuan untuk menumbuhkan dan
meningkatkan keimanan melalui pemberian dan penumpukan pengetahuan, penghayatan,
pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia
muslim yang terus berkembang dalam hal ini keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan
bernegara, serta untuk melanjutkan pada tenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tujuan
pendidika agama Islam tersebut merupakan turunan dan tujuan pendidika nasional, suatu
rumusan dalam (UU Nomor 20 Tahun 2003), berbunyi: “Pendidikan nasional bertujuan
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.49 Apabila
tujuan pendidikan nasional sudah terumuskan dengan baik, maka fokus berikutnya adalah
cara menyampaikan atau bahkan menanamkan nilai, pengetahuan, dan keterampilan. Cara
48
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seperti ini meliputi penyampaian atau guru, penerima atau peserta didik, berbagai macam
sarana dan prasarana, kelembagaan dan faktor lainnya, termasuk kepala sekolah/madrasah,
masyarakat terlebih orang tua dan sebagainya. Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah untuk
menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik melalui pemberian dan pemupukan
pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam
sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan,
ketakwaannya kepada Allah swt. Serta ahlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
Visi PAI di sekolah umum adalah terbentuknya sosok anak didik yang memiliki
karakter, watak, dan kepribadian dengan landasan iman dan ketakwaan serta nilai-nilai
akhlak atau budi pekerti yang kukuh, yang tercermin dalam keseluruhan sikap dan perilaku
sehari-hari, untuk selanjutnya memberi cocok bagi pembentuk watak bangsa. Sedangkan misi
PAI, adalah 1) Melaksanakan pendidikan agama sebagai bagian integral dari keseluruhan
proses pendidikan disekolah, 2) Penyelenggaraan pendidikan agama disekolah dengan
mengintegrasikan aspek pengajaran, pengamalan serta aspek pengalaman bahwa kegiatan
belajar mengajar didepan kelas diikuti dengan pembiasaan pengamalan ibadah bersama
disekolah, kunjungan dan memperhatikan lingkungan sekitar serta penerapan nilai dan moral
akhlak dalam perilaku sehari-hari, 3) Melakukan upaya bersama antara guru agama dan
kepala sekolah serta seluruh unsur pendukung pendidikan di sekolah untuk mewujudkan
budaya sekolah (school culture) yang dijiwai oleh suasana dan disiplin keagamaan yang
tinggi yang tercermin dari aktualisasi nilai moral dan keagamaan dalam keseluruhan interaksi
antar unsur pendidikan disekolah dan luar sekolah, 4) Melakukan penguatan posisi dan peran
guru agama di sekolah secara terus menerus baik sebagai pendidik maupun sebagai
pembimbing dan penasihat, komunikator, serta penggerak bagi penciptanya suasana dan
disiplin keagamaan di sekolah.50
Berdasarkan dari tujuan, visi, dan misi PAI tersebut di atas, tampat secara implisit
bahwa PAI memang lebih berarah ke peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam
melaksanakan praktik atau ritual ajaran agama, sedangkan yang berkaitan dengan penyiapan
peserta didik memasuki kehidupan sosial, terutama berkaitan dengan realitas kemajemukan
beragama kurang mendapat perhatian. Hal tersebut makin tampak jelas dari beberapa
indikator yang menjadi karakteristik PAI, yaitu;
50

Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, ( Bandung: Remaja rosda Karya, 2012),
h.19
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a) PAI mempunyai dua sisi kandungan, yakni sisi keyakinan dan sisi pengetahuan
b) PAI bersifat doktrinal, memihak, dan tidak netral.
c) PAI merupakan pembentukan akhlak yang menekankan pada pembentukan hati nurani
dan penanaman sifat-sifat ilahiah didik.
d) PAI bersifat fungsional
e) PAI diarahkan untuk menyempurnakan bekal keagamaan peserta didik.
f)

PAI diberikan secara komprehensi51
Dengan demikian, penerapan metode pembelajaran PAI menghubungkan metode

pembelajaran PAI dengan realitas kemajemukan yang pada umumnya mendapatka porsi yang
kecil. Pokok bahasan tentang toleransi beragama diarahkan pada penanaman sikap di antara
sesama agar tidak terjadi ketegangan dan permusuhan, dan belum diarahkan pada upaya
untuk memahami perbedaan agama secara mendalam. Itulah sebabnya, masalah kerukunan
agama masih miskin wacana karena: pertama, kerukunan hanya berhenti pada pemahaman
yang verbalistik tentang banyaknya agama, tanpa didasari oleh kerangka teologi yang jelas
bahwa tiap-tiap warga agama yang secara formal berbeda, pada dasarnya disatukan oleh
komitmen spritual dan moral yang sama. Akibatnya, kerukunan terkesan abstrak karena
sementara secara verbal mengakui perbedaan, tetapi dalam hati pemeluk agama menyimpan
benih-benih pertentangan. Kedua, kerukunan didekati secara satu garis hanya melihat
variabel agama sebagai satu-satunya pembentuk kerukunan, sementara variabel sosial-budaya
kurang begitu diperhatikan.52
5. Pentingnya Pendidikan Agama Islam Bagi Anak (Peserta Didik)
Manusia lahir tidak mengetahui apapun, tetapi ia dianugrahi oleh Allah swt,
pancaindra, pikiran, dan rasa sebagai modal untuk penerima ilmu pengetahuan, memiliki
pengetahuan dan mendapatkan sikap tertentu melalui proses kematangan dan belajar terlebih
dahulu. Setiap orang tua berkeinginan mempunyai anak yang berkepribadian baik, atau setiap
orang tua bercita-cita mempunyai anak yang saleh, yang senan tiasa membawa nama harum
nama orang tuanya, karena anak yang baik merupakan kebanggaan orang tua, baik buruknya
kelakuan anaknya yang memengaruhui nama baik orang tuanya. Juga anak saleh yang
senantiasa mendoakan orang tuanya merupakan amal baik bagi orang tuanya yang akan
mengalir terus-menerus pahalanya walaupun orang itu sudah meninggal dunia, sebagaimana
sabda Nabi Muhammad Saw“Jikalau manusia itu sudah meninggal dunia, maka putuslah
semua amalannya, kecuali tiga macam: yaitu shadaqah
51
52

Ibid, h. 20
ibid
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jariyah (yang mengalir

kemanfaatannya), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak yang saleh (yang baik kelakuannya)
yang senantiasa mendoakan orang tuanya (untuk keselamatan dan kebahagiaan orang
tuanya).
Untuk mengapai hal yang diinginkan itu dapat diusahakan melalui pendidikan, baik
pendidikan dalam keluarga, pendidikan disekolah, maupun pendidikan dimasyarakat.

Pendidikan agama islam merupakan usaha berupa bimbingan dan usaha terhadap anak
didik agar kelak setelah pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran
Islam serta pendidikannya sebagai way of life (jalan hidupnya. Jadi, pendidikan agama Islam
adalah ikhtiar manusia dengan jalan bimbingan dan pimpinan untuk membantuh dan
mengarahkan fitrah agama si anak didik menuju terbentuknya kepribadian utama sesuai
dengan ajaran agama. Lapangan pendidikan Islam menurut hasbih Ash-Shidiqih meliputi
hal-hal berikut ini.
a) Tarbiyah Jismiyah, yaitu segalah rupa pendidikan yang wujudnya menyuburkan dan
menyehatkan tubuh serta menegakkannya, supaya dapat merintangi kesukaran yang
dihadapi dalam pengalamannya.
b) Tarbiyah Aqliyah, yaitu sebagaimana rupa pendidikan dan pelajaran yang akibatnya
mencerdaskan akal menajamkan otak semisal ilmu berhitung.
c) Tarbiyah Adabiyah, atau pendidikan budi pekerti/ahklak dalam ajaran islam
merupakan salah satu ajaran pokok yang harus diajarkan agar umatnya
memiliki/melaksanakan akhlak mulia yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw.
Seseorang baru bisa dikatakan memiliki kesempurnaan imam apabila dia memiliki
budi pekerti/akhlak yang mulia. Oleh karena itu, masalah akhlak/budi pekerti
merupakan salah satu pokok ajaran Islam yang harus diutamakan dalam pendidikan
agama Islam untuk ditanamkan/diajarkan kepada anak didik. Dengan melihat arti
pendidikan Islam dan arti ruang lingkupnya itu, jelaslah bahwa dengan pendidikan
islam kita berusaha membentuk manusia yang berkepribadian kuat dan baik
(berakhlak alkarimah) berdasar pada ajaran agama Islam.53
Pendidikan Islam sangat penting sebab dengan pendidikan Islam, orang tua atau guru
berusaha secara sadar memimpin dan mendidik anak pada perkembangan jasmani dan rohani
sehingga mampu membentuk kepribadian yang utama sesuai dengan ajaran agama
Islam.Pendidikan agama Islam hendaknya ditanamkan sejak kecil sebab pendidikan masa

53

ibid
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kanak-kanak merpukan dasar yang membentuk untuk pendidikan selanjutnya. Jadi,
perkembangan pada seseorang sangat ditentukan pada pendidikan dan pengalaman hidup
sejak kecil, baik dalam keluarga, sekolah, maupun dalam lingkungan masyarakat terutama
pada masa pertumbuhan. Perkembangan agama pada anak terjadi melalui pengalaman
hidupnya sejak kecil dalam keluarga, disekolah, di lingkungan masyarakat.
Oleh sebab itu, seyogianya pendidikan agama Islam ditanamkan dalam pribadi anak
sejak ia lahir bahkan sejak dalam kandungan dan kemudian hendaklah dilanjutkan pembinaan
pendidikan disekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.
Pendidikan agama Islam perlu diajarkan sebaik-baiknya dengan memakai metode dan alat
yang tepat serta manajemen yang baik. Bila pendidikan agama Islam di sekolah dilaksanakan
dengan baik-baiknya, maka Insya Allah akan banyak membantu mewujudkan setiap harapan
orang tua, yaitu memiliki anak yang beriman, bertakwa kepada Allha swt, berbudi luhur,
cerdas dan terampil, berguna untuk nusa, bangsa dan agama (anak yang saleh). Mengingat
betapa pentingnya pendidikan agama Islam dalam mewujudkan harapan setiap orang tua dan
masyarakat, serta untuk membantu terwujudnya tujuan pendidikan nasional, maka pendidikan
agama islam harus diberikan dan dilaksanakan di sekolah dengan sebaik-baiknya.
H. Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA
Berbagai pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru PAI di SMA
dengan gejala yang beraneka ragam. Keaneka ragaman itu terjadi, baik pada tingkah laku
guru PAI maupun peserta didik dan situasi kelas. Gejala tersebut dapat dikelompokkan
sebagai berikut:
1) Terdapat guru PAI mengajar dengan cara menyampaikan materi pembelajaran semata-

mata.
2) Terdapat guru PAI yang sengaja menciptakan kondisi tertentu sehingga peserta didik

dapat melakukan berbagai kegiatan yang bervariasi dalam mempelajari materi PAI.
3) Terdapat guru PAI yang mengajar dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik

untuk memilih materi pembelajaran yang akan dipelajari disesuaikan dengan minat dan
pilihannya, dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan proses
pembelajaran materi tersebut.
Pada kelompok pertama guru PAI berperan sebagai penyampai materi pembelajaran.
Guru PAI biasanya berdiri di depan kelas menghadapi sejumlah peserta didik dan
menjelaskan materi. Peserta didik pada umumnya mendengarkan penjelasan guru terkait
dengan materi dan sedikit mencatat. Materi pembelajaran akan diterima sebagai suatu
pengetahuan yang harus dimiliki, kemudian dihafalkan agar kelak dapat menjawab dengan
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benar jika diadakan ujian. Hal inilah yang disebut sebagai pengajaran, dan banyak dilakukan
oleh guru PAI.
Kelompok kedua guru PAI mengajar dengan menciptakan situasi dan kondisi belajar
yang memungkinkan peserta didik dapat memperoleh kegiatan pembelajaran sesuai dengan
standar kompetensi, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Karena itu
situasi pembelajaran beraneka ragam disesuaikan dengan standar kompetensi, kompetensi
dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, sehingga hal ini disebut sebagai
pembelajaran. Pada kelompok ini guru PAI berperan dan berusaha sebagai orang yang selalu
berupaya untuk memberikan ransangan agar peserta didiknya mau dan mampu mempelajari
materi pembelajaran. Guru PAI membimbing, mengarahkan, dan membantu peserta didik
yang mengalami kesulitan hingga peserta didik dapat memecahkannya. Hal tersebut masih
jarang dilakukan oleh guru PAI.
Pada kelompok ketiga guru PAI beperang sebagai pembimbing belajar, tetapi proses
pemberian bimbingan bersifat lebih bebas tampa mengarahkan. Peserta didik berupaya
sendiri mempelajari materi sesuai dengan kebutuhannya. Proses pembelajaran semacam ini
bertujuan untuk membina kematangan pribadi peserta didik sesuai dengan bakat dan
minatnya. Proses pembelajaran ini masih jarang dan susah ditemukan dalammpembelajaran
PAI.
Permasalahan guru PAI tersebut terkait dengan kreativitas dalam mengembangkan
kurikulum dan terkait dengan efektifitas pelaksanaan kurikulum PAI dalam pembelajaran dan
penilaian hasil belajar dalam mencapai kompetensi yang diharapkan.54 Permasalahan tersebut
menjadikan guru PAI sulit untuk membentuk karakter peserta didik sesuai dengan tujuan
PAI. Dengan demikian diperlukan upaya inovasi kurikulum PAI berbasis pendidikan karakter
yang terdiri atas tiga tahap:
a) Perencanaan pembelajaran PAI di SMA berbasis pendidikan karakter
b) Pelaksanaan pembelajaran PAI di SMA berbasis pendidikan karakter
c) Penilaian hasil belajar PAI pembelajaran PAI di SMA berbasis pendidikan
karakter.55
Guru PAI hendaknya dapat memahami tentang hakikat Kurikulum PAI agar dapat
memilih dan menentukan tujuan pembelajaran, metode, teknik, media pembelajaran dan alat
evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan tepat.
54

Rahmat Raharjo, Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Pengembangan Kurikulum Dan Pembelajaran,
(yogyakarta: Magnum, 2010), h. 4
55
Novan Ardy Wiyani, inovasi kurikulum dan pembelajaran PAI SMA berbasis pendidikan Karakter,
(Yogyakarta: Aruz Media, 2016), h.63

78

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan, Metode dan Desain Model Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Teknik pengumpulan data dilakukan langsung terhadap sumber data
penelitian, diantaranya: Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru dan Peserta
didik serta Sekolah itu sendiri sebagai tempat dilakukannya penelitian melalui
teknik observasi dengan menggunakan lembar oservasi sebagai pedoman
instrumennya, disamping itu juga dilakukan melalui penyebaran angket dalam
kelas terhadap prilaku peserta didik, prilaku guru dengan menggunakan lembar
angket. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara dengan
menggunakan pedoman wawancara sebagai

instrumennya. Selengkapnya

instrumen yang dipergunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah:
wawancara, observasi angket dan dokumentasi, dimana pengumpulan data dengan
melalui dokumentasi adalah pengumpulan dan identifikasi data dan informasi
yang ada pada sumber data, yang dianggap dapat menjawab pertanyaanpertanyaan penelitian. Dalam hal ini Arikuto mengemukakan bahwa: penetuan
metode atau cara (pendekatan) melakukan penelitian ini akan sangat menentukan
apa variable atau objek penelitian yang akan ditatap, dan sekaligus menentukan
subjek penelitian atau sumber di mana kita akan memperoleh data.1
2. Metode Penelitian
Data mentah hasil evaluasi kualitas proses dan kualitas output
pembelajaran dari observasi, wawancara, angket dan dokumentasi ditabulasi
kemudian mengalami peruduksian. Selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk
kategori. Sumber data yang didapatkan pada setiap unit analisis (Kualitas proses
dan kualitas Output pembelajaran) juga dikonfirmasi dengan metode tri-angulasi
yang melibatkan kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang kurikulum dan
guru mata pelajaran itu sendiri.

1

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta,
2006), hlm. 25.
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Dalam hal triangulasi, Stainback dalam Sugiyono menyatakan bahwa “the
aim is not determine the truth about some social phenomenom, rather the purpose
of triangulation is to increase one’s understanding of what ever is being
investigated”. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang
beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap
apa yang telah ditemukan.2
Selanjutnya Mathhinson dalam Sugiyono mengemukakan bahwa “ the
value of triangulation lies in providing evidence – whether convergent,
inconsistent, or contracdictory”. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan
triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh convergent (meluas),
tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik
triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih
konsisten, tuntas dan pasti.3
3. Desain Model Penelitian
Desain penelitian evaluasi program disusun dalam rangka untuk
meyakinkan bahwa evaluasi yang dilakukan menurut organisasi yang teratur dan
menurut aturan evaluasi yang baik. Semua orang yang terlibat dalam evaluasi
adalah orang yang tepat, dan di tempat yang tepat seperti yang telah direncanakan.
merupakan salah satu objek dari penelitian evaluasi (Evaluation research).4
Karena penelitian evaluasi program ini menggunakan model kualitas
proses dan kualitas output pembelajaran, maka penelitian ini mencakup berbagai
variable dan indikator yang terkait dengan komponen-komponen kualitas proses
dan kualitas output program pembelajaran yang dievaluasi. Masing-masing
variabel dari komponen-komponen evaluasi tersebut mempunyai bentuk dan sifat
serta sumber data yang berbeda sehingga memerlukan penggunaan metode yang
berbeda pula dalam hal pengumpulan data dan analisisnya.
Selanjutnya penelitian evaluasi efektifitas implementasi Kurikulum 2013
untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA di Kabupaten Maluku
2

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2009). hlm.
241.
3
Ibid.
4
Farida Yusuf Tayibnapis, Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi (Jakarta: Rineka Cipta,
2008). hlm. 64.
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Tengah, suatu penelitian yang difokuskan pada evaluasi program pembelajaran
ini, dirancang dengan menggunakan semua metode yang dianggap sesuai dengan
kepentingan menurut jenis data dan sumber datanya. Desain evaluatif terhadap
program pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan model evaluasi
kualitas proses dan kualitas output pembelajaran pada semua aspek evaluasi dapat
digambarkan pada gambar desain evaluasi dengan alur seperti pada gambar 3.1,

REKOMENDASI

KESIMPULAN PENELITIAN

Pendidikan Agama Islam (PAI)

PROGRAM PEMBELAJARAN
Pendidikan Agama Islam (PAI)

sebagai berikut:

Gambar 3.1 Desain Evaluasi Program Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
(PAI) Model Evaluasi Kualitas Proses dan Kualitas Output.
Berdasarkan gambar di atas, dapat diuraikan bahwa pada desain evaluasi
di atas terlihat kegiatan evaluasi dilakukan melalui dua komponen utama (kualitas
proses dan kualitas output) dengan menggunakan variasi teknik pada masingmasing komponen tersebut. Pilihan-pilihan teknik tersebut disesuaikan dengan
jenis dan karakteristik data yang dibutuhkan serta dari sumber mana data dapat
diperoleh. Pada tahap analisis data digunakan teknik analisis yang disesuaikan
dengan jenis dan karakteristik data serta kepentingan analisis untuk menjawab
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pertanyaan evaluasi. Misalnya dalam evaluasi kualitas proses pembelajaran untuk
menjawab pertanyaan evaluasi maka dilakukan analisis terhadap data sekunder
tentang kinerja guru, Fasilitas, Iklim Kelas, Sikap Peserta didik, dan Motivasi
Belajar Peserta didik yang dilakukan melalui Wawancara, Angket, dan
Dokumentasi. Demikian pula halnya dalam evaluasi terhadap kualitas output
pembelajaran untuk menjawab pertanyaan evaluasi dilakukan analisis terhadap
data tentang Kecakapan Akademik, Kecakapan Personal, dan Kecakapan Sosial
yang dapat dilakukan melalui Observasi, Wawancara, Angket, dan Dokumentasi.
Hasil dari analisis itulah yang kemudian dijadikan dasar untuk mengambil
keputusan dalam merekomendasikan tentang kelanjutan program pembelajaran
Pendidikan Agama Islam (PAI).
Seterusnya terkait dengan desain evaluasi di atas, maka untuk memperjelas
cakupan instrument untuk masing-masing komponen evaluasi program. Instrumen
penilaian kualitas pembelajaran berdasarkan respondennya dibedakan menjadi
dua, yaitu instrumen dengan responden peserta didik dan guru. Instrumen dengan
responden peserta didik mencakup penilaian terhadap ke lima komponen kualitas
pembelajaran, yaitu: kinerja guru dalam kelas, fasilitas pembelajaran, iklim kelas,
sikap dan motivasi belajar peserta didik. Instrumen dengan responden guru
mencakup penilaian terhadap dua komponen kualitas pembelajaran, yaitu kinerja
guru dan fasilitas pembelajaran. 5
Rencana pelaksanaan evaluasi program pembelajaran Pendidikan Agama
Islam (PAI) yang mencakup komponen-komponen seperti kualitas proses dan
kualitas Output pembelajaran, aspek-aspek evaluasi, indikator evaluasi dan jenis
instrumen evaluasi maupun sumber data evaluasi secara teknis dapat digambarkan
dalam tabel sebagai berikut:

5

S. Eko Putro Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis bagi Pendidik dan
Calon Pendidik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 229
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Tabel 3.1: Rencana Evaluasi Program Pembelajaran Pendidikan
Agama Islam (PAI)
1. Komponen Kualitas Proses:
SUBKOM

ASPEK

INDIKATOR

P.

JENIS

SUMBER

INSTRUMEN

DATA

Wawancara

Guru

Angket

Peserta didik

Wawancara

Guru

Angket

Peserta didik

 Kemampuan guru dalam mengaitkan
materi dengan permasalahan yang relevan
 Mampu menjelaskan materi dengan baik.
Penguasaan
materi

 kemampuan menggunakan berbagai
sumber belajar, (bahan untuk memberikan
informasi maupun berbagai keterampilan
kepada peserta didik), antara lain buku
referensi, gambar-gambar, benda atau
hasil-hasil karya budaya.
 Kemampuan Memahami perbedaan

Kinerja Guru

kemampuan peserta didik
pemahaman

 Kemampuan Memahami perbedaan SARG

karakteristik

peserta didik dan memberlakukannya

peserta didik

secara adil
 Kemampuan Menjalin hubungan yang
akrab dengan peserta didik
 Kemampuan Merencanakan berbagai
strategi pembelajaran. (cara yang
dilakukan untuk membantu peserta didik

Penguasaan

dalam mencapai tujuan) misalnya

pengelolaan

perumusan tujuan, pemilihan bahan ajar,

Observasi

pembelajaran

metode dan alat bantu mengajar, kegiatan

Angket

peserta didik, evaluasi hasil belajar.
 Kemampuan Mengimplementasikan
teknik dan strartegi pengelolaan kelas
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Wawancara

Wakasek
Kurikulum
Guru
Peserta didik

 Kemampuan Menerapkan berbagai strategi
pembelajaran (cara yang dilakukan untuk
Penguasaan

membantu peserta didik dalam mencapai

strategi

tujuan yang diinginkan) diantaranya

pembelajaran

perumusan tujuan, pemilihan bahan ajar,

Wawancara
Observasi
Angket

Guru
Peserta didik

metode dan alat bantu mengajar, kegiatan
peserta didik, evaluasi hasil belajar.
Wakasek
Kemampuan
melaksanakan
penilaian

 Kemampuan Menggukanan alat dan media
pembelajaran

Wawancara

Kurikulum

Observasi

Guru

Angket

Peserta
didik
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SUB-

ASPEK

INDIKATOR

KOM

JENIS

SUMBER

INSTRUMEN

DATA

P.
Kinerja Guru

 Kemampuan Menilai hasil belajar
Kemampuan
melaksanakan
penilaian

peserta didik dengan obyektif dan adil
 Kemampuan Memberikan balikan

Observasi
Angket

(feedback) terhadap tugas-tugas yang

Guru
Peserta
didik

dikerjakan peserta didik
Dok.
Ruang
pembelajaran

 Kondisi ruang pembelajaran beserta

Obsevasi
Angket

perabotnya

Sekolah
Guru
Peserta
didik
Dok.

Kelengkapan
media
Fasilitas

pembelajaran

 Adanya media pembelajaran (gambar,
peta Globe OHP dan komputer)

Obsevasi
Angket

Sekolah
Guru
Peserta
didik

 Kelengkapan buku-buku maupun
sumber pembelajaran

Dok.

 Adanya dukungan Kurikulum, Landasan
Kelengkapan
sumber
pembelajaran

Formal, Kondisi Madrasah, Latar

Dokumentasi

Belakang, Visi Misi, Ketenagaan,

Wawancara

Pengawasan, Keadaan peserta didik,
Prestasi Peserta didik, Dokumen nilai,

Obsevasi
Angket

Sarana dan prasarana, dan dukungan

Sekolah.
Kepsek
Wakasek
Guru
Peserta
didik

manajemen yang sesuai untuk menujang
pembelajaran
 Kekompakan peserta didik dalam kelas
 Keterlibatan peserta didik dalam

Iklim Kelas

Situasi Peserta
didik di kelas

kegiatan pembelajaran
 Peserta didik aktif dalam kegiatan
pembelajaran
 Kepuasan peserta didik selama
mengikuti pembelajaran

Situasi Guru di  Dukungan guru dalam kegiatan
kelas

pembelajaran
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Obsevasi
Angket

Guru
Peserta
didik

Pengetahuan
Sikap Peserta didik

atau

 Pemahaman dan atau keyakinan
manfaat pembelajaran (kognisi)

pemahaman
Perasaan

 Rasa senang terhadap pembelajaran

peserta didik

(afeksi)

Observasi
Angket

Guru
Peserta
didik

Kecenderunga  Kecenderungan bertindak (konasi)
n peserta didik

dalam menghadapi pembelajaran
 Sensitif terhadap hal-hal yang berkaitan
dengan peningkatan prestasi unggul

Orientasi
Keberhasilan

 Kegiatan-kegiatan untuk mencapai

Motivasi Belajar Peserta didik

prestasi unggul

Dok.
Dokumentasi

Sekolah

Wawancara

Kepsek

Observasi

Guru

Angket

Peserta
didik

Antisipasi
Kegagalan

 Cermat menentukan target prestasi
 Usaha menanggulangi berbagai

Peserta
Angket

didik

penghambat pencapaian keberhasilan
 Menemukan sesuatu cara yang lebih
Inovatif

singkat dan lebih mudah
 Menyukai tantangan, baik dari dalam

Peserta
Angket

didik

maupun dari luar
Tanggung
Jawab

 Kesempurnaan pelaksanaan tugas
 Percaya diri dan tangguh dalam

Angket

Peserta
didik

menyelesaikan tugas.
2.

Evaluasi Komponen Kualitas Output :

SUBKOM

ASPEK

INDIKATOR

P.

Kecakapan Akademik

Penguasaan
seperangkat konsep
dasar yang sesuai
tingkat
perkembangan
psikologis peserta
didik

JENIS

SUMBER

INSTRUMEN

DATA

 Kemampuan aspek Pengetahuan,
keterampilan, dan sikap peserta didik
berdasarkan nilai hasil ujian akhir
semester .(Kecacakapan akademik
adalah merupakan kompetensi dasar
yang diharapkan dapat dikuasai
peserta didik setelah mengikuti
pembelajaran).
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Dokumentasi
Wawancara

Dok. sekolah
Kepsek
Guru

 Kemampuan peserta didik sesuai
dengan pengalaman saat
menghadapi masalah dalam
kehidupan sehari-hari:
 Kemampuan mengidentifikasi sebab
dan akibat suatu permasalahan

Kemampuan

 Kemampuan menentukan alternatif

memecahkan

Peserta didik

Angket

Peserta didik

pemecahan masalah

Kecakapan Personal

masalah

Angket

 Kemampuan memilih strategi yang
akan digunakan untuk melaksanakan
alternatif pemecahan masalah
 Kemampuan mengimplementasikan
strategi pemecahan masalah
 Kemampuan peserta didik pada
aktifitas dalam kegiatan kelompok:
 Senang menjadi ketua
 Dapat bekerja sama dengan orang lain
 Mau mendengarkan saran orang lain
Kemampuan
menjadi pemimpin

 Kesediaan memelihara keutuhan

Kecakapan Sosial

kelompok
 Menghargai pendapat orang lain
 Kesediaan membantu orang lain
 Mampu membangun semangat
kelompok

B. Tempat Dan Waktu Penelitian
Penelitian

evaluasi

program

pembelajaran

terhadap

efektivitas

implementasi kurikulum 2013 untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam
(PAI) ini dilaksanakan pada SMA di Kabupaten Maluku Tengah yang sudah
menerapkan kurikulum 2013 pada tahun 2017/2018. Secara keseluruhan kegiatan
pengumpulan data dilakukan di sekolah yang bersangkutan. Keseluruhan kegiatan
pengumpulan data menghabiskan waktu selama tiga bulan yang telah
dilaksanakan pada bulan Juni s/d Agustus 2018.
C. Instrumen Penelitian
1. Kisi-kisi Instrumen
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Pada kegiatan-kegiatan pengumpulan data seperti studi dokumentasi,
observasi, dan wawancara, instrumen penelitian dilakukan langsung oleh peneliti,
dengan menyusun panduan-panduan berupa panduan wawancara, daftar
inventarisasi dokukumen dan lembar penilaian observasi pelaksanaan kegiatan
pembelajaran serta inventory checklist. Oleh karena berbentuk draft yang berisi
garis-garis besar ataupun panduan bagi proses pengumpulan data di lapangan
yang sepenuhnya dilakukan peneliti sendiri, maka terhadap instrumen-instrumen
tersebut tidak dilakukan proses validasi.
Selanjutnya, untuk kegiatan penelitian dengan pengumpulan data melalui
angket, dilakukan dengan menyusun dan menyebarkan angket yang berisi
pernyataan-pernyataan untuk diisi oleh kelompok responden penelitian, yang
dalam hal ini adalah baik oleh guru maupun oleh peserta didik, diisi berdasarkan
informasi/data yang dibutuhkan dalam analisis pada masing-masing tahapan
komponen evaluasi, yaitu pada komponen kualitas proses, angket disebarkan
kepada responden guru dan peserta didik untuk diisi, sedangkan pada komponen
kualitas output pembelajaran angket hanya disebarkan pada responden peserta
didik untuk diisi.
Pada penelitian evaluasi program pembelajaran ini rancangan angket
disesuaikan dengan karakteristik responden yang akan mengisinya, baik dari segi
bentuk maupun pilihan kata yang digunakan, hal tersebut dilakukan dengan
pertimbangan agar tidak menimbulan kesulitan lagi bagi responden dalam
memahami maksud pernyataan dan memberi jawaban yang tepat terhadap angket
tersebut. Angket yang disebarkan pada responden peserta didik ataupun guru
dibuat dengan skala likert, yang bertujuan untuk memberi keleluasaan kepada
responden dalam memberikan jawaban yang sesuai dengan pertimbangan
responden terhadap realitas keadaan yang terdapat pada dirinya ataupun yang
diketahuinya. Struktur kalimat pada angket dibuat jelas, fokus, sederhana dan
diberi opsi jawaban yang jelas pula, seperti, selalu, sering, jarang, jarang sekali
dan tidak pernah atau sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat
tidak setuju.
Sesuai dengan komponen dan aspek yang dievaluasi, kisi-kisi instrumen
angket yang akan digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian evaluasi
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program pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), berikut akan disajikan
dalam bentuk tabel yang berisikan aspek yang dievaluasi, indikator, nomor butir
dan jumlah butir untuk setiap aspek dari kedua komponen yang dievaluasi, yaitu
komponen kualitas proses dan komponen kualitas output. adapun rincian jumlah
butir ditentukan menurut masing-masing aspek kajian evaluasi. Untuk butir
angket evaluasi komponen kualitas proses terdiri dari butir angket penilaian untuk
peserta didik dan butir angket penilaian untuk guru, sedangkan untuk butir angket
penilaian untuk evaluasi komponen kualitas output hanya terdiri butir angket
penilaian untuk peserta didik. Butir angket untuk peserta didik secara keseluruhan
yang meliputi kedua komponen untuk semua aspek evaluasi adalah berjumlah 101
butir pernyataan, sedangkan butir angket untuk guru pada komponen kualitas
proses pembelajaran yang meliputi aspek kinerja guru dan aspek fasilitas
pembelajaran berjumlah 26 butir pernyataan. Adapun rincian butir angket
penilaian evaluasi selengkapnya adalah seperti terlihat pada tabel 3.2 sebagai
berikut:
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrument Angket Penilaian Kualitas Proses dan Kualitas
Output Pembelajaran
a. Instrument Butir Hasil Penilaian peserta didik
KOM

KUALITAS PROSES

P.

SUB-KOMPONEN

Kinerja Guru

ASPEK

NO. BUTIR

Penguasaan materi

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Pemahaman karakteristik peserta didik

8,9,10,11, 12

Penguasaan pengelolaan pembelajaran

13,14,15, 16

Penguasaan strategi pembelajaran (cara
yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang

JML

27
17, 18, 19

diinginkan)
Kemampuan melaksanakan penilaian:

Fasilitas

Iklim Kelas

20,21,22, 23, 24,
25, 26, 27

Kondisi ruang pembelajaran

1,2,3,

Kelengkapan media pembelajaran

4, 5,6,

Kondisi media pembelajaran

7,8, 9

Kelengkapan sumber pembelajaran

10,11, 12

Kekompakan peserta didik

1, 2,3,4
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12

19

Keterlibatan peserta didik

5,6,7,8, 9

Kepuasan peserta didik

10, 11,12,13,14

Dukungan guru

15,16,17,18,19

Pemahaman manfaat (Kognisi)

1, 2,3

Rasa senang (Afeksi)

4,5, 6

Kecenderungan bertindak (Konasi)

7, 8,9

Orientasi Keberhasilan

1,2,3

Motivasi Belajar Peserta

Antisipasi Kegagalan

4, 5.6

didik

Inovasi

7,8,9,10

Tanggung Jawab

11,12,13,14,15

Kecakapan Personal

Kecakapan Memecahkan Masalah

1, 2 s/d 10

Kecakapan Sosial

Kecakapan Bekerja Sama

1, 2 s/d 10

OUTPUT

KUALITAS

Sikap Peserta didik

KUALITAS PROSES

P.

15

20

b.
KOM

9

SUB-KOMPONEN

KINERJA GURU

FASILITAS

Instrument Butir Hasil Penilaian Guru
ASPEK

NO. BUTIR

Penguasaan materi

1,2,3,4,

Pemahaman karakteristik peserta didik

5,6,7,

Penguasaan pengelolaan pembelajaran

8,9,10

Penguasaan strategi pembelajaran

11,12,13

Kemampuan melaksanakan penilaian:

14,15,16

Kondisi ruang pembelajaran

1,2,3,

Kelengkapan media pembelajaran

4,5,6

Kondisi media pembelajaran

7,8

Kelengkapan sumber pembelajaran

9,10,11

Jumlah Total Butir

2. Validasi Instrumen
Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan pengisian akibat
ketidakjelasan angket ataupun presepsi responden yang salah terhadap angket,
maka dilakukan validasi konstruk terhadap instrumen angket tersebut.
Dalam hal ini proses validasi dilakukan bersifat kuantitatif. Djaali, dkk
mengemukakan bahwa validitas atau kesahihan berasal dari kata validity yang
berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan uatu alat ukur dalam melakuan
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JML

16

11

129

fungsi ukurnya.6 Suatu tes atau instrumen pengukuran dapat dikatakan memiliki
validitas yang tinggi apabila tes sebagai alat tersebut menjalankan fungsi ukur
atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya
pengukuran tersebut.
Penilaian validitas isi dilakukan dengan menggunakan skala lima yaitu (1)
sangat tidak sesuai, (2) kurang sesuai, (3) ragu-ragu, (4) sesuai, dan (5) sangat
sesuai. Validitas isi suatu butir ditentukan berdasarkan rekomendasi panelis
dengan menggunakan rumus indeks ketetapan dari Aiken,7 sebagai berikut:

n | i  lo |

V
i

N (c  1)

Dari rumus tersebut dapat diuraikan Indeks Validity dari Aiken (V), nilai
V terletak diantara 0 dan 1, dengan skala penilaian dari rendah (lo) sampai tinggi
(c): 1 sampai 5, dimana i dari (lo + 1) sampai (lo + c - 1) = 2, 3, 4, 5 dan ni =
banyaknya nilai pada i.
Selanjutnya, instrumen hasil penilaian panelis diuji relibilitas kesesuaian
antar panelis dengan menggunakan rumus perhitungan reliabilitas interrater
sebagai berikut:8

r = reliablitas kesesuaian observer.
Instrumen penelitian di atas, secara umum telah ditelaah dan divalidasi
oleh beberapa panelis yang dipandang mempunyai kredibilitas dan kapabilitas
untuk melakukan penelitian dan koreksi secara obyektif terhadap angket yang
akan digunakan, seterusnya direvisi kembali berdasarkan saran dan perbaikan dari
beberapa Panelis. Adapun hasil penilaian panelis tersebut diuraikan sebagai
berikut:
Pertama, instrumen angket untuk responden peserta didik guna
mengevaluasi komponen kualitas proses dan kualitas output pembelajaran, yang

6
7

8

Djaali, Puji Muljono dan Ramly, Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan ( Jakarta: PPs UNJ,
2004), hlm. 65.
Lewis R. Aiken, Rating Scales and Checklist: Evaluation Behavior Personality, and Attitude
(New York: John Wiley & Sons Inc., 1996), hlm. 91.
Djaali dan Muljono, op. cit., hlm. 95.
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berjumlah 101 butir pernyataan yang ditelaah panelis dengan nilai reliabilitas
kesesuaian observer 0,82,9 dengan demikian 101 butir yang valid tersebut
langsung dapat digunakan untuk mengukur kualitas proses dan kualitas output
pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada SMA di Kabupaten Maluku
Tengah.
Kedua, instrumen angket untuk responden guru, berjumlah 26 butir item
pernyataan, yang telah ditelaah oleh panelis, dengan nilai reliabilitas kesesuaian
observer 0,87,10 sehingga 26 butir valid tersebut dapat langsung digunakan untuk
mengukur kualitas proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada
SMA di Kabupaten Maluku Tengah.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan langsung terhadap sumber data
penelitian, diantaranya: Kepala sekolah, Wakil Kepala sekolah, Guru dan Peserta
didik serta sekolah itu sendiri sebagai tempat dilakukannya penelitian melalui
teknik observasi dengan menggunakan lembar oservasi sebagai pedoman
instrumennya, disamping itu juga dilakukan melalui penyebaran angket dalam
kelas terhadap prilaku peserta didik, prilaku guru dengan menggunakan lembar
angket. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara dengan
menggunakan pedoman wawancara sebagai

instrumennya. Selengkapnya

instrumen yang dipergunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah:
wawancara, observasi partisivasi, angket non-tes dan dokumentasi, dimana
pengumpulan data dengan melalui dokumentasi adalah pengumpulan dan
identifikasi data dan informasi yang ada pada sumber data, yang dianggap dapat
menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam hal ini Suharsimi Arikuto
mengemukakan bahwa penetuan metode atau cara (pendekatan) melakukan
penelitian ini akan sangat menentukan apa variable atau objek penelitian yang

9

10

Hasil Penilaian Panelis terhadap Validitas dan Relibitas Instrumen Angket untuk Peserta didik
dapat dilihat pada Lampiran 3, hlm. 190 – 199.
Hasil Penilaian Panelis terhadap Validitas dan Relibitas Instrumen Angket untuk Guru, dapat
dilihat pada Lampiran 3, hlm. 200 – 204.
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akan ditatap, dan sekaligus menentukan subjek penelitian atau sumber di mana
kita akan memperoleh data.11
Evaluasi kualitas proses dan kualitas output pembelajaran terhadap program
pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang dilaksanakan di SMA di
Kabupaten Maluku Tengah dilakukan melalui teknik, yaitu: Dokumentasi,
Observasi, Wawancara dan penyebaran Angket.
Dokumentasi dilakukan langsung oleh peneliti terhadap sumber data yaitu:
dokumen sekolah dan guru dengan mengacu pada pedoman dokumentasi yang
disusun oleh peneliti bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek diantaranya: (1)
Kelengkapan sumber pembelajaran, (2) Orientasi Keberhasilan, (3) Penguasaan
seperangkat konsep dasar yang sesuai tingkat perkembangan psikologis peserta
didik.
Observasi, dilakukan melalui pengamatan langsung pada obyek penelitian
bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek, yaitu: (1) Penguasaan pengelolaan,
(2) Kelengkapan sumber, (3) Ruang pembelajaran, (4) Kelengkapan media, (5)
Kepuasan peserta didik, (6) Rasa senang (Afeksi), serta (7) Orientasi
Keberhasilan.
Selanjutnya wawancara terbuka dilakukan secara langsung terhadap
sumber data masing-masing terhadap Kepala sekolah, Wakil Kepala sekolah
bidang kulrikulum dan terhadap Guru Mata Pelajaran bertujuan untuk
mengidentifikasi

aspek-aspek sebagai

berikut:

(1) Kelengkapan sumber

pembelajaran, (2) Orientasi Keberhasilan, (3) Penilaian aspek pengetahuan,
keterampilan, dan sikap (4) Kelengkapan sumber pembelajaran (5) Penguasaan
pengelolaan pembelajaran, (6) Kemampuan melaksanakan penilaian, (7)
Penguasaan materi, (8) pemahaman karakteristik peserta didik, (9), Penguasaan
strategi pembelajaran (10) Kemampuan melaksanakan penilaian (11) Hasil tes
aspek kognitif pada level pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi.
Seterusnya penyebaran angket/ kuesioner diberikan langsung kepada
responden sebagai sumber data, yang meliputi Guru dan Peserta didik, bertujuan
untuk mengidentifikasi aspek-aspek, diantaranya: (1) Penguasaan materi, (2)
11

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta,
2006), hlm. 25.
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Pemahaman

karakteristik

pembelajaran,

(4)

peserta

Penguasaan

didik,

strategi

(3)

Penguasaan

pembelajaran,

(5)

pengelolaan
Kemampuan

melaksanakan penilaian, yang meliputi: Penguasaan penilaian hasil belajar dan
Hasil penilaian oleh guru, (6) Hasil penilaian oleh pimpinan madrasah, (7) Kondisi
ruang pembelajaran, (8) Kelengkapan media pembelajaran, (9) Kondisi media
pembelajaran, (10) Kelengkapan sumber pembelajaran, (11) Kekompakan peserta
didik, (12) Keterlibatan peserta didik, (13) Kepuasan peserta didik, (14)
Dukungan guru, (15) Pemahaman manfaat (Kognisi), (16) Rasa senang (Afeksi),
(17) Kecenderungan bertindak (Konasi), (18) Orientasi keberhasilan, (19)
Antisipasi kegagalan, (20) Inovasi, (21) Tanggung jawab, (22) Kecakapan
Memecahkan masalah, dan (23) Kecakapan Bekerja sama.
E. Teknik Analisis Data
Data mentah hasil evaluasi kualitas proses dan kualitas output
pembelajaran dari hasil penilaian melalui teknik observasi, wawancara, angket
dan dokumentasi ditabulasi kemudian mengalami pereduksian. Selanjutnya data
dari hasil

tabulasi

kemudian dipersentasekan dan dikategorikan

untuk

dideskripsikan. Hasil evaluasi pada penilaian terhadap angket kualitas proses
pembelajaran, akan dapat diketahui melalui langkah-langkah sebagai berikut: a)
Menghitung nilai rerata skor tiap-tiap butir instrument, b) Menghitung nilai rerata
skor total masing-masing komponen, c) Membandingkan nilai rerata total skor
masing-masing komponen, dengan kriteria sebagai berikut: > 4,2 klasifikasi
sangat baik, ≥ 3,4 – 4,2 klasifikasi baik, ≥ 2,6 – 3,4 klasifikasi cukup, ≥ 1,8 – 2,6
klasifikasi kurang, dan ≤ 1,8 klasifikasi sangat kurang. Penilaian kinerja guru
dengan penilai guru (self assessment) dan penilaian fasilitas pembelajaran oleh
guru tidak ada perhitungan rerata butir, tetapi cukup dihitung rerata total dari
seluruh butir instrument karena respondennya hanya satu.12
Selanjutnya, ditambahkan bahwa hasil penilaian guru dalam perhitungan
rerata sub-total kinerja guru disejajarkan dengan hasil penilaian sub-komponen
kinerja guru oleh peserta didik dengan alasan: a) penilaian oleh peserta didik
bersifat agregatif (kelompok) sedangkan penilaian oleh guru bersifat individual, b)

12

Widoyoko, op. cit., hlm. 237 - 238.
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meskipun penilaian oleh guru memiliki cakupan yang sama, tetapi jumlah butir
instrument penilaian oleh guru lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah butir
instrument penilaian olah peserta didik. Berdasarkan cara perhitungan tersebut
diharapkan ada keseimbangan bobot penilaian antara guru dengan peserta didik.13
F. Keabsahan Data
Sumber data yang didapatkan pada setiap unit analisis (Kualitas proses dan
kualitas output pembelajaran) juga dikonfirmasi dengan metode tri-angulasi yang
melibatkan guru mata pelajaran, wakil kepala madrasah bidang kurikulum dan
kepala madrasah itu sendiri. Terhadap guru mata pelajaran terutama untuk
mendapatkan keabsahan data yang berkaitan dengan kemampuan guru terhadap
penguasaan materi, penguasaan strategi pembelajaran, kelengkapan sumber,
pemahaman karakteristik peserta didik, penguasaan pengelolaan pembelajaran,
kemampuan melaksanakan penilaian dan tentang hasil tes aspek kognetif untuk
mengetahui kecakapan akademik peserta didik dalam menguasai pembelajaran
berkarakter yang juga dilakukan melalui interviewee. Selanjutnya, terhadap wakil
kepala sekolah bidang kurikulum adalah dalam rangka untuk memperoleh
keabsahan data terutama yang berkaitan dengan kelengkapan sumber, dukungan
manajemen yang sesuai, penguasaan pengelolaan pembelajaran, penguasaan
strategi pembelajaran, kemampuan melaksanakan penilaian. Sedangkan pada
kepala madrasah adalah untuk mengtahui keabsahan data yang berkaitan dengan
kelengkapan sumber pembelajaran, Orientasi Keberhasilan, kegiatan untuk
mencapai prestasi, hasil penilaian pada aspek pengetahuan, keterampilan dan
sikap peserta didik.
Dalam hal triangulasi, Stainback dalam Sugiyono menyatakan bahwa “the
aim is not determine the truth about some social phenomenom, rather the purpose
of triangulation is to increase one’s understanding of what ever is being
investigated”. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang
beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap
apa yang telah ditemukan.14

13
14

Ibid., hlm. 249.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2009). hlm.
241.
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Selanjutnya Mathhinson dalam Sugiyono mengemukakan bahwa “ the
value of triangulation lies in providing evidence–whetherconvergent, inconsistent,
or contracdictory”. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah
untuk mengetahui data yang diperoleh convergent (meluas), tidak konsisten atau
kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam
pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan
pasti.15
Karena penelitian evaluasi program ini menggunakan model evaluasi
kualitas proses dan kualitas hasil pembelajaran, maka kriteria/tolok ukur
keberhasilan program yang akan dilihat dalam penelitian ini mencakup
keseluruhan komponen kualitas proses pembelajaran yang meliputi aspek-aspek
diantaranya: kinerja guru, fasilitas pembelajaran, iklim kelas, sikap siswa dan
motivasi belajar siswa. Sedangkan komponen kualitas output pembelajaran
meliputi aspek-aspek antara lain: kecakapan akademik siswa, kecakapan personal
siswa dan kecakapan social siswa.
Adapun kriteria keberhasilan program berdasarkan komponen-komponen
serta aspek-aspek yang dievaluasi tersebut dijabarkan dalam tabel berikut:
Table 2. 1: Kriteria Evaluasi Program Pembelajaran PAI
Komponen

Aspek Yang Dievaluasi

Evaluasi

Kriteria/ Standar Keberhasilan

Penguasaan materi
Pemahaman karakteristik siswa
Penguasaan pengelolaan pembelajaran
Penguasaan strategi pembelajaran (cara

Kinerja Guru pada kategori baik
- Kategori baik bila rerata = > 3,4 –
4,2 atau 80%

untuk mencapai tujuan )
Kualitas Proses

Kemampuan melaksanakan penilaian:

Pembelajaran

Kondisi ruang pembelajaran

Fasilitas Pembelajaran pada kategori

Kelengkapan media pembelajaran

memadai

Kondisi media pembelajaran

- Kategori baik bila rerata = > 3,4 –

Kelengkapan sumber pembelajaran

15

4,2 atau 80%

Kekompakan siswa

Iklim Kelas pada kategori baik

Keterlibatan siswa

- kategori baik bila rerata = > 3,4 –

Ibid., hlm. 241.
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Kepuasan siswa

4,2 atau 80%

Dukungan guru
Pemahaman manfaat (Kognisi)

Sikap Siswa, pada kategori baik

Rasa senang (Afeksi)

- Kategori baik bila rerata = > 3,4 –

Kecenderungan bertindak (Konasi)

4,2 atau 80%

Orientasi Keberhasilan

Motivasi Belajar peserta didik pada

Antisipasi Kegagalan

kategori baik

Inovasi

- Kategori baik bila rerata = > 3,4 –
4,2 atau 80%

Tanggung Jawab

Kecakapan Akademik peserta didik,
Penguasaan Kompetensi Dasar

pada kategori baik
- Kategori baik bila rerata = > 3,4 –
4,2 atau 80%)
Kecakapan Personal peserta didik,

Kualitas Output
Pembelajaran

Kecakapan Memecahkan Masalah

pada kategori baik
- Kategori baik bila rerata = > 3,4 –
4,2/ 80%.
Kecakapan Sosial peserta didik, pada
kategori baik.

Kecakapan Bekerja Sama

- Kategori baik bila rerata = > 3,4 –
4,2 atau 80%.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian evaluasi ini dilakukan terhadap Program Pembelajaran yang
diselenggarakan di SMA di Kabupaten Maluku Tengah. Obyek evaluasinya adalah
Program Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diikuti oleh peserta didik pada
SMA di Kabupaten Maluku Tengah. Secara umum tujuan penelitian evaluasi ini
adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan program pembelajaran
tersebut. Untuk tujuan tersebut, dilakukan pengkajian terhadap efektivitas pada 2
komponen utama, yaitu efektivitas pada komponen kualitas proses dan kualitas
output pembelajaran.
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian
Deskripsi data penelitian dibagi menjadi 2 bagian sesuai dengan komponen
model evaluasi program yang digunakan, yaitu evaluasi kualitas proses dan kualitas
output pembelajaran.
1.

Evaluasi Kualitas Proses Pembelajaran
Penilaian pada evaluasi kualitas proses dilakukan untuk mengidentifikasi

proses program pembelajaran Pendidikan Agama Islam, mencakup penilaian
terhadap kinerja guru dalam kelas, fasilitas pembelajaran, iklim kelas, sikap
peserta didik serta motivasi belajar peserta didik untuk mewujudkan tujuan
program pembelajaran khususnya pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang
diselenggarakan pada SMA di Kabupaten Maluku Tengah.
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a. Evaluasi terhadap Kinerja Guru
Evaluasi terhadap komponen kinerja guru dilaksanakan melalui evaluasi pada
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran meliputi aspek-aspek, yaitu:
Penguasaan materi, Pemahaman karakteristik peserta didik, penguasaan pengelolaan
pembelajaran, penguasaan strategi pembelajaran, dan kemampuan melaksanakan
penilaian.
Berdasarkan hasil penilaian peserta didik pada SMA di Kabupaten Maluku
Tengah yang dijaring melalui angket yang telah disebarakan, diperoleh gambaran
kualitas proses program pembelajaran ditinjau dari aspek kinerja guru, seperti terlihat
pada tabel 4.1 di bawah ini.
Tabel 4.1
No

1
2
3

4

5

Penilaian Peserta Didik terhadap Evaluasi Aspek Kinerja Guru

Aspek Penilaian/ Pernyataan

Penguasaan materi
Pemahaman karakteristik
peserta didik
Penguasaan pengelolaan
pembelajaran
Penguasaan strategi (cara
yang dilakukan untuk
mencapai tujuan yang
diinginkan)
Kemampuan melaksanakan
penilaian
Jumlah Total

Btr.

Jumlah (untuk N=48)
Rerata
Skor
Skor
Skor
Riel
Maks.
btr

Rerata
skor
riel

%
dari skor
maksimum

Ket.

7

1440

1680

30.00

4.29

85,71

Sangat
Baik

5

1007

1200

20.98

4,19

83,91

Baik

4

815

960

16,98

4,24

84,90

Baik

3

571

720

11.90

3, 96

79,31

Baik

8

1539

1920

32.06

4,01

80,15

Baik

27

5372

6480

22.38

4.14

82,79

Baik

Dari tabel 4.1 diketahui bahwa pada butir Penguasaan materi, menurut
penilaian 48 peserta didik (responden) pada 7 butir pernyataan menghasilkan jumlah
skor riel sebanyak 1440 dari 1680 skor maksimal dengan jumlah rata-rata 30,00
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untuk semua butir, dari jumlah tersebut menghasilkan rata-rata skor 4,29 atau 85,71%
dari skor maksimum. Hal tersebut menunjukkan bahwa penguasaan materi atau
kompetensi yang dimiliki oleh guru mata pelajaran dinilai termasuk pada kategori
sangat baik.
Pada butir Pemahaman karakteristik peserta didik, dari jawaban responden
pada 5 butir pernyataan menghasilkan skor riel sebanyak 1007 dari 1200 skor
maksimal dengan jumlah rata-rata 20,98 dari keseluruhan butir, dari jumlah tersebut
diperoleh rata-rata skor 4,19 atau 83,91% dari skor maksimum. Hal demikian
menunjukkan bahwa deskripsi terhadap kemampuan guru dalam Pemahaman
karakteristik peserta didik dinilai sangat baik.
Pada butir Penguasaan pengelolaan pembelajaran dari jawaban responden
terhadap 4 butir pernyataan menghasilkan 815 skor riel dari 960 skor maksimal
dengan jumlah rata-rata 16,98 untuk semua butir, dari jumlah tersebut diperoleh ratarata skor 4,24 atau 84,90% dari skor maksimum. Hal demikian menunjukkan bahwa
kompetensi atau kemampuan guru terhadap Penguasaan pengelolaan pembelajaran
dinilai sangat baik.
Pada butir Penguasaan strategi pembelajaran dari jawaban responden pada 3
butir pernyataan menghasilkan 571 skor riel dari 720 skor maksimal dengan jumlah
rata-rata 11,90 untuk semua butir, dari jawaban tersebut diperoleh rata-rata skor 3,96
atau 79,31% dari skor maksimum. Hal demikian menandakan bahwa kompetensi atau
kemampuan guru terhadap Penguasaan strategi pembelajaran dalam pembelajaran
Pendidikan Agama Islam baik.
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Pada butir Kemampuan melaksanakan penilaian melalui jawaban responden
terhadap 8 butir pernyataan mengasilkan skor riel sebanyak 1539 dari 1920 skor
maksimal dengan jumlah rata-rata 32,06 untuk keseluruhan butir, dari hasil tersebut
diperoleh rata-rata skor 4,01 atau 80,15% dari skor maksimum. Hal demikian
menunjukkan bahwa Kemampuan melaksanakan penilaian yang dimiliki oleh guru
dinilai baik.
Secara keseluruhan, hasil penilaian dari evaluasi, berdasarkan penilaian
peserta didik pada SMA di Kabupaten Maluku Tengah selaku responden terhadap 27
butir pernyataan menghasilkan 5372 total skor riel dari 6480 total skor maksimal
dengan total rata-rata 22,38 untuk keseluruhan butir, dari jumlah tersebut diperoleh
total rata-rata skor sebesar 4,14 atau 82,79% dari skor maksimum. Hal ini
mengindikasikan bahwa secara umum kompetensi yang dimiliki guru ditinjau dari
aspek kinerja guru dalam menyelenggarakan program pembelajaran Pendidikan
Agama Islam di SMA di Kabupaten Maluku Tengah dinilai sangat baik.
Kinerja guru diantaranya ditentukan oleh aspek penguasaan materi dan
berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam,
dapat diuraikan bahwa:
Dalam penyusunan perencanaan pembelajaran didasari oleh pertimbangan
karekteristik kebutuhan dan harapan masyarakat sesuai dengan ketentuan
Kurikulum 2013, dan untuk memudahkan peserta didik mengerti dan
menguasai materi pembelajaran yang diajarkan, guru dapat menggunakan
metode, teknik dan strategi yang bervariasi. Namun dalam penyusunan
perangkat pembelajaran kami mengalami kendala mengenai format RPP
sebab ketika pengawas dari kementerian agama melakukan supervisi mereka
memiliki format yang berbeda dengan format yang diberikan dari pengawas
dinas pendidikan sehingga kami bingung harus mengikuti format yang mana,
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sementara format yang digunakan di sekolah menggunakan format dari dinas
pendidikan, karena itu kami harapkan ada format yang baku untuk
penyusunan RPP mata pelajaran PAI yang disepakati bersama antara dinas
pendidikan dengan kementerian Agama1
Disamping

penguasaan

materi

juga

ditentukan

melalui

pemahaman

karakteristik peserta didik dimana berdasarkan penilaian responden termasuk pada
kategori sangat baik, dan berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam, diketahui bahwa:
Dalam menumbuhkan motivasi peserta didik selain dilakukan dengan selalu
memberikan apresiasi kepada peserta didik yang memperoleh nilai tertinggi,
kami juga sekaligus meminta peserta didik lainya untuk meniru dan
mencontoh prestasi yang dicapai tersebut, sedangkan terhadap peserta didik
yang memiliki kemampuan yang kurang dalam pembelajaran kami tetap
mendukungnya, dengan memberikan pembelajaran individual.2
Selajutnya, pada aspek penguasaan pengelolaan pembelajaran berdasarkan
hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, maka dapat
dijelaskan bahwa:
Secara umum peserta didik selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik,
sebab jika ada tugas yang tidak diselesaikan maka disamping menjadi beban
yang bertumpuk juga akan berpengaruh pada nilai akhir hasil belajar. Dalam
melaksanakan proses kegiatan pembelajaran guru telah membuat
panduan/petunjuk teknis dan jadwal pelaksanaan pembelajaran Pendidikan
Agama Islam baik dalam bentuk panduan umum maupun RPP untuk tiap-tiap
kegiatan pembelajaran, sebab disamping menjadi prasyarat dari sekolah juga
sangat diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran.3

1
2
3

Hasil Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2018
Hasil Wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018
Ibid.,
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Dari hasil evaluasi yang dilakukan melalui tenik observasi penguasaan guru
dalam

pengelolaan

pembelajaran,4

diketahui

bahwa

dalam

merencanakan

pembelajaran, rumusan penjabaran Kompetensi Dasar ke dalam Indikator lengkap
dan sangat jelas, serta tujuan pembelajaran sangat sesuai, selanjutnya antara indikator
dengan kompetensi dasar dan materi dengan kompetensi dasar juga sesuai, walaupun
masih ada beberapa sekolah yang masih menggunakaan Kurikulum 2006 untuk kelas
XI dan XII dan hanya kelas X yang menggunakan kurikulum 2013 seperti, SMA
Muhammadiyah Mamala, SMA Negeri 3 Salahutu, dan SMA Negeri 5 Laihitu, dan
SMA Matlaun Anwar Masohi, sementara yang menggunakan kurikulum 2013 pada
kelas X dan XII, adalah, SMA Negeri 2 Laihitu, SMA Negeri 4 Laihitu, SMA Negeri
1 Salahutu, SMA Negeri 3 Masohi, dan yang menggunakan Kurikulum 2013 untuk
semua kelas adalah SMA Negeri 1 Masohi dan SMA Negeri 2 Masohi.
Selanjutnya, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara
dengan Wakil Kepala sekolah bidang kurikulum pada SMA di Kabupaten Maluku
Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan yang diberlakukan di SMA di Kabupaten
Maluku Tengah, bahwa masing-masing guru diberikan dokumen Kurikulum 2013
untuk dijadikan sebagai pegangan dan pedoman atau acuan dalam menyusun RPP
yang wajib dimiliki guru sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran.5 berdasarkan
keterangan tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa gambaran kinerja guru pada
aspek penguasaan pengelolaan pembelajaran cukup baik, karena dalam pelaksanaan

4
5

Hasil Observasi Agustus 2018
Hasil wawancara tanggal 9 Agustus 2018.
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kegiatan pembelajaran telah menggunakan Kurikulum 2013 pada semua mata
pelajaran yang diajarkan termasuk pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama
Islam, walaupun belum maksimal dilakukan karena kurangnya sosialisasi dan tidak
semua guru PAI telah mengikuti pelatihan kurikulum 2013 yang diberikan dari Dinas
pendidikan maupun dari kementrian Agama, serta terkadang hasil sosialisasi yang
diberikan dari dinas pendidikan dan kementerian agama berbeda, sehingga
menyebabkan terjadinya perdebatan antara guru mata pelajaran PAI dengan
pengawas dari kementerian Agama.
Pada aspek kemampuan melaksanakan penilaian, sesuai hasil wawancara
dengan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, dapat dijelaskan bahwa
Dalam menentukan standar penilaian disesuaikan dengan kompetesi dasar dan
indikator pembelajaran Pendidikan Agama Islam, seperti ketentuan dalam
Kurikulum 2013 yang digunakan pada SMA di Kabupaten Maluku Tengah.
Dalam menilai hasil belajar peserta didik guru memahami perbedaan
kemampuan yang dimiliki peserta didik, yaitu kemampuan kognetif, afektif
dan psikomotorik yang dimiliki masing-masing peserta didik berbeda satu
sama lain, ada yang lambat dan demikian pula sebaliknya ada yang memiliki
pemahaman yang cepat, walaupun memang untuk aspek penilaian dalam
kurikulum 2013 agak rumit dibanding dengan penilaian kurikulum
sebelumnya sehingga kami masih kesulitan dalam hal penilaian, karena setiap
pelatihan yang dilakukan baik oleh Dinas pendidikan maupun kementerian
contoh penilaian yang diberikan berasal dari mata pelajaran umum, sementara
karakteristik materi penilaian berbeda dengan materi PAI 6
Dari hasil evaluasi yang dilakukan melalui observasi terhadap kemampuan
guru dalam melaksanakan penilaian, diketahui bahwa teknik penilaian yang
dilakukan guru telah sesuai dengan kompetensi dasar, kejelasan prosedur penilaian,
kelengkapan alat penilaian (soal, kunci jawaban, pedoman pesekoran) dan penilaian
6

Hasil Wawancara pada tanggal 11 Agustus 2018.
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dilakukan

selama

proses

pembelajaran.

Secara

khusus

guru

sering

mendemonstrasikan pelaksanaan penilaian secara tertulis dan selalu melaksanakan
pemeriksaan terhadap hasil penilaian tetulis namun tidak pernah menafsirkannya dan
masih terdapat beberapa guru mata pelajaran PAI memiliki dokumen dan perangkat
pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013, namun dalam pengaplikasian dan
implementasi dalam proses pembelajaran belum sesuai dengan perencanaan yang
telah dibuat, hal tersebut disebabkan guru belum memahami secara komprehensif
tentang implementasi kurikulum 2013, meskipun telah mengikuti sosialisasi dan
pelatihan tentang kurikulum 2013, yang dilakukan oleh dinas pendidikan,
kementerian agama dan masing-masing sekolah namun pada pelatihan tersebut untuk
mata pelajaran umum sementara karakteristik mata pelajaran umum berbeda dengan
mata pelajaran PAI. 7
Kinerja guru ditinjau dari aspek kemampuan melaksanakan penilaian
berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dapat
dirangkum bahwa:
Guru dalam menilai keberhasilan peserta didik untuk kelas X telah dilakukan
sesuai ketentuan Kurikulum 2013, sebagai pedoman dan acuan dalam
melaksanakan proses pembelajaran, dari 9 mata pelajaran wajib, dan 4 mata
pelajaran pilihan sesuai dengan peminatan akademik yaitu peminatan
matematika dan sains, meliputi; Biologi, Fisika, Kimia, dan Matematika dan
peminatan sosial meliputi; geografi, sejarah, sosiologi dan antropologi dan
ekonomi yang dilajarkan pada SMA di Kabupaten Maluku Tengah termasuk
Pendidikan Agama Islam telah menggunakan Kurikulum 2013 dalam proses
kegiatan pembelajaran, baik perencanaan, pelasanaan kegiatan maupun
penilaianya, walaupun implementasi dilapangan belum maksimal, disebabkan
pengetahuan guru tentang kurikulum 2013 belum secara menyeluruh
7

Hasil Observasi pada tanggal 8 Agustus 2018
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dipahami dengan baik terutama pada aspek penilaian, apalagi kurikulum 2013
telah mengalami revisi berkali-kali mulai dari tahun 2013, 2015, 2016 dan
revisi terakhir 2017,sehingga membuat guru semakin bingung.8
Untuk mendukung kesiapan guru dalam melaksanakan penilaian pihak
sekolah melalui wakil kepala sekolah bidang kurikulum telah mempersiapkan bahan
pendukung perangkat pembelajaran yang dibutuhkan oleh setiap guru, termasuk
format penilaian bagi peserta didik yang diberikan kepada semua guru mata pelajaran
dan wali kelas agar dapat menilai hasil belajar peserta didik secara obyektif dan adil,
dengan menggunakan kurikulum 2013 sebagai acuan dan pedomannya.
b. Evaluasi Terhadap Fasilitas Pembelajaran
Gambaran mengenai dukungan fasilitas dalam program pembelajaran
Pendidikan Agama Islam pada SMA di Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan
penilaian dari peserta didik terhadap aspek fasilitas pembelajaran yang dijaring
melalui angket,9 diperoleh hasil seperti pada tabel 4.2 sebagai berikut:
Tabel 4.2 Penilaian Peserta didik Terhadap Evaluasi Aspek Fasilitas Pembelajaran
No
1
2
3
4

8
9

Aspek Penilaian/
Pernyataan
Kondisi ruang
pembelajaran
Kelengkapan
media pembel.
Kondisi media
pemb.
Kelengkapan
sumber pembel.
Jumlah Total

Jumlah (untuk N=48)
Skor
Btr Skor Riel
Rerata
Maks.

%
Rerata dari skor
Skor maksimum

Ket.

3

572

720

11.92

3.97

79.44

Baik

3

495

720

10.31

3.44

68.75

Baik

3

458

720

9.54

3.18

63.61

Cukup

3

611

720

12.73

4.24

84.86

Baik

12

2136

74.17

Baik

2880

Hasil Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2018
Lampiran 3, op. cit., hlm. 187 – 188.
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11.13

3.71
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Dari tabel 4.2 diketahui bahwa pada butir kondisi ruang pembelajaran
menurut hasil penilaian responden terhadap 3 butir pernyataan menghasilkan 572
skor riel dari 720 skor maksimal dengan jumlah rata-rata 11,92 dari semua butir, dari
hasil tersebut diperoleh rata-rata skor 3,97 atau 79,44% dari skor maksimum. Hal
tersebut mengindikasikan bahwa kondisi ruang pelaksanaan program pembelajaran
Pendidikan Agama Islam dinilai baik.
Pada butir kelengkapan media pembelajaran untuk jawaban responden
terhadap 3 butir pernyataan menghasilkan 495 skor riel dari 720 skor maksimal
dengan jumlah rata-rata 10,31 dari semua butir, dengan hasil tersebut diperoleh ratarata skor 3,44 atau 68,75% dari skor maksimum, hal demikian menunjukkan bahwa
kelengkapan media pembelajaran dalam pelaksanaan program pembelajaran
Pendidikan Agama Islam pada SMA di Kabupaten Maluku Tengah menurut
responden dinilai baik.
Pada butir kondisi media pembelajaran menurut jawaban responden terhadap
3 butir pernyataan menghasilkan 458 skor riel dari 720 skor maksimal dengan jumlah
rata-rata 9,54 untuk keseluruhan butir, dari hasil tersebut diperoleh rata-rata skor 3,18
atau 63,61% dari skor maksimum, hal tersebut menandakan bahwa kondisi media
pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan program pembelajaran Pendidikan
Agama Islam pada SMA di Kabupaten Maluku Tengah menurut responden dinilai
cukup.
Pada butir kelengkapan sumber pembelajaran dari jawaban responden pada 3
butir pernyataan menghasilkan 611 skor riel dari 720 skor maksimal dengan jumlah
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rata-rata 12,73 dari semua butir, dari hasil tersebut diperoleh rata-rata skor 4,24 atau
84,86% dari skor maksimum. Hal itu menunjukkan bahwa kelengkapan sumber
pembelajaran yang terdapat pada SMA di Kabupaten Maluku Tengah dinilai baik
dalam mendukung pelaksanaan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
Betolak dari data di atas, maka secara umum dari hasil evaluasi mengenai
dukungan fasilitas dalam melaksanakan program Pembelajaran Pendidikan Agama
Islam berdasarkan penilaian peserta didik pada 12 butir pernyataan menghasilkan
2136 skor riel dari 2880 skor maksimal dengan jumlah total rata-rata 11,13 untuk
keseluruhan butir, dari jumlah tersebut diperoleh total rata-rata skor 3,71 atau 74,17%
dari skor maksimum. Hal tersebut menandakan bahwa fasilitas pembelajaran yang
tersedia pada SMA di Kabupaten Maluku Tengah dinilai baik dalam mendukung
pelaksanaan kegiatan program pembelajaran.
Kelengkapan fasilitas pembelajaran didukung oleh hasil wawancara dengan
Kepala sekolah, dapat diketahui bahwa:
Mengenai manajemen yang dikembangkan adalah seperti yang dituangkan
dalam peraturan, bahwa sekolah harus memiliki kurikulum yang disusun
bersama stekholder secara terstruktur, dan struktur menejemen sekolah sangat
mendukung kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, disamping itu struktur
manajemen juga mendukung kegiatan-kegiatan akademik lainya.10
Dalam pelaksanaan pengawasan yang meliputi pemantauan, supervise
evaluasi, dan tindak lanjut terhadap kinerja guru dalam pembelajaran dilakukan
melalui 2 aspek yaitu: (1). Umum, dilaksanakan kepala sekolah, pengawas dari Dinas
Pendidikan Nasional, dan Kementerian Agama dan (2). Akademik, dilakukan oleh
10
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pengawas Pendidikan Agama Islam yang dalam pelaksanaannya diawali dengan
supervise administrasi. Adapun jadwal kunjungan dari pengawas pada SMA adalah
sebanyak 2 kali dalam setiap semester, dimana pada kunjungan yang pertama adalah
untuk melakukan pengawasan pada hal-hal yang bersifat administrasi, sedangkan
pada kunjungan yang kedua adalah untuk mengawasi mengenai hal-hal yang
berhubungan dengan akademik dan tujuan pengawasan terhadap pembelajaran guru
adalah untuk melihat konsistensi antara rencana dan pelaksanaan Proses Belajar
Mengajar (PBM), serta evaluasi pada setiap pembelajaran untuk semua mata
pelajaran, sedangkan fungsi pengawasan pembelajaran terhadap guru secara umum
adalah untuk lebih meningkatkan efektifitas dan afisiensi proses pembelajaran untuk
semua mata pelajaran yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian
pembelajaran, sedangkan secara khusus adalah sebagaimana yang telah tercantum di
buku panduan supervisi.
Adapun prosedur pemantauan dan supervise oleh pengawas dilakukan melalui
dua cara, yaitu: (1). Secara administrasi, setiap guru diberikan kesempatan untuk
beraudiens mengenai kesiapan langkah-langkah dalam melasanakan pembelajaran,
(2). Secara akademis, pengawas memantau kegiatan guru pada saat pembelajaran
berlangsung baik di kelas maupun di luar seperti di perpustakaan, laboratorium dan di
lapangan, sedangkan prosedur evaluasi pengawas pada SMA di kabupaten Maluku
Tengah adalah mengisi instrument yang telah disediakan berdasarkan standar
suvpervisi. Kemudian tindak lanjut dari pengawasan pada SMA adalah kepala
sekolah dengan pengawas bersama-sama berdiskusi untuk mencari solusi, kemudian
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hasilnya disampaikan pada guru yang bersangkutan. Adapun fungsi pengawasan
pembelajaran oleh kepala sekolah terhadap guru adalah sebagai supervaisor dalam
melaksanakan fungsi kontrol dalam rangka pelaksanaan semua pembelajaran di kelas,
dimulai dari perencanaan pelaksanaan dan evaluasi yang dilaksanakan untuk semua
guru termasuk program-program lainnya.
Pada aspek Kelengkapan sumber pembelajaran berdasarkan wawancara
dengan Wakil Kepala sekolah bidang kurikulum, diketahui bahwa:
Jenis kurikulum yang digunakan sebagai pedoman/acuan dalam pembelajaran
adalah Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang
dirumuskan dan disusun secara bersama-sama pada setiap tahun pelajaran
dengan mengacu pada ketentuan dari BSNP, yang sudah dirancang untuk
keperluan pelaksaan pembelajaran, dimana telah disepakati bersama dengan
adanya ketentuan bahwa masing-masing guru diharuskan memiliki rancangan
RPP, dan dalam pengembangan kurikulum yang digunakan tersebut
berpedoman pada pengembangan yang direkomendasikan BSNP dengan
melalui musyawarah untuk merumuskan, menyusun dan menetapkannya
menjadi sebuah kurikulum. Sebenarnya pada tahun 2015 secara keseluruhan
sekolah telah menggunakan kurikulum 2013, namun berdasarkan aturan dari
kementerian pendidikan bahwa bagi sekolah yang telah siap bisa tetap
menggunakan kurikulum 2013 akan tetapi sekolah yang belum siap bisa
kembali menggunakan kurikulum 2006, karena itu kami kembali
menggunakan kurikulum 2006, sehingga saat ini terdapat dua kurikulum yang
digunakan di sekolah 11
Selanjutnya, persiapan yang dilakukan pihak sekolah dalam menjalankan
Kurikulum 2013 adalah selalu berkordinasi dengan menjalankan system menejemen
berbasis sekolah. Mengenai pelaksanaan Kurikulum 2013 pada SMA di Kabupaten
Maluku Tengah sudah dilaksanakan, tetapi belum maksimal. Terkait dengan sarana
dan prasarana dalam menjalankan Kurikulum 2013 pada SMA di Kabupaten Maluku
11
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Tengah ini cukup memadai, diantaranya tersedianya berbagai fasilitas dalam
mendukung pembelajaran seperti: laboratorium IPA, perpustakaan, lapangan olah
raga, dan lain-lain.
Berdasarkan hasil studi dokumentasi yang dilakukan pada penelitian evaluasi
program pembelajaran,12 dapat diketahui bahwa untuk menunjang kegiatan pelayanan
pendidikan pada SMA di Kabupaten Maluku Tengah maka perlu proporsional jumlah
guru sebagai pengajar dan staf tata usaha sebagai pelayanan administrasi. Dewasa ini
jumlah guru Agama pada SMA di Kabupaten Maluku Tengah adalah untuk SMA
Negeri 1 Salahutu 4 orang, SMA Negeri 3 Salahutu 2 orang, SMA Muhammadiyah
Mamala 2 orang , SMA Negeri 5 Laihitu 1 orang, SMA Negeri 2 Leihitu 2 orang,
SMA Negeri 4 Laihitu 2 orang, SMA Matlaun Anwar Masohi 3 orang, SMA Negeri 1
Masohi 2 orang, SMA Negeri 2 Masohi 3 orang dan SMA Negeri 3 Masohi 2 orang
dengan kualifikasi pendidikan S1 dan 4 orang sementara melanjutkan pendidikan ke
jenjang S2. Sedangkan dalam pelayanan administrasi pada SMA di Kabupaten
Maluku Tengah didukung oleh staf TU dan operator. Pendidikan para staf TU adalah
sarjana S1.
Selanjutnya, untuk menunjang kelancaran kinerja guru dalam pelaksanaan
pembelajaran, maka melalui SK Kepala sekolah ditetapkan tugas mengajar, tugas
tambahan dan uraian tugas guru serta tata usaha dalam menyelenggarakan mata
pelajaran pada pelaksanaan program pembelajaran pada SMA di Kabupaten Maluku
Tengah. Tugas pokok guru/ guru mata pelajaran adalah membuat program
12
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pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan melaksanakan kegiatan
penilaian proses belajar.13
Ketersediaan dan kelengkapan fasilitas dalam mendukung pelaksanaan
program pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan pada SMA di
Kabupaten Maluku Tengah juga dilakukan melalui evaluasi teknik observasi. Format
penilaian

fasilitas

pembelajaran

(inventory

checklist),14

untuk

mengetahui

kelengkapan dan ketersediaan fasilitas dalam mendukung pelaksanaan program
pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang kemudian dihitung hasilnya, seperti
terlihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:
Tabel 4.3
No

Hasil Evaluasi Observasi terhadap Penilaian Fasilitas Pembelajaran

Fasilitas Pembelajaran:
Kelengkapan sumber Ketenagaan

1
2
3
4
5
6

Adanya Kepala sekolah
Adanya guru MAPEL
Adanya KTU dan tenaga tata usaha
Adanya pustakawan
Adanya laboran
Adanya penjaga sekolah
Rerata
Kondisi Ruang pembelajaran
1
Kondisi Ruang konseling
2
Kondisi Ruang guru
3
Kondisi Ruang Ibadah
4
Kondisi Ruang UKS
5
Kondisi Kamar mandi/WC guru
6
Kondisi Kamar mandi/WC peserta
didik
7
Kondisi Gudang
8
Kondisi Ruang kepala sekolah
9
Kondisi Ruang organisasi peserta didik
10 Kondisi Ruang tata usaha
13
14

4
4
4
2
2
3
3.16

% dari
skor
maksimum
100
100
100
50
50
75
79.16

Sangat Memadai
Sangat Memadai
Sangat Memadai
Kurang Memadai
Kurang Memadai
Memadai
Memadai

2
4
3
2
3

50
100
75
50
75

Kurang memadai
Sangat Memadai
Memadai
Kurang Memadai
Memadai

3

75

Memadai

2
3
2
2

50
75
50
50

Kurang Memadai
Memadai
Kurang Memadai
Kurang Memadai

sekor
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Keterangan
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11

Kondisi Ruang seni dan tempat olah
raga
12 Kondisi fisik ruangan pembelajaran
Rerata
Kelengkapan Media
1
Kelengkapan Meja dan kursi belajar
2
Kelengkapan Papan tulis, spidol,
penghapus
3
Kelengkapan Alat peraga fisika
4
Kelengkapan Alat peraga biologi
5
Kelengkapan Alat peraga kimia

No
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Fasilitas Pembelajaran:
Kelengkapan Media

tabel

50

3
2.58

75
66,58

4

100

Sangat Memadai

4

100

Memadai

2
2
2

50
50
50

Kurang Memadai
Kurang Memadai
Kurang Memadai

4.3

Hasil

Kurang Memadai
Memadai
Memadai

2
2
2
2
2
-

% dari
skor
maksimum
50
50
50
50
50
-

Kurang Memadai
Kurang Memadai
Kurang Memadai
Memadai
Tidak ada
Tidak ada
Kurang Memadai
Tidak ada

2

50

Kurang Memadai

2
2
2
2
2.26

50
50
50
50
56.66

Kurang Memadai
Kurang Memadai
Kurang Memadai
Kurang Memadai
Kurang Memadai

penialian

terhadap

Sekor

Kelengkapan Bahan praktik fisika
Kelengkapan Bahan praktik biologi
Kelengkapan Bahan praktik kimia
Kelengkapan laboratorium IPA
Kelengkapan Peralatan praktik bahasa
Kelengkapan laboratorium Bahasa
Kelengkapan Perangkat computer
Kelengkapan lab. Komputer
Kelengkapan Buku penunjang mata
pelajaran
Kelengkapan Buku bacaan cerita
Kelengkapan Buku bacaan umum
Kelengkapan Buku bacaan agama
Kelengkapan perpustakaan
Rerata

Berdasarkan

2

observasi

Keterangan

fasilitas

pembelajaran di atas, diketahui bahwa untuk kelengkapan sumber ketenagaan dalam
pelaksanaan program pembelajaran diperoleh rerata sekor 3.16 atau 79.16% dari
sekor maksimum, yang berarti bahwa kelengkapan ketenagaan termasuk dalam
kategori memadai. Sedangkan kondisi ruang pembelajaran memperoleh rerata sekor
2,58 atau 66.58% dari skor maksimum dinilai kurang memadai. Demikian pula
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kelengkapan media pembelajaran dengan rerata sekor 2.26 atau 56.66% dari sekor
maksimum
c. Evaluasi Terhadap Iklim Kelas
Evaluasi terhadap iklim kelas dilakukan melalui observasi dengan
menggunakan format penilaian iklim kelas (inventory checklist)15 yang kemudian
dihitung hasilnya. Seperti terlihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:
Tabel 4.4 Hasil Evaluasi Observasi Penilaian terhadap Iklim Kelas
N
o
1
2
3
4
5
6

Iklim Kelas:
Kepuasan Peserta didik
Perhatian mengikuti pelajaran
Kemampuan menyampaikan
pertanyaan
Kemampuan menjawab pertanyaan
Mencatat dengan baik
Memanfaatkan sumber dan media
belajar
Penyelesaian tugas
Rerata

4

%
dari skor
maksimum
100

Sangat Memadai

3

75

Memadai

2
4

75
100

Memadai
Sangat Memadai

2

50

Kurang Memadai

3
3.00

75
79,17

Memadai
Memadai

sekor

Ket.

Bertolak dari tabel 4.4 di atas terlihat bahwa Hasil observasi penialian
terhadap iklim kelas di atas, diketahui bahwa untuk kepuasan peserta didik dalam
pelaksanaan program pembelajaran diperoleh rerata sekor 3.00 atau 79.17% dari
sekor maksimum, yang berarti bahwa kepuasan peserta didik termasuk dalam
kategori memadai.
Hasil evaluasi pada aspek iklim kelas berdasarkan penilaian peserta didik
memberikan gambaran mengenai kondisi dan suasana iklim kelas dalam program
15
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pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA di Kabupaten Maluku Tengah,
sebagaimana terlihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:
Tabel 4.5 Penilaian Peserta didik terhadap Evaluasi Aspek Iklim Kelas
No

Aspek
Penilaian/
Pernyataan

Kekompakan
peserta didik
Keterlibatan
2
peserta didik
Kepuasan
3
peserta didik
Dukungan
4
guru
Jumlah Total
1

Jumlah (untuk N=48)
Skor
Btr. Skor Riel
Rerata
Maks.

Rerata
Skor

%
dari skor
maksimum

Ket

4

556

960

11, 58

2, 90

57, 92

Cukup

5

895

1200

18, 65

3, 73

74, 58

Baik

5

786

1200

16, 46

3, 29

65, 50

Cukup

5

1082

1200

22, 54

4, 51

90, 17

19

3319

4560

17.31

3.61

72.04

Sangat
Baik
Baik

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa pada butir kekompakan peserta
didik berdasarkan penilaian peserta didik terhadap 4 butir pernyataan menghasilkan
556 skor riel dari 960 skor maksimal dengan 11,58 jumlah total rata-rata untuk semua
butir, dari jumlah tersebut diperoleh rata-rata skor 2.90 atau 57.92% dari skor
maksimum. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kondisi dan keadaan peserta didik
dinilai cukup.
Pada butir keterlibatan peserta didik berdasarkan penilaian peserta didik
terhadap 5 butir pernyataan menghasilkan 895 skor riel dari 1200 skor maksimal
dengan jumlah total rata-rata 18,65 untuk keseluruhan butir, dari jumlah tersebut
diperoleh rata-rata skor 3.73 atau 74.58 % dari skor maksimum. Hal tersebut
mencerminkan bahwa keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran dinilai baik.
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Pada butir kepuasan peserta didik sesuai penilaian peserta didik terhadap 5
butir pernyataan menghasilkan 786 skor riel dari 1200 skor maksimal dengan jumlah
rata-rata 16,86 untuk semua butir, dari jumlah tersebut diperoleh rata-rata skor 3,29
atau 65,50% dari skor maksimum. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepuasan peserta
didik dalam mengikuti Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dinilai cukup.
Pada butir dukungan guru dalam pembelajaran menurut penilaian peserta
didik pada 5 butir pernyataan menghasilkan 1082 skor riel dari 1200 skor maksimal
dengan jumlah rata-rata 22,54 untuk semua butir, dari hasil tersebut diperoleh ratarata skor 4,51 atau 90,17% dari skor maksimum. Hal tersebut membuktikan bahwa
dukungan guru dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA di
Kabupaten Maluku Tengah dinilai sangat baik dan sangat mendukung peserta didik.
Dengan demikian, berdasarkan hasil evaluasi tentang suasana atau
kondisi iklim kelas menurut penilaian peserta didik secara keseluruhan terhadap
19 butir pernyataan menghasilkan 3319 skor riel dari 4560 skor maksimal dengan
jumlah rata-rata 17,31 untuk semua butir, dari hasil tersebut diperoleh jumlah total
rata-rata skor 3,61 atau 72,04% dari skor maksimum. Hal tersebut menunjukkan
bahwa kondisi yang menjadi ciri khusus dari kelas mata pelajaran dinilai baik dalam
mempengaruhi proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA di
Kabupaten Maluku Tengah.
d. Evaluasi Terhadap Sikap Peserta didik
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Evaluasi terhadap sikap peserta didik dilakukan melalui observasi dengan
menggunakan format penilaian sikap peserta didik (inventory checklist)16 yang
kemudian dihitung hasilnya. Seperti terlihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:
Tabel 4.6 Hasil Evaluasi Observasi Penilaian terhadap Sikap Peserta didik
No
1
2

3
4
5
6

Sikap Peserta didik:
Rasa senang (Afeksi)
Kehadiran peserta didik dalam mengikuti
proses pembelajaran
Keterlibatan peserta didik, inisiatif dalam
mengajukan pendapat pada proses
pembelajaran
Keaktifan peserta didik, reaksi peserta didik
baik dalam bertanya maupun menjawab
pertanyaan guru
Intensitas peserta didik, peserta didik
konsisten dalam mengikuti pembelajaran
Interaksi peserta didik, hub. peserta didik
dengan peserta didik maupun peserta didik
dengan guru
Kerapian/kebersihan peserta didik
Rerata

Skor

%
dari skor
maksimum

4

100

Sangat
Memadai

3

75

Memadai

2

50

Kurang
Memadai

3

75

Memadai

2

50

Kurang
Memadai

4

100

3.00

75.00

Keterangan

Sangat
Memadai
Memadai

Berdasarkan tabel 4.6 terlihat bahwa Hasil observasi penialian terhadap sikap
peserta didik di atas, diketahui bahwa untuk afeksi dalam pelaksanaan program
pembelajaran diperoleh rerata sekor 3.00 atau 75.00% dari sekor maksimum, yang
berarti bahwa rasa senang (afeksi) termasuk dalam kategori memadai.
Gambaran mengenai sikap peserta didik terhadap kecenderungan dalam
mengikuti pelaksanaan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA

16
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di Kabupaten Maluku Tengah menurut hasil penilaian peserta didik,17 seperti
disajikan pada tabel 4.7 sebagai berikut:
Tabel 4.7 Penilaian Peserta didik terhadap Evaluasi Aspek Sikap Peserta didik
N
o

1
2
3

Aspek Penilaian/ Pernyataan

Pemahaman manfaat
pembelajaran (Kognis),
Rasa senang terhadap
pembelajaran (Afeksi),
Kecenderungan bertindak
dalam mengadapi
pembelajaran (Konasi)
Jumlah Total

Jumlah (untuk N=48)
Skor
Skor
Rerata
Riel
Maks.

Rerata
Skor

%
dari skor
maksimum

Ket

3

586

720

12,21

4, 07

81, 39

Baik

3

602

720

12,54

4, 18

83, 61

Baik

3

542

720

11,29

3, 77

75, 28

Baik

9

1730

2160

12.01

4.01

80.09

Baik

Btr.

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa pada butir aspek pemahaman
manfaat (Kognisi) berdasarkan penilaian peserta didik terhadap 3 butir pernyataan
menghasilkan 586 skor riel dari 720 skor maksimal dengan jumlah rata-rata 12,21
untuk semua butir, dari hasil tersebut diperoleh rata-rata skor 4,07 atau 81,39% dari
skor maksimum. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman materi yang
dimiliki peserta didik khususnya mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA di
Kabupaten Maluku Tengah dinilai baik.
Pada butir rasa senang terhadap mata pelajaran menurut penilaian peserta didik
terhadap 3 butir pernyataan menghasilkan 602 skor riel dari 720 skor maksimal dengan
jumlah rata-rata 12,54 untuk semua butir, dari hasil tersebut diperoleh rata-rata skor 4,18
atau 83,61% dari skor maksimum. Hal demikian menunjukkan bahwa perasaan peserta

17
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didik terhadap pelaksanaan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada
SMA di Kabupaten Maluku Tengah dinilai baik.
Pada butir aspek kecenderungan bertindak berdasarkan penilaian peserta didik
terhadap 3 butir pernyataan menghasilkan 542 skor ideal dari 720 skor maksimal
dengan jumlah rata-rata 11,29 untuk semua butir pernyataan, dari hasil tersebut
diperoleh rata-rata skor 3,77 atau 75,28% dari skor maksimum. Hal demikian
menunjukkan bahwa kecenderungan peserta didik terhadap mata pelajaran, materi
maupun guru dinilai baik.
Secara keseluruhan berdasarkan hasil evaluasi tentang sikap peserta
didik dari jawaban terhadap 9 butir pernyataan menurut penilaian peserta didik
menghasilkan 1730 skor riel dari 2160 skor maksimal dengan jumlah rata-rata 12,01
untuk semua butir pernyataan, dari hasil tersebut diperoleh total rata-rata skor 4,01
atau 80,09% dari skor maksimum. Hal tersebut berarti sikap peserta didik terhadap
materi pelajaran maupun guru dalam menyelenggarakan program pembelajaran
Pendidikan Agama Islam pada SMA di Kabupaten Maluku Tengah dinilai baik.
Hasil penilaian responden didukung pula oleh hasil wawancara dengan Kepala
sekolah, sehingga dapat diketahui bahwa:
Sikap peserta didik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan
prestasi adalah memiliki apresiasi baik, karena baik akademik maupun
ekstrakurikuler disusun terprogram, seperti melalui pramuka, kegiatan
keagamaan, yang harus menjadi laporan sertiap anak yang dilanjutkan kepada
orang tua melalui laporan hasil belajar setiap semester.18

18
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Melalui laporan prestasi belajar peserta didik dapat diketahui bahwa secara
umum termasuk baik, oleh karena pada SMA di kabupaten Maluku Tengah ini telah
diterapkan belajar tuntas pada setiap Mata Pelajaran, dimana setiap mata pelajaran
harus menetapkan nilai KKM dan apabila prestasi peserta didik tidak mencapai KKM
maka akan dilakukan remedial atau pengayaan.
e. Evaluasi Terhadap Motivasi Belajar Peserta didik
Evaluasi terhadap motivasi peserta didik dilakukan melalui observasi dengan
menggunakan format penilaian motivasi peserta didik (inventory checklist)19 yang
kemudian dihitung hasilnya, seperti terlihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:
Tabel 4.8 Hasil Evaluasi Observasi Penilaian terhadap Motivasi Peserta didik
No

1

Motivasi Belajar Peserta didik:
Orientasi Keberhasilan

Aktivitas peserta didik dalam
organisasi/ Hub. antar pribadi
Aktifitas peserta didik pada
kegiatan olahraga
Aktivitas peserta didik dalam
peserta didik dalam membaca
Aktivitas peserta didik pada
kegiatan pramuka
Aktivitas peserta didik dalam
kegiatan keagamaan
Aktivitas peserta didik dalam
kegiatan ekstrakurikuler lainnya
Rerata

2
3
4
5
6

skor

%
dari skor
maksimum

Keterangan

2

50

Kurang Memadai

3

75

Memadai

3

75

3

75

Memadai

4

100

Sangat Memadai

3

75

Memadai

3.00

75

Memadai

Memadai

Dari tabel 4.8 di atas terlihat bahwa hasil observasi penialian terhadap
motivasi peserta didik di atas, diketahui bahwa untuk orientasi keberhasilan dalam
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pelaksanaan program pembelajaran diperoleh rerata sekor 3.00 atau 75% dari sekor
maksimum, yang berarti bahwa orientasi keberhasilan termasuk dalam kategori
memadai.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala sekolah, dapat diketahui bahwa:
Sikap peserta didik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan
prestasi adalah memiliki apresiasi baik, karena baik akademik maupun
ekstrakurikuler disusun terprogram, seperti melalui pramuka, kegiatan
keagamaan yang harus menjadi laporan sertiap anak yang dilanjutkan kepada
orang tua melalui laporan hasil belajar setiap semester. Melalui laporan
prestasi belajar peserta didik diketahui bahwa secara umum termasuk baik,
oleh karena pada sekolah ini telah diterapkan belajar tuntas pada setiap Mata
Pelajaran, dimana setiap mata pelajaran harus menetapkan nilai KKM dan
apabila prestasi peserta didik tidak mencapai KKM maka akan dilakukan
remedial atau pengayaan.20
Mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan secara keseluruhan
cukup relevan dalam mendukung kegiatan pembelajaran, karena dalam menentukan
kegiatan yang akan ditetapkan harus memiliki hubungan dengan peningkatan prestasi,
sehingga pembinaan tidak rumit dan disesuikan dengan minat dan bakat, sementara
prestasi peserta didik pada kegiatan ekstrakurikuler, cukup baik karena sering
menjadi pemenang baik pada ivent antar sekolah maupun sesama dengan SMA pada
tingkat lokal maupun daerah, dan prestasi tersebut sangat berpengaruh pada prestasi
pembelajaran sepanjang peserta didik tersebut selalu konsisten.
Hasil penelitian pada evaluasi kualitas proses pelaksanaan program
pembelajaran yang dilakukan melalui studi dokumentasi,21 dapat diketahui bahwa
kegiatan kesiswaan setiap tahunnya diprogramkan oleh wakil kepala sekolah bidang
20
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kesiswaan yang dibantu oleh seorang pembina OSIS dan pembina bidang yang sesuai
dengan kondisi Organisasi Peserta didik Intra Sekolah (OSIS) pada SMA di
Kabupaten Maluku Tengah sebagai kegiaan ekstrakurikuler. Organisasi Peserta didik
Intra Sekolah (OSIS) pada SMA di Kabupaten Maluku Tengah memiliki beberapa
unit organisasi penting yang dapat membantu kreativitas dalam membentuk
kepribadian serta melatih kepemimpinan di kalangan peserta didik seperti: kegiatan
PMR, UKS, PRAMUKA, dan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR).
Gambaran mengenai motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti
pelaksanaan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA di
Kabupaten Maluku Tengah, dapat diketahui melalui hasil evaluasi yang dijaring
melalui angket yang diberikan pada responden peserta didik untuk dinilai.
Selanjutnya, jawaban peserta didik terhadap aspek penilaian/pernyataan mengenai
orientasi keberhasilan, antisipasi kegagalan, inovasi dan tanggung jawab yang
seluruhnya berjumlah 15 butir pernyataan,22 selengkapya seperti disajikan pada tabel
4.9 sebagai berikut:
Tabel 4.9 Penilaian Peserta didik terhadap Evaluasi Aspek Motivasi Belajar Peserta
didik
No

1
2
3

Aspek
Penilaian/
Pernyataan

Orientasi
Keberhasilan
Antisipasi
Kegagalan,
Inovasi,

Btr.

Jumlah (untuk N=48)
Skor
Skor
Rerata
Riel
Maks.

Rerata
Skor

%
dari skor
maksimum

Ket.

3

571

720

11, 90

3, 96

79, 31

Baik

3

576

720

12, 00

4, 00

80, 00

Baik

4

774

960

16, 13

4, 03

80, 63

Baik
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4

Tanggung
Jawab.
Jumlah Total

5

851

1200

17, 73

3, 54

70, 91

Baik

15

2772

3600

14.44

3.88

77.71

Baik

Melalui tabel 4.9 dapat terlihat bahwa pada butir aspek Orientasi keberhasilan
berdasarkan penilaian 48 orang peserta didik terhadap 3 butir pertanyaan
menghasilkan skor riel sebanyak 571 dari skor maksimal sejumlah 720 dengan
jumlah rata-rata 11,90 untuk semua butir pernyataan, dari hasil tersebut diperoleh
rata-rata skor 3,96 atau 79,31% dari skor maksimum. Hal tersebut menunjukkan
bahwa orientasi peserta didik pada keberhasilan dinilai baik.
Pada butir antisipasi kegagalan, berdasarkan penilaian responden terhadap 3
butir pernyataan menghasilkan 576 skor riel dari 720 skor maksimal dengan jumlah
rata-rata 12,00 untuk semua butir pernyatan, dari hasil tersebut diperoleh rata-rata
skor 4,00 atau 80,00% dari skor maksimum. Hal demikian menunjukkan bahwa
antisipasi peserta didik terhadap kegagalan dalam pelaksanaan program pembelajaran
Pendidikan Agama Islam pada SMA di Kabupaten Maluku Tengah dinilai termasuk
pada kategori baik.
Pada butir inovasi peserta didik terhadap program pembelajaran Pendidikan
Agama Islam menurut penilaian peserta didik pada 4 butir pernyataan menghasilkan
774 skor riel dari 960 skor maksimal dengan jumlah rata-rata 16,13 untuk semua butir
pernyataan, dari hasil tersebut diperoleh rata-rata skor 4,03 atau 80,63% dari skor
maksimum. Hal tersebut menujukkan bahwa inovasi peserta didik dalam pelaksanaan
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program pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA di Kabupaten Maluku
Tengah dinilai baik.
Pada butir pernyataan mengenai tanggung jawab, dari hasil penilaian
responden terhadap 5 butir pernyataan menghasilkan 851 skor riel dari 1200 skor
maksimal dengan 17,73 untuk semua butir pernyataan, dari hasil tersebut diperoleh
rata-rata skor 3,54 atau 70,91% dari skor masimum. Hal demikian menunjukkan
bahwa tanggung jawab peserta didik baik.
Beranjak dari penjelasan di atas, maka secara keseluruhan berdasarkan
penilaian responden terhadap 15 butir pernyataan mengenai motivasi belajar peserta
didik, menghasilkan jumlah total skor riel 2772 dari 3600 jumlah total skor maksimal
dengan 14,44 jumlah total rata-rata untuk semua butir pernyataan, dari hasil tersebut
diperoleh jumlah total skor rata-rata 3,88 atau 77,71% dari skor maksimum. Hal
tersebut menunjukkan bahwa dorongan untuk berprestasi peserta didik dinilai baik.
Berdasarkan uraian di atas, maka secara keseluruhan aspek penilaian peserta
didik dapat dijelaskan bahwa hasil evaluasi kualitas proses pelaksanaan program
pembelajaran Pendidikan Agama Islam,23 selengkapnya disajikan pada tabel 4.10
sebagai berikut:
Tabel 4.10 Hasil Penilaian Peserta didik pada Kualitas Proses Program Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam pada SMA di Kabupaten Maluku Tengah
Aspek Penilaian/
Pernyataan

No

1
23

Penguasaan materi

Btr.

7

Jumlah untuk N=48
Skor
Skor Riel
Rerata
Maks.

1440

1680

Ibid.,

124

30.00

Rerata
skor

%
dari skor
maksimum

Ket

4. 29

85.71

Sangat
Baik
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2

Pemahaman karakteristik
peserta didik

5

1007

1200

20.98

4, 19

83,91

SangatB
aik
Sangat
Baik

4

815

960

16.98

4, 24

84.90

3

571

720

11.90

3, 96

79.31

Baik

8

1539

1920

32.05

4, 01

80.15

Baik

3
3
3

572
495
458

720
720
720

11.92
10.31
9.54

3.97
3.44
3.18

79.44
68.75
63.61

Baik
Baik
Cukup
Sangat
Baik
Cukup
Baik
Cukup
Sangat
Baik

6
7
8

Penguasaan pengelolaan
pembel.
Penguasaan strategi
pembelajaran
Kemampuan
melaksanakan penilaian
Kondisi ruang pembl.
Kelengkapan media
Kondisi media pembl.

9

Kelengkapan sumber

3

611

720

12.73

4.24

84.86

10
11
12

Kekompakan peserta didik
Keterlibatan peserta didik
Kepuasan peserta didik

4
5
5

556
895
786

960
1200
1200

11,58
18,65
16,46

2, 90
3, 73
3, 29

57.92
74.58
65.50

13

Dukungan guru

5

1082

1200

22,54

4, 51

90.17

3

586

720

12,21

4,07

81.39

Baik

3

602

720

12,54

4,18

83.61

Baik

3

542

720

11,29

3,77

75.28

Baik

3
3
4
5

571
576
774
851

720
720
960
1200

11,90
12,00
16,13
17,73

3,96
4,00
4,03
3,54

79.31
80.00
80.63
70.91

Baik
Baik
Baik
Baik

82

15.329

19.680

14.82

3.93

77,89

Baik

3
4
5

14
15
16
17
18
19
20

Pemahaman manfaat
(Kognis),
Rasa senang (Afeksi),
Kecenderungan bertindak
(Konasi)
Orientasi Keberhasilan
Antisipasi Kegagalan,
Inovasi,
Tanggung Jawab.
Jumlah Total

Melalui tabel 4.10 di atas terlihat bahwa evaluasi pada penelitian dengan
tujuan untuk mengidentifikasi kualitas proses dari pelaksanaan program pembelajaran
Pendidikan Agama Islam pada SMA di Kabupaten Maluku Tengah, setelah melalui
penilaian yang dilakukan oleh 48 orang peserta didik selaku responden terhadap 20
aspek penilaian dengan total 82 butir pernyataan seluruhnya dapat menghasilkan
15.329 skor riel dari 19.680 skor maksimal dengan jumlah rata-rata dari semua aspek
14.82 untuk semua butir, dari hasil tersebut dapat diperoleh jumlah total rata-rata skor
3,93 atau 77,89% dari skor maksimum. Hal tersebut menunjukan bahwa kualitas
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proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diselenggarakan di SMA di
Kabupaten Maluku Tengah menurut peserta didik dinilai sangat baik.
Berdasarkan hasil penilaian pada masing-masing komponen kualitas proses
pembelajaran di atas, maka hasil selengkapnya mengenai evaluasi penilaian pada
komponen kualitas proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA di
Kabupaten Maluku Tengah,24 seperti pada tabel 4.17 sebagai berikut:
Tabel 4.11 Rekafitulasi Hasil Penilaian Evaluasi Komponen Kualitas Proses
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
%
Komponen kualitas
No
Rerata Skor dari Skor
Ket.
proses Pembelajaran
Maksimum
1 Kinerja Guru
4,14
82,79
Baik
2 Fasilitas Pembelajaran
3,71
74,17
Baik
3 Iklim Kelas
3,61
72,04
Baik
4 Sikap Peserta didik
4,01
80,09
Baik
5 Motivasi Belajar Peserta
didik
3,88
77,71
Baik
Rerata
3,87
77,36
Baik

Melalui tabel 4.11 di atas menunjukan bahwa hasil penilaian pada evaluasi
komponen kualitas proses pembelajaran dapat diperoleh rata-rata skor 3,87 atau
77,36% dari skor maksimum. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas proses
pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan pada SMA di Kabupaten
Maluku Tengah dinilai dengan klasifikasi baik.
2. Evaluasi kualitas output pembelajaran
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Penilaian pada evaluasi kualitas output dilakukan untuk mengidentifikasi
hasil program pembelajaran Pendidikan Agama Islam, mencakup penilaian
terhadap Kecakapan Akademik, kecakapan personal dan kecakapan sosial peserta
didik untuk mengidentifikasi dan mengetahui hasil dari pelaksanaan program
pembelajaran khususnya pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang
diselenggarakan pada SMA di Kabupaten Maluku Tengah.
a. Evaluasi Kecakapan Akademik peserta didik
Analisis terhadap kecakapan kademik peserta didik dilakukan terhadap data
mengenai hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.
Gambaran mengenai kecakapan akademik peserta didik sebagai hasil dari
pelaksanaan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA di
Kabupaten Maluku Tengah terlihat pada hasil ujian sekolah tahun pelajaran
2017/2018 menujukkan bahwa nilai hasil belajar yang dicapai peserta didik cukup
tinggi atau dapat dikatakan bahwa kecakapan akademik yang dicapai peserta didik
dalam program pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA di Kabupaten
Maluku Tengah termasuk pada kategori baik.
Sejalan dengan hasil tersebut didukung pula oleh hasil wawancara dengan
guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yang menyatakan bahwa:
Penilaian terhadap aspek kognetif peserta didik untuk semua level taksonomi,
secara umum sudah dilakukan, tetapi lebih ditekankan pada pengetahuan serta
pemahaman dan hasilnya secara umum baik, karena presentase dalam
pencapaian standar nilai KKM termasuk kategori baik. Apabila dilihat dari
nilai perorangan peserta didik, maka secara umum mengalami peningkatan
meskipun tidak semuanya, karena masing-masing peserta didik memiliki
kemampuan yang berbeda-beda ada yang cepat meningkat dan demikian pula
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sebaliknya, demikian pula halnya dengan nilai secara klasikal mengalami juga
peningkatan, apa lagi setelah ditetapkan system belajar tuntas dan
ditingkatkannya standar nilai KKM.25
Khusus nilai Pendidikan Agama Islam yang diperoleh peserta didik pada ujian
akhir sekolah, secara keseluruhan berhasil mencapai nilai standar kelulusan, dan
untuk melihat keberhasilan belajar peserta didik tersebut, dapat dilakukan dengan
cara, yaitu secara individu melalui pencapain nilai standar KKM dan secara klasikal
melalui presentase jumlah peserta didik yang berhasil naik kelas atau lulus ujian.
Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, diketahui
bahwa
Untuk meningkatkan nilai Ujian Akhir Nasional, strategi umum yang
dilakukan adalah menentukan standar KKM hasil belajar peserta didik pada
standar skala Nasional, (1). Kualifikasi pendidikan guru (2). Meminimalisasi
kualifikasi pendidikan guru yang micx-necs tidak relevan (3). Melakukan
pengayaan pada peserta ujian sekaligus melaksanakan 3 kali try-out. Sehingga
prestasi hasil Ujian Akhir Sekolah peserta didik pada SMA di Maluku Tengah
berhasil dengan rata-rata baik dan tercapai menurut standar KKM yang telah
ditetapkan oleh pihak sekolah. 26
Sejalan dengan pendapat di atas, berdasarkan hasil studi dokumentasi yang
dilakukan pada penelitian evaluasi program pembelajaran,27 dapat diketahui bahwa
lulusan SMA di Kabupaten Maluku Tengah dengan nilai yang relatif berfluktuasi.
b. Evaluasi kecakapan Personal Peserta didik
Gambaran mengenai dukungan kecakapan personal peserta didik dalam
pelaksanaan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam berdasarkan penilaian
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dari responden yang dijaring melalui angket, diperoleh hasil seperti disajikan pada
tabel 4.12 sebagai berikut:
Tabel 4.12 Penilaian terhadap Evaluasi Aspek Kecakapan Personal Peserta didik
No

1

2

3

4

5
6
7

8

9

10

Pernyataan Kecakapan
Memecahkan Masalah

Jumlah (untuk N=48)
Skor
Skor
Rerata
Riel
Maksimal
Skor

Mencari penyebab timbulnya
masalah yang dihadapi

184

240

175

Dalam mencari alternatif
pemecahan masalah melibatkan
orang lain
Memikirkan akibat/pengaruh
dari alternatif pemecahan
masalah
Setiap mengambil keputusan
mendapatkan dukungan dari
orang lain
Memberi kesempatan orang lain
melaksanakan keputusan yang
telah di ambil
Mencari alternative pemecahan
masalah yang tepat
Memperhitungkan keuntungan
dan kerugian dari alternatif yang
telah diambil
Memberi kesempatan orang lain
untuk mengkritik dan memberi
saran
Memperhitungkan akibat bila
permasalahan tidak ditindak
lanjuti
Memberi kesempatan kepada
yang lain untuk terlibat dalam
menentukan cara pemecahan
masalah
Jumlah Total

%
dari skor
maksimum

Ket.

3.83

76.67

Baik

240

3.65

72.92

Baik

180

240

3.75

75.00

Baik

184

240

3.83

76.67

Baik

193

240

4.02

80.42

Baik

201

240

4.19

83.75

Baik

179

240

3.73

74.58

Baik

197

240

4.10

82.08

Baik

185

240

3.85

77.08

Baik

206

240

4.29

85.83

Sangat
Baik

1884

2400

3.92

78,50

Baik

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa, evaluasi pada penelitian dengan
tujuan untuk mengidentifikasi kecakapan personal peserta didik dalam pelaksanaan
program pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA di Kabupaten Maluku
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Tengah, melalui penilaian yang dilakukan oleh 48 responden terhadap 10 butir
pernyataan seluruhnya menghasilkan total 1884 skor riel dari 2400 skor maksimal
dan dari hasil tersebut dapat diperoleh jumlah total rata-rata skor 3,93 atau 78,50%
dari skor maksimum. Hal tersebut menunjukan bahwa kecakapan personal peserta
didik pada program pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diselenggarakan
pada SMA di Kabupaten Maluku Tengah menurut responden dinilai termasuk pada
kategori baik.
c. Evaluasi Kecakapan Sosial Peserta didik
Hasil evaluasi mengenai kecakapan sosial peserta didik dalam pelaksanaan
program pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA di Kabupaten Maluku
Tengah berdasarkan penilaian dari responden yang dijaring melalui angket, diperoleh
hasil seperti disajikan pada tabel 4.13 sebagai berikut:
Tabel 4.13 Penilaian Terhadap Evaluasi Aspek Kecakapan Sosial Peserta didik

No

1
2
3
4
5
6
7
8

Butir Pernyataan Kecakapan Bekerja
Sama

Setiap ada kerja kelompok,
senang menjadi ketua
Setiap ada kerja kelompok,
membagi tugas dengan adil
Anggota kelompok cukup hormat
Dengan mudah dapat bekerja
sama dengan orang lain
Mau mendengarkan saran dari
orang lain
Mau menerima kritik dari orang
lain
Memelihara keutuhan kelompok
dalam setiap kerja kelompok
Menghargai pendapat orang lain

Jumlah (untuk N=48)
Skor
Skor
Rerata
Riel
Maksimal
Skor

%
dari skor
maksimum

Ket

189

240

3.94

78.75

Baik

197

240

4.10

82.08

Baik

186

240

3.88

77.50

Baik

194

240

4.04

80.83

Baik

210

240

4.38

87.50

206

240

4.29

85.83

209

240

4.35

87.08

220

240

4.58

91.67
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Sangat
Baik
Sangat
Baik
Sangat
Baik
Sangat

131

9
10

Selalu membantu orang lain
Membangun semangat kelompok
Jumlah Total

191
182
1984

240
240
2400

3.98
3.79
4.13

79.58
75.83
82.67

Baik
Baik
Baik
Baik

Melalui tabel 4.13 di atas dapat dijelaskan bahwa, evaluasi pada penelitian
pada kecakapan sosial peserta didik dalam pelaksanaan program pembelajaran
Pendidikan Agama Islam pada SMA di Kabupaten Maluku Tengah, melalui hasil
jawaban 48 responden peserta didik terhadap 10 butir pernyataan seluruhnya
menghasilkan total 1984 skor riel dari 2400 skor maksimal dan dari hasil tersebut
dapat diperoleh jumlah total rata-rata skor 4.13 atau 82.67% dari skor maksimum. Hal
demikian mengindikasikan bahwa kecakapan sosial peserta didik pada program
pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diselenggarakan pada SMA di
Kabupaten Maluku Tengah menurut responden dinilai cukup baik.
Bertolak dari uraian di atas, maka secara keseluruhan hasil evaluasi pada
komponen kualitas output pembelajaran dalam pelaksanaan program pembelajaran
Pendidikan Agama Islam pada SMA di Kabupaten Maluku Tengah menurut penilaian
responden peserta didik pada aspek kecakapan personal dan kecakapan social serta
aspek kecakapan akademik yang dilakukan melalui nilai hasil belajar peserta didik
pada ujian sekolah selengkapnya seperti disajikan pada tabel 4.14 sebagai berikut:
Tabel 4.14 Hasil Penilaian Peserta didik Pada Evaluasi Komponen Kualitas Output
Pembelajaran.
No
1

Komponen Evaluasi
Kecakapan Akademik

Skor
Riel
1355

Jumlah
Skor
Maksimal
1602

131

Rerata
Skor
4.90

%
dari skor
maksimum
85,56

Ket
Sangat

132

2
3

Kecakapan Personal
Kecakapan Sosial
Jumlah Total

1884
1984

2400
2400

3,92
4,13

78,50
82,67

5223

6402

4,32

82,24

Baik
Baik
Baik
Sangat
Baik

Beranjak dari tabel 4.14 di atas, maka dapat diuraikan bahwa evaluasi pada
komponen kualitas output pembelajaran, berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan
oleh responden melalui jawaban atas instrument angket terhadap komponen
kecakapan personal dan komponen kecakapan sosial peserta didik yang
dikomparasikan dengan hasil evaluasi pada komponen kecakapan akademik yang
bersumber dari nilai hasil belajar peserta didik yang telah dikonversi ke dalam skala
lima, maka secara keseluruhan dapat diperoleh jumlah total rata-rata skor sebesar
4,32 atau 82,24% dari skor maksimum. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas
output program pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diselenggarakan pada
SMA di Kabupaten Maluku Tengah dinilai cukup tinggi, sehingga dapat dikatakan
bahwa kualitas output dari pelaksanaan program pembelajaran Pendidikan Agama
Islam dinilai cukup baik.
Mencermati analisis dan uraian terhadap hasil-hasil komponen kualitas proses
dan kualitas output pembelajaran di atas, maka secara keseluruhan hasil penilaian
responden pada semua aspek yang terdapat pada komponen kualitas proses
pembelajaran yang dijaring melalui angket dan dijawab oleh responden peserta didik
dan guru serta semua aspek yang terdapat pada komponen kualitas output
pembelajaran yang juga dijaring melalui angket dan diisi oleh responden peserta
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didik, untuk menjawab pertanyaan evaluasi selengkapya seperti terlihat pada tabel
4.15 sebagai berikut.
Tabel 4.15 Rekafitulasi Hasil Penelitian Evaluasi Kualitas Proses dan Kualitas Output
Pembelajaran
N
o
A
1.

2

3

4

5

B
1
2
3

Komponen dan Sub-komponen Penilaian
KUALITAS PROSES PEMBELAJARAN
Kinerja Guru
Penguasaan materi
Pemahaman karakteristik peserta didik
Penguasaan pengelolaan pembelajaran
Penguasaan strategi pembelajaran
Kemampuan melaksanakan penilaian
Penilaianguru
Fasilitas Pembelajaran
Kondisi ruang pembelajaran
Kelengkapan media pembelajaran.
Kondisi media pembelajaran.
Kelengkapan sumber pembelajaran
Penilaian guru
Iklim Kelas
Kekompakan peserta didik
Keterlibatan peserta didik
Kepuasan peserta didik
Dukungan guru
Sikap Peserta didik
Pemahaman manfaat (Kognis).
Rasa senang (Afeksi).
Kecenderungan bertindak (Konasi)
Motivasi Belajar peserta didik
Orientasi Keberhasilan
Antisipasi Kegagalan.
Inovasi.
Tanggung Jawab.
KUALITAS OUTPUT PEMBELAJARAN
Kecakapan Akademik
Kecakapan Personal
Kecakapan Sosial
JumlahTotal
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Rerata
Skor
3.87
4.14
4.29
4.19
4.24
3.96
4.09
3.90
3.71
3.97
3.44
3.18
4.24
3.89
3.61
2.90
3.73
3.29
4.51
4.01
4.07
4.18
3.77
3.88
3.96
4.00
4.03
3.54
3.89
3.30
3.93
4.10
3.88

SK

Kalsifikasi
K C B
√
√

SB
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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Merujuk pada hasil tabel 4.15 di atas maka dapat diketahui bahwa evaluasi
kualitas proses dan kualitas output pembelajaran berdasarkan penilaian responden
menghasilkan jumlah total rata-rata 3.88, sehingga dapat dinyatakan bahwa secara
umum kualitas proses dan kualitas output pembelajaran termasuk pada kalisifikasi
baik, berpijak dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas proses dan
kualitas output pelaksanaan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada
SMA di Kabupaten Maluku Tengah termasuk klasifikasi baik.
B. Pembahasan Hasil Temuan
Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka
berikut ini akan dibahas hasil temuan penelitian tersebut. Pembahasan diarahkan pada
dua hal, pertama, membahas keterkaitan antar unsur yang ada pada satu komponen,
dan kedua, membahas keterkaitan antar komponen yang ada pada program
pembelajaran.
Selanjutnya, untuk memudahkan proses pembahasan terhadap hasil temuan
penelitian pada evaluasi kualitas proses dan kualitas output pembelajaran Pendidikan
Agama Islam pada SMA di Kabupaten Maluku Tengah untuk komponen utama
evaluasi, kualitas proses dan kualitas output pembelajaran, sekaligus keseluruhan
aspek evaluasi yang tekandung pada kedua komponen utama evaluasi tersebut, hal
tersebut dalam rangka untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan evaluasi.
selengkapnya seperti terlihat pada tabel 4.16 sebagai berikut.
Tabel 4.16

Resume Deskriptif Statistik Hasil Penelitian Evaluasi Kualitas Proses
dan Kualitas Output Pembelajaran
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N
o

Rerata

%
dari skor
maksimum

4,14
3,71
3,61
4,01
3,88
3.88
4.90
3,92
4,13

82,79
74,17
72,04
80,09
77,71
77.50
85,56
78,50
82,67

Jumlah

4.32

82.24

Jumlah Total

4.05

79.40

Komponen

1

Kualitas proses
Pembelajaran

2

Kualitas output
pembelajaran

Aspek/Unsur

1. Kinerja Guru
2. Fasilitas Pembelajaran
3. Iklim Kelas
4. Sikap Peserta didik
5. Motivasi Belajar
Jumlah
1. Kecakapan Akademik
2. Kecakapan Personal
3. Kecakapan Sosial

Kriteria
penilaian

Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Sangat baik
Baik
Baik
Sangat
baik
Baik

Berdasarkan tabel 4.16 di atas maka dapat diuraikan bahwa tujuan penelitian
pada evaluasi pada program pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA di
Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka mengetahui tingkat efektifitas dari masingmasing komponen kualitas proses dan kualitas output pembelajaran, selengkapnya
berikut ini:
1. Komponen Kualitas Proses Pembelajaran.
Untuk mengetahui tingkat efektifitas komponen kualitas proses pembelajaran
tersebut, dapat dilakukan melalui evaluasi penilaian terhadap: (a) kinerja guru, (b)
fasilitas pembelajaran, (c) iklim kelas, (d) sikap peserta didik, dan (e) motivasi
belajar.
a. Kinerja guru
Dalam pelaksanaan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada
SMA di Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan hasil evaluasi pada aspek tersebut
diperoleh rata-rata skor 4.14 atau 82,79 % dari skor maksimum, yang berarti rumusan
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Kemampuan guru dalam menunjukkan keterampilan atau kompetensi yang dimiliki
guru pada waktu mengajar di kelas dinilai dengan kategori baik.
Hal tersebut ditentukan oleh aspek-aspek diantaranya penguasaan materi,
pemahaman karakteristik peserta didik, penguasaan pengelolaan pembelajaran,
penguasaan strategi pembelajaran dan kemampuan melaksanakan penilaian. Terkait
dengan penguasaan materi dalam pelaksanaan pembelajaran guru memiliki
kemampuan untuk mengaitkan materi dengan permasalahan yang relevan.
Selanjutnya, mengenai pemahaman karakteristik peserta didik nampak pada
dukungan guru terhadap peserta didik yang memiliki pemahaman yang kurang
dengan melalui pembelajaran individual dan untuk menghindari hal tersebut, maka
dalam perencanaan program pembelajaran atau RPP disesuaikan dengan kondisi,
kemampuan dan karakteristik peserta didik, hal tersebut sejalan dengan kriteria
Kurikulum 2013 sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembelajaran.
Pada aspek penguasaan pengelolaan pembelajaran, terutama pedoman dalam
penyusunan materi pembelajaran, adalah kurikulum yang telah dibuat bersama,
kemudian dikembangkan sendiri oleh guru mata pelajaran dengan menggunakan
sumber-sumber yang relevan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang
dimiliki guru dengan latar belakang kualifikasi pendidikan sarjana S1. Mengenai
perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam telah sesuai dengan visi dan misi
sekolah serta tujuan pembelajaran, karena telah menggunakan acuan kurikulum 2013
yang disusun dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik sekolah. Khusus
dukungan fasilitas, sarana dan parasarana yang diperlukan cukup memadai, seperti
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tersedianya perpustakaan, laboratorium, dan lapangan olah raga yang dapat
digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan program pembelajaran. Kegiatan
program pembelajaran berlangsung dalam suatu proses yang sistimatis menurut
model dan pendekatan yang digunakan dalam RPP, yang dimulai dari kegiatan awal,
inti dan penutup. Langkah-langkah pembelajaran tersebut adalah seperti yang telah
digariskan dalam rancangan RPP sebagai pedoman dalam pembelajaran. Dalam
kegiatan pembelajaran guru kadang-kadang menggunakan media pembelajaran,
hanya sesuai dengan relevansi materi yang dibawakan dalam kegiatan pembelajaran,
dan melakukan pembelajaran tidak sesuai dengan RPP.
Pada aspek penguasaan pengelolaan pembelajaran terkait dengan pemilihan
dan pengorganisasian bahan pembelajaran serta penentuan bahan pengayaan
dilakukan dengan tetap disesuaikan menurut kemampuan dan karakteristik peserta
didik, sedangkan materi dengan waktu dan ruang lingkup urutan yang digunakan
dalam pembelajaran cukup sesuai. Kemudian antara sumber dan media pembelajaran
dengan kompetensi dasar dan materi pembelajaran sangat sesuai, demikian pula
halnya antara sumber dan media pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta
didik. Mengenai metode pembelajaran sangat sesuai dengan kompetensi dasar dan
sesuai pula dengan materi standar dan alokasi waktu.
Penguasaan pengelolaan pembelajaran juga dibuktikan melalui pelaksanaan
proses pembelajaran yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian
seluruhnya telah menggunakan kurikulum 2013 sebagai acuan atau pedomannya.
Dalam melaksanaan pembelajaran guru cukup mampu dalam menentukan strategi
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pembelajaran yang akan digunakan untuk memenuhi apa yang dituntut dalam
kurikulum 2013, termasuk mampu mengimplementasikan teknik dan strategi
pengelolaan kelas, sehingga sekolah secara umum cukup kondusif dalam
melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Selanjutnya, pada aspek penguasaan strategi pembelajaran, strategi untuk
meningkatkan sikap kedisiplinan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, maka
dikembangkan menejemen dalam pengololaan sekolah dengan selalu menekankan
pada disiplin dalam segala aktifitas pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dimuat
dalam tata tertib sekolah. Hal tersebut diperjelas dengan adanya ketentuan bahwa
apabila ada guru yang berhalangan hadir maka jamnya diisi oleh wali kelas atau guru
piket, sehingga tidak ada kesempatan bagi peserta didik untuk tidak mengikuti
kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran guru dapat membangun
hubungan yang akrab dengan peserta didik, melalui pemberian ruang yang cukup
pada peserta didik untuk mengembangkan kreasi dan ide-idenya, selanjutnya guru
selalu memberikan dukungan jika ada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peserta
didik, sepanjang kegiatan tersebut berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, dan
hubungan yang baik antara guru dan peserta didik tersebut tidak terbatas pada
pembelajaran di kelas saja akan tetapi peserta didik tetap menghormati guru
meskipun di luar pembelajaran, bahkan ketika bertemu di luar jam sekolah.
Menyangkut aspek penguasaan strategi pembelajaran, khususnya terkait
dengan strategi untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan peserta didik dalam
pembelajaran di dalam kelas dapat dilakukan dengan selalu memberikan kesempatan
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yang sama kepada peserta didik tanpa ada perbedaan antara satu sama lainnya untuk
mengeluarkan pendapat, sedangkan di luar kegiatan pembelajaran dapat dilakukan
dengan cara sering menyapa atau mengajak peserta didik untuk berdiskusi mengenai
seputar pembelajaran. untuk menjelaskan materi pembelajaran, selain sumber yang
disiapkan sekolah, guru juga menggunakan berbagai sumber lain yang relevan dengan
materi pembelajaran, yang disajikan dengan selalu menggunakan setrategi secara
bervariasi dan pada pelaksanaannya berusaha untuk selalu tepat waktu dalam
memulai dan mengakhiri pembelajaran.
Seterusnya,

guru

selalu

melaksanakan

pembelajaran

sesuai

dengan

kompetensi yang akan dicapai dan pembelajaran sering pula dilaksanakan secara
sistematis serta secara kontekstual. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru selalu
menumbuhkan motivasi belajar peserta didik dan sering pula menumbuhkan
partisipasi aktif peserta didik serta selalu memantau kemajuan belajar setiap peserta
didik. Guru memiliki keterampilan yang cukup dalam menggunakan sumber belajar
dan media pembelajaran, dimana dalam penggunaannya sering menghasilkan pesan
yang menarik dan peserta didik sering dilibatkan dalam mendayagunakan media dan
sumber belajar tersebut. Dalam pembelajaran guru cukup menguasai kelas, hal
tersebut dapat dilakukan melalui cara misalnya sering menumbuhkan keceriaan dan
antusiasme peserta didik dalam belajar. Guru selalu melaksanakan pembelajaran
sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan dengan selalu menggunakan bahasa
yang jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik serta sering menggunakan bahasa
tulis sesuai kaidah yang benar. Selanjutnya, pada pelaksanaan pembelajaran selalu
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dilakukan implementasi keagamaan. Mengenai aktifitas guru dalam membuat
rangkuman pembelajaran tidak pernah dilakukan dengan melibatkan peserta didik.
Khusus mengenai kemampuan melaksanakan penilaian, guru selalu melakukan
penilaian/refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan sering melaksanakan
tindak lanjut atas nilai hasil belajar yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti
pembelajaran.

Pada

akhir

proses

pelaksanaan

pembelajaran

guru

selalu

menginformasikan materi yang akan dipelajari atau dibahas secara bersama pada
pertemuan berikutnya dan selalu menutup pelaksanaan proses pembelajaran dengan
mengajak peserta didik untuk mengucapkan salam dan do’a secara bersama-sama.
Pada aspek kemampuan melaksanakan penilaian, dapat diuraikan bahwa
penilaian terhadap peserta didik dilakukan dengan obyektif dan adil, jadi nilai yang
diberikan adalah benar-benar sesuai dengan kemampun yang dimiliki peserta didik,
dengan tidak membeda-bedakan antara satu sama lainnya meskipun memiliki
perbedaan Suku Agama Ras Golongan (SARG). Dengan demikian penilaian adalah
benar-benar dapat mengukur kompetensi peserta didik terhadap mata pelajaran yang
telah diajarkan. Selanjutnya, guru sering memberikan tugas-tugas untuk dikerjakan
dan diselesaikan oleh peserta didik, minimal setiap selesai satu kompetensi dasar
diberikan tugas untuk dikerjakan dan diselesaikan oleh peserta didik. Melalui tugas
tersebut guru kemudian memberikan balikan (feedback) terhadap tugas-tugas yang
dikerjakan peserta didik, dengan membahas secara bersama-sama dengan peserta
didik misalnya dengan menanyakan kembali kepada peserta didik apa jawaban dari
soal-soal yang telah diselesaikan. Hal tersebut dilakukan dengan menunjuk salah
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seorang peserta didik secara bergiliran untuk menjawabnya, selanjutnya dilakukan
penilaian terhadap hasil belajar dengan melalui penilaian proses yang selalu
dilakukan pada saat pembelajaran sedang berlangsung, sedangkan penilaian formatif
pada pertengahan semester dan penilaian sumatif pada akhir semester.
Selanjutnya, kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian, dapat
dijelaskan bahwa selama proses pembelajaran guru selalu melakukan penilaian
observasi, namun kurang melakukannya secara tercatat, melaksanakan pemeriksaan
terhadap hasil penilaian observasi dan menafsirkan hasil penilaian observasi tersebut.
Adapun mengenai penilaian praktik, guru tidak pernah melakukannya selama proses
pembelajaran, tidak pernah mendemonstrasikan pelaksanaan praktik secara
procedural dan tidak pernah melaksanakan pemeriksaan terhadap hasil penilaian
praktik serta tidak pernah menafsirkan hasil penilaian praktik. Selanjutnya guru
sering memberikan tugas kelompok/ individu dan selalu memberikan rambu-rambu
pelaksanaan tugas secara jelas dan selalu melaksanakan pemeriksaan terhadap tugas
tersebut, namun tidak memberikan penafsiran dari hasil tugas tersebut.
Kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian, juga dapat ditunjukkan
melalui penilaian terhadap tugas-tugas peserta didik, guru memberikan feedback
untuk memastikan penguasaan yang dimiliki peserta didik terhadap materi yang
diajarkan sebelumnya dan apabila ada materi yang belum tuntas dikuasai peserta
didik guru juga memberikan tugas tambahan setelah terlebih dahulu melakukan
remedial dan pengayaan. Secara umum dalam melihat ketercapaian tujuan pendidikan
pada SMA di Kabupaten Maluku Tengah adalah melalui tercapainya visi dan tujuan
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sekolah secara keseluruhan, sehingga diharapkan SMA di Kabupaten Maluku Tengah
dapat memenuhi apa yang diharapkan yaitu menjadi salah satu sekolah yang sangat
dibutuhkan keberadaaannya ditengah-tengah masyarakat.
Bertolak dari uraian di atas maka dapat dijelaskan bahwa meskipun secara
keseluruhan evaluasi pada komponen kualitas proses pembelajaran menunjukkan
hasil yang baik namun terdapat kelemahan utama pada beberapa aspek dari
komponen kualitas proses pembelajaran, diantaranya; kinerja guru, melalui jawaban
responden terhadap angket yang diberikan diketahui bahwa ternyata aspek yang perlu
ditingkatkan, adalah: kurangnya penguasaan strategi pembelajaran yang dimiliki guru
mata pelajaran. Berdasarkan hasil evaluasi, data yang diperoleh menurut penilaian
responden belum mampu menggambarkan hasil yang lebih maksimal. Karena itu,
perlu dilakukan penggunaan gaya mengajar yang lebih variatif, dengan cara demikian
deskripsi penguasaan strategi pembelajaran akan menjadi lebih inovatif dan interaktif.
b. Fasilitas pembelajaran
Dalam mendukung program pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada
SMA di Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan hasil evaluasi pada aspek tersebut
diperoleh rata-rata skor 3.71 atau 74.17 % dari skor maksimum, hal demikian berarti
deskripsi segala sesuatu yang memudahkan proses pembelajaran dinilai termasuk
pada kategori baik.
Disamping dukungan manajemen yang baik, mengenai fasilitas, sarana dan
prasarana yang diperlukan dalam menunjang pembelajaran secara umum memadai
sehingga menunjang kegiatan PBM, seperti lab. IPA, lapangan olah raga,
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perpustakaan, dan lain-lain. Tentang kendala yang dihadapi dalam menyelenggarakan
manajeman pengelolaan pendidikan adalah dalam hal menyatukan komitmen dalam
merumuskan misi

sekolah dalam aspek yang lebih proporsional dimana

membutuhkan waktu yang tidak singkat sekitar dua atau tiga hari yang diwarnai
musyawarah yang cukup alot di dalamnya. Sedangkan jenis Kurikulum yang
digunakan sebagai pedoman/ acuan dalam pembelajaran adalah berdasarkan acuan
SNP yang diwujudkan dalam kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 dan pada tahun
2019 semua sekolah wajib menggunakan kurikulum 2013 pada SMA di Maluku
tengah. Kurikulum dan silabus untuk keperluan pelaksaan pembelajaran sudah
dirancang dan sekaligus dilampirkan serta dipegang masing-masing untuk semua
guru. Secara khusus telah ditentukan bahwa masing-masing untuk semua guru
diwajibkan memiliki rancangan RPP.
Mengenai sistem pengelolaan di sekolah ini diantaranya dikembangkan sistim
yang mendukung keterlaksanaan administrasi yang dapat meningkatkan pembelajaran
yang representatif, tentang perekrutan ketenagaan dan kualifikasi pendidikan guru
dapat dilakukan secara formal dan non-formal, secara non-formal terutama
kebanyakan dalam hal perekrutan tenaga administrasi, atau atas dasar pertimbangan
untuk percepatan proses belajar mengajar, administrasi kantor, perpustakaan, laboran,
clening servis dan satpam.
Adapun ciri khusus kurikulum yang dikembangkan pada SMA di Maluku
Tengah ini adalah berorientasi pada ilmu pengetahuan, peserta didik, masyarakat, dan
dalam mengembangkan silabus dilakukan melalui Musyawara Guru Mata Pelajaran
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yang kemudian disosialisasikan terutama kepada semua warga sekolah, pengawas,
masyarakat dan pihak terkait. untuk sosialisasi tentang kurikulum 2013 untuk melatih
kesiapan

guru

dalam

melaksanakannya

dilakukan

pada

saat

musyawarah

penyempurnaan kurikulum 2013 pada setiap awal pembelajaran, sedangkan untuk
melatih kesiapan peserta didik dalam pelaksanaannya dilakukan pada awal tahun
pembelajaran, sementara terhadap orang tua, sosialisasi untuk pemahaman tentang
Kurikulum 2013 dilakukan pada saat rapat bersama dengan orang tua peserta didik
pada awal tahun pembelajaran.
Bertolak pada pembahasan di atas maka dapat dijelaskan bahwa pada fasilitas
pembelajaan, masih terdapat aspek-aspek yang perlu dilakukan peningkatan agar
dapat mendukung penyelenggaraan program pembelajaran dengan baik, aspek-aspek
tersebut, yaitu: aspek kondisi ruang pembelajaran menurut penilaian responden perlu
diperbaiki terutama ketenagaan dan kenyamanan ruang belajar, media pembelajaran
belum sepenuhnya mencukupi serta tidak semua media pembelajaran dapat
dipergunakan secara maksimal dan minimnya penggunaan media pembelajaran oleh
guru mata pelajaran.
c. Iklim Kelas,
Dalam pelaksanaan proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA
di Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan hasil evaluasi terhadap aspek tersebut
diperoleh rata-rata skor 3.61 atau 72.04% dari skor maksimum, hal tersebut berarti
bahwa segala situasi yang muncul akibat hubungan antara guru dan peserta didik atau
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hubungangan antar-peserta didik yang menjadi ciri khusus dari kelas mata pelajaran
dan mempengaruhi proses pembelajaran dinilai termasuk pada kategori baik.
Berdasarkan penjelasan di atas maka aspek iklim kelas, terdapat beberapa
aspek yang perlu ditingkatkan, agar aspek iklim kelas dapat menjadi lebih baik,
sehingga penyelenggaraan program pembelajaran akan dapat berproses secara
berkualitas yang pada akhirnya dapat menghasilkan output yang berkualitas pula.
Berdasarkan hasil penilaian responden diketahui ternyata aspek-aspek yang perlu
ditingkatkan, yaitu: pada aspek kekompakan peserta didik menurut penilaian
responden perlu diperbaiki untuk lebih ditingkatkan, serta aspek keterlibatan peserta
didik dan kepuasan peserta didik menurut reponden sebaikanya lebih ditingkatkan,
karena itu peserta didik perlu diberikan kesempatan dan ruang yang cukup untuk
berimpropisasi dalam program pembelajaran diantaranya dengan banyak melibatkan
peserta didik dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
d. Sikap Peserta didik,
Dalam mengikuti program pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA
di Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan hasil evaluasi pada aspek tersebut
diperoleh rata-rata skor 4.01 atau 80.09% dari skor maksimum, hal itu berarti derajat
afeksi positif atau negative peserta didik terhadap pembelajaran Pendidikan Agama
Islam, khususnya materi Pendidikan Agama Islam yang dapat diukur melalui
pengetahuan atau pemahaman, perasaan dan kecenderungan terhadap mata pelajaran,
materi maupun guru dinilai dengan kategori baik.
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Sikap peserta didik terhadap pemahaman manfaat, kecenderungan dan rasa
senang, seperti pada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakuriuler yang
diselenggarakan secara keseluruhan cukup relevan dalam mendukung kegiatan
pembelajaran, karena dalam menentukan kegiatan yang akan ditetapkan harus
memiliki hubungan dengan peningkatan prestasi, sehingga pembinaan tidak rumit dan
disesuikan dengan minat dan bakat, sementara prestasi peserta didik pada kegiatan
ekstrakurikuler, cukup baik karena sering menjadi pemenang baik pada ivent antar
sekolah maupun besama dengan SMA pada tingkat local maupun daerah, dan prestasi
tersebut sangat berpengaruh pada prestasi pembelajaran sepanjang peserta didik
tersebut selalu konsisten.
Berpijak pada penjelasan di atas maka aspek sikap peserta didik, meskipun
pada kategori baik namun terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, agar
nantinya diharapakan sikap peserta didik menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil
jawaban responden diketahui bahwa aspek-aspek yang perlu ditingkatkan,
diantaranya: aspek kecenderungan bertindak menurut responden perlu diperbaiki,
karena itu perlu dilakukan melalui cara guru menganjurkan pada peserta didik untuk
selalu perhatian dalam mengikuti program pembelajaran dan aspek orientasi
keberhasilan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam menurut responden perlu
ditingkatkan, karena itu perlu dilakukan dengan cara menganjurkan pada peserta
didik untuk mencari solusi jika mengalami kendala belajar dalam usaha mencapai
prestasi.
e. Motivasi Belajar peserta didik
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Dalam pelaksanaan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada
SMA di Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan hasil evaluasi pada aspek tersebut
diperoleh rata-rata skor 3.88 atau 77.71% dari skor maksimum, hal tersebut berarti
bahwa dorongan dalam diri peserta didik untuk belajar, mengerjakan tugas-tugas
memecahkan masalah maupun mempelajari kompetensi tertentu dalam mata
pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan sebaik-baiknya berdasarkan standar
keunggulan, dinilai termasuk pada kategori baik.
Selanjutnya, kompetensi yang dikuasai peserta didik akan menentukan
prestasi hasil Ujian Akhir Nasional peserta didik, pada SMA di Maluku Tengah
prestasi UN secara umum dapat dikategorikan baik dan mencapai standar, sebab
apabila tidak mencapai maka akan langsung beresiko pada kelulusan peserta didik itu
sendiri dan dari presentasi kelulusan yang dicapai menunjukkan standar dari SNP
tercapai, hal tersebut dapat terlihat selain pada jumlah lulusan pada setiap tahunnya,
juga terutama jumlah lulusan yang berhasil masuk PTN yang terus meningkat baik di
dalam maupun di luar daerah. Prestasi hasil Ujian Akhir Nasional peserta didik
mengalami peningkatan pada setiap tahun pelajaran, hanya saja seiring dengan sering
terjadinya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai sistem kelulusan
maka kita tidak dapat menghitung atau membandingkan dengan pencapain tahun
sebelumnya karena aturannya tidak sama. Pada tahun sebelumnya dilakukan melalui
system paket C, lalu dilaksanakan dua kali ujian dengan istilah ujian susulan bagi
yang tidak berhasil lulus pada ujian kolektif dan pada tahun ini kelulusan ditentukan
antara pusat dan sekolah dengan ketentuan masing-masing 40% ditentukan
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pemerintah dan 60% ditentukan sekolah sendiri. Sehingga sulit untuk menentukan
apakah presentase kelulusan peserta didik mengalami peningkatan karena memiliki
system yang berbeda, namun secara umum minimal sama dengan presentase
kelulusan tahun sebelumnya yaitu bermain di atas 80%.
Secara keseluruhan, skor yang diperoleh dari hasil penilaian responden
terhadap komponen kualitas proses pembelajaran mencapai rata-rata skor 3,88 atau
77,50 % dari skor maksimum, berdasarkan kriteria yang digunakan pada penelitian
ini, maka tingkat efektivitas komponen kualitas proses pembelajaran dalam
pelaksanaan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA di
Kabupaten Maluku Tengah menurut responden termasuk pada kategori baik.
Komponen kualitas proses pembelajaran menitikberatkan pada kinerja guru
yakni interaksi antara guru dan peserta didik yang terjadi dalam konteks ruang kelas
tertentu dengan dukungan fasilitas pembelajaran tertentu. Pola interaksi antara guru
dengan peserta didik akan menumbuhkan iklim kelas tertentu, sehingga kualitas
proses pembelajaran akan tergantung pada prilaku guru dalam mengajar di kelas,
fasilitas pembelajaran dan iklim kelas. Kinerja guru yang baik akan mempunyai
pengaruh terhadap iklim kelas, sikap dan motivasi belajar peserta didik serta hasil
belajar peserta didik, iklim kelas yang baik akan mempunyai pengaruh terhadap sikap
dan motivasi peserta didik serta hasil belajar peserta didik. Sikap positif peserta didik
dalam kegiatan pembelajaran akan mempunyai pengaruh terhadap motivasi belajar
peserta didik yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan belajar Pendidikan
Agama Islam peserta didik.
148

149

Berpijak pada data di atas diketahui bahwa deskripsi kinerja guru mencapai
rata-rata skor 4.18 atau 83,50 % dari skor maksimum, yang berarti kategori sangat
baik, hal tersebut tidak terlepas dari dukungan fasilitas pembelajaran yang mencapai
rata-rata skor 3.71 atau 74.17 % dari skor maksimum yang berarti kategori baik. Hal
tersebut menunjukkan bahwa kinerja guru yang sangat baik mempengaruhi iklim
kelas yang pada evaluasi ini mencapai rata-rata skor 3.61 atau 72.04% dari skor
maksimum yang berati kategori baik, dan iklim kelas yang baik juga mempengaruhi
sikap peserta didik yang dalam evaluasi ini mencapai rata-rata skor 4.01 atau 80.09%
dari skor maksimum yang berarti kategori baik, selanjutnya iklim kelas yang baik
mempunyai pengaruh pada motivasi belajar peserta didik yang dalam evaluasi ini
juga mencapai rata-rata skor 3.88 atau 77.71% dari skor maksimum yang berarti
kategori baik. Berdasarkan skor tersebut maka secara keseluruhan evaluasi kualitas
proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang mencapai rata-rata skor 3,88 atau
77,50% dari skor maksimum, yang berarti bahwa kualitas proses pembelajaran
Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan pada SMA di Kabupaten Maluku
Tengah dapat disimpulkan termasuk pada kategori yang baik.
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dijelaskan bahwa aspek motivasi
belajar peserta didik meskipun pada kategori baik namun perlu peningkatan, terutama
pada aspek tanggung jawab, dimana menurut penilaian reponden perlu ditingkatkan,
karena itu perlu memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk mengerjakan
dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan langkah-langkah yang efektif.
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Selanjutnya untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh tentang hasil
evaluasi terhadap semua aspek yang terkait dengan kualitas proses program
pembelajaran, beserta keputusan/kesimpulan evaluasi terhadap kualitas proses
pembelajaran tersebut, seperti pada tabel 4.17 berikut:
Tabel 4.17Hasil Evaluasi Kualitas Proses Berdasarkan Kriteria Standar.
No
1

2

3

4

5

Kriteria Standar
Penguasaan materi atau kompetensi yang
baik yang dimiliki oleh guru mata pelajaran
atau kinerja guru. Kategori baik apabila
rerata = > 3,4 – 4,2 atau 80%,
Segala sesuatu yang mendukung dan
memudahkan proses pembelajaran tersedia
secara memadai/baik atau fasilitas
pembelajaran. Kategori baik apabila rerata =
> 3,4 – 4,2 atau 80%,
Hubungan yang baik antara guru dengan
peserta didik atau santar-peserta didik atau
iklim kelas. Kategori baik apabila rerata = >
3,4 – 4,2 atau 80%,
Derajat afeksi peserta didik yang baik
terhadap pembelajaran atau sikap peserta
didik. Kategori baik apabila rerata = > 3,4 –
4,2 atau 80%,
Dorongan dalam diri peserta didik yang
baik untuk belajar, dengan sebaik-baiknya
berdasarkan standar keunggulan atau
motivasi belajar peserta didik. Kategori baik
apabila rerata = > 3,4 – 4,2 atau 80%,

Relitas

Keputusan/ Kesimpulan

Baik

Baik

Baik

Baik

Berdasarkan evaluasi
terhadap kualitas proses
program pembelajaran
terdapat aspek yang tidak
memenuhi standar yaitu
pada aspek iklim kelas,
terutama berkaitan dengan
kondisi kekompakan dan
kepuasan peserta didik
terhadap pembelajaran.

Baik

Berdasarkan tebel 4.17 di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan
realitas yang ditemukan pada penelitian evaluasi kualitas proses program
pembelajaran Pendidikan Agama Islam berkualitas baik, namun terdapat beberapa
aspek yang kurang atau tidak memenuhi standar sehingga menurut peneliti,
disimpulkan perlu dilakukan upaya peningkatan dan perbaikan pada aspek tersebut.
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2. Komponen Kualitas Output Pembelajaran.
Untuk mengetahui tingkat efektifitas komponen kualitas output pembelajaran
tersebut, dapat dilakukan melalui evaluasi penilaian terhadap: (a) kecakapan
akademik, (b) kecakapan personal, dan (c) kecakapan sosial.
a. Kecakapan Akademik peserta didik,
Dalam pelaksanaan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada
SMA di Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan hasil evaluasi pada aspek tersebut
diperoleh rata-rata skor 4,90 atau 85.56% dari skor maksimum yang berarti
kecakapan akademik peserta didik menunjukkan bahwa kompetensi dasar yang dapat
dikuasai atau dimiliki peserta didik setelah mengiuti kegiatan pembelajaran dinilai
temasuk pada kategori sangat baik.
Kecakapan akademik akan nampak pada nilai hasil UN maupun hasil Ujian
Akhir Sekolah yang turut mepengaruhi penentuan kelulusan peserta didik, maka ujian
sekolah sangat berpengaruh dan bahkan termasuk sangat menentukan kelulusan
peserta didik, sebab dengan perhitungan 40% ditentukan oleh nilai ujian sekolah
maka peluang lulus menjadi lebih terbuka, sebagai contoh: standar kelulusan 5,5 dan
misalkan nilai ujian sekolah 7,28 maka meskipun pada Ujian Nasional memperoleh
nilai 3, peserta didik telah mencapai standar dan dinyatakan lulus.
Standar nilai Ujian Akhir Sekolah, ditentutukan sesuai dengan standar dan
kriteria Prosedur Operasional Sistem yang disusun oleh SNP, dengan ketentuan
apabila belum tercapai dilakukan uji ulang untuk dapat meningkatkan nilai kelulusan
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dan apabila terdapat nilai Ujian Akhir Sekolah peserta didik yang tidak mencapai
standar dilakukan uji ulang, sehingga setelah finalisasi tidak ada lagi.
b. Kecakapan personal peserta didik
Dalam pelaksanaan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada
SMA di Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan hasil evaluasi pada aspek tersebut
diperoleh rata-rata skor 3.92 atau 78.50% dari skor maksimum, yang berarti bahwa
kecakapan memecahkan masalah yang tidak terlepas dari kecakakapan mengambil
keputusan dari berbagai alternative yang dapat digunakan untuk memecahkan
masalah, dinilai dengan kategori baik
c. Kecakapan Sosial
Dalam pelaksanaan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada
SMA di Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan hasil evaluasi pada aspek tersebut
diperoleh rata-rata skor 4.13 dari 82.67%, hal itu berarti bahwa, kecakapan bekerja
sama dengan orang lain yang tidak terlepas dari kecakapan atau kemampuan untuk
menjadi pemimpin yang terdapat pada peserta didik dan dinilai pada kategori baik.
Secara keseluruhan, skor yang diperoleh dari hasil penilaian responden
terhadap komponen kualitas output pembelajaran mencapai rata-rata skor 4,32 atau
82.24% dari skor maksimum, berdasarkan kriteria yang digunakan pada penelitian
ini, maka tingkat efektivitas komponen kualitas output pembelajaran dalam
pelaksanaan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA di
Kabupaten Maluku Tengah menurut responden termasuk pada kategori baik.
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Komponen kualitas output pembelajaran menitikberatkan pada kecakapan
akademik yakni penguasaan seperangkat konsep dasar yang bersumber dari berbagai
disiplin ilmu yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis peserta didik
setelah mengikuti pembelajaran yang berpengaruh pada kecakapan personal yaitu
kecakapan yang diperlukan agar peserta didik dapat eksis dan mampu mengambil
peluang yang positif dalam kondisi kehidupan yang berubah dengan sangat cepat,
sehingga pada akhirnya peserta didik memiliki kecakapan social yaitu kecakapan
yang dibutuhkan untuk hidup (life skills) dalam masyarakat yang multi-kultur,
masyarakat demokrasi dan masyarakat global yang penuh persaingan dan tantangan.
Berpijak pada data di atas diketahui bahwa deskripsi kecakapan yang
diperoleh peserta didik menunjukkan bahwa, kecakapan akademik peserta didik
mencapai rata-rata skor 4,90 atau 85.56% dari skor maksimum yang berarti termasuk
pada kategori sangat baik, demikian pula halnya dengan kemampuan yang dicapai
peserta didik pada Kecakapan Personal peserta didik yang memperoleh rata-rata skor
3.92 atau 78,50% dari skor maksimum yang berarti baik, serta hasil perolehan pada
aspek Kecakapan Sosial peserta didik yang mencapai rata-rata skor 4.13 atau 82.67%
dari skor maksimum, yang dalam klasifikasi pada evaluasi ini termasuk pada kategori
baik. Berdasarkan skor tersebut maka secara keseluruhan evaluasi kualitas output
pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang mencapai rata-rata skor 4.32 atau
82.24% dari skor maksimum, yang berarti bahwa kualitas output pembelajaran
Pendidikan Agama Islam yang dillaksanakan pada SMA di Kabupaten Maluku
Tengah dapat disimpulkan termasuk pada kategori yang sangat baik.
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Meskipun secara keseluruhan evaluasi pada komponen kualitas output
pembelajaran menunjukkan hasil yang baik namun terdapat kelemahan utama yaitu
kurangnya penguasaan kompetensi dasar peserta didik setelah mengikuti kegiatan
pembelajaran, dimana berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa perolehan nilai
yang dicapai peserta didik meskipun secara keseluruhan mencapai KKM yang telah
ditentukan, namun dari criteria standar evaluasi hanya termasuk pada kalsifikasi
cukup, Karena itu perlu dilakukan peningkatan penguasaan seperangkat konsep dasar
yang bersumber dari berbagai disiplin ilmu.
Bertolak dari hasil interprestasi dan pembahasan terhadap temuan penelitian
di atas, evaluasi pada program pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang
diselenggarakan pada SMA di Kabupaten Maluku Tengah menghasilkan rata-rata
skor 4,05 atau 79,40% dari skor maksimum, yang berarti berdasarkan criteria standar
evaluasi dapat disimpulkan termasuk pada klasifikasi dengan kategori Baik.
Selanjutnya untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh tentang hasil
evaluasi,

beserta

keputusan/kesimpulan

evaluasi

terhadap

kualitas

output

pembelajaran tersebut, seperti pada tabel 4.18 berikut:
Tabel 4.18 Hasil Evaluasi Kualitas Output Berdasarkan Kriteria Standar Evaluasi
N
Kriteria Standar
Relitas
Keputusan/ Kesimpulan
o
Kompetensi dasar yang dikuasai dan
Berdasarkan evaluasi
dimiliki peserta didik lebih memadai
terhadap kualitas output
setelah mengikuti pemeblajaran, atau
Sangat
program pembelajaran
1
kecakapan akademik peserta didik pada
Baik
terdapat aspek yang masih
kategori baik (apabila rerata = > 3,4 –
kurang yaitu pada aspek
4,2 atau 80%.)
kecakapan personal,
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2

3

Kecakapan yang memadai/baik dari
peserta didik agar dapat eksis dan
mampu mengambil peluang yang
positif dalam kondisi yang berubah
sangat cepat, atau kecakapan personal
peserta didik. Kategori baik apabila
rerata = > 3,4 – 4,2 atau 80%.
Kecakapan yang memadai/baik dari
peserta didik untuk hidup dalam
masyarakat yang multi-kultur,
demokrasi dan global yang penuh
persaingan dan tantangan, atau
kecakapan sosial peserta didik.
Kategori baik apabila rerata = > 3,4 –
4,2 atau 80%.

dimana rerata skor masih
berada pada batas bawah
standar kriteria.
Baik

Baik

Berdasarkan tebel 4.18 di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan
realitas yang ditemukan pada penelitian evaluasi kualitas output pembelajaran secara
umum adalah baik, meskipun demikian terdapat salah satu aspek yang kurang karena
meskipun presentase dari skor maksimum cukup tinggi dengan nilai klasifikasi
termasuk pada kategori baik, akan tetapi nilai skor rerata masih berada pada batas
bawah klasifikasi atau masih kurang, sehingga menurut peneliti, disimpulkan perlu
dilakukan upaya peningkatan dan perbaikan pada aspek kecakapan personal tersebut
agar ke depan kecakapan personal peserta didik setelah mengikuti program
pembelajaran.
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BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan
Melalui hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan pada kedua komponen evaluasi yang meliputi evaluasi kualitas hasil dan
hasil output pembelajaran.
Untuk

mengetahui

hasil

evaluasi

pada

komponen

kualitas

proses

pembelajaran, dalam evaluasi implementasi kurikulum 2013 untuk pembelajaran PAI
pada SMA di kabupaten Maluku Tengah dengan menggunakan model evaluasi
kualitas hasil dan hasil output pembelajaran, dapat diketahui melalui penilaian
kualitas prores pembelajaran, yang didasarkan pada kualitas proses pembelajaran di
kelas. Proses pembelajaran ditentukan oleh unsur atau aspek berikut; (1) Kinerja
Guru yang dinilai dengan kategori baik, dengan perolehan rerata skor 4,14 atau
82,79% dari skor maksimum, (2) Fasilitas Pembelajaran yang dinilai baik dengan
perolehan rerata skor 3,71 atau 74,17% dari skor maksimum, (3) Iklim Kelas yang
dinilai baik dengan perolehan rerata skor 3,61 atau 72,04% dari skor maksimum. (4)
Sikap peserta didik yang dinilai baik dengan perolehan rerata skor 4,01 atau 80,09%
dari skor maksimum. (5) Motivasi Belajar Peserta didik yang dinilai baik dengan
perolehan rerata skor 3,88 atau 77,71% dari skor maksimum. Sehingga berdasarkan
hasil penialian dan kategorisasi pada aspek-aspek tersebut di atas, dapat di tentukan
bahwa kualitas proses pembelajaran PAI dinilai termasuk pada kategori yang baik,
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dengan perolehan rerata skor 3,88 atau 77,50 % dari skor maksimum. Oleh karena itu,
dapat ditarik kesimpulan bahwa komponen kualitas preses pembelajaran pada
pelaksanaan program pembelajaran PAI yang dilaksanakan pada SMA di kabupaten
Maluku Tengah dinilai termasuk pada kategori baik.
Kelemahan pada komponen kualitas, berdasarkan hasil evaluasi kualitas,
antara lain (1) masih kurangnya penguasaan strategi pembelajaran, (2) gaya mengajar
guru yang kurang variatif, (3) minimnya penggunaan media dalam pembelajaran, (4)
peserta didik kurang dilibatkan dalam pelaksanaan proses pembelajaran, (5) guru
kurang menganjurkan pada peserta didik untuk selalu perhatian dalam mengikuti
program pembelajaran, (6) guru kurang menganjurkan pada peserta didik untuk
mencari solusi jika mengalami kendala belajar dalam usaha mencapai prestasi, dan
(7) guru kurang memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk mengerjakan
dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan langkah-langkah yang efektif.
Hal demikian berdampak pada kualitas proses pembelajaran PAI yang dilaksanakan
pada SMA di kabupaten Maluku Tengah, walaupun rerata skor termasuk pada
kategori baik, namun masih berada pada batas bawah, sehingga perlu diperbaiki pada
beberapa aspek dari komponen kualitas proses pembelajaran tersebut, agar lebih
akurat dan efektif.
Selanjutnya, pada komponen output pembelajaran, kesimpulan didasarkan
pada kualitas hasil dari program pembelajaran yang ditentukan oleh terjadinya
peningkatan mutu dari unsur-unsur pembentuknya, yaitu; (1) Kecakapan Akademik,
terjadinya penguasaan kompetensi dasar yang dapat dimiliki peserta didik setelah
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mengikuti pembelajaran yang dibuktikan melalui nilai hasil belajar yang berhasil
melewati standar KKM yang telah ditetapkan, yang pada penelitian evaluasi program
pembelajaran ini dinilai termasuk pada kategori sangat baik, dengan perolehan rerata
skor 4,90 atau 85,56% dari skor maksimum, (2) kecakapan personal peserta didik,
terjadinya peningkatan kecakapan atau kemampuan peserta didik untuk mengambil
keputusan dari berbagai alternative yang dapat digunakan untuk memecahkan
masalah, yang pada penelitian ini dibuktikan melalui perolehan rerata skor pada
aspek tersebut yang dinilai dengan kategori baik melalui perolehan rerata skor 3,92
atau 78,50% dari skor maksimum, dan (3) kecakapan sosial peserta didik, terdapatnya
peningkatan kecakapan yang ada pada diri peserta didik untuk hidup dalam
masyarakat yang multi-kultur, masyarakat demokrasi dan masyarakat global yang
penuh persaingan dan tantangan, setelah melalui penilaian evaluasi diperoleh hasil
yang termasuk pada kategori sangat baik dengan perolehan rerata skor 4.13 atau
82.67% dari skor maksimum.
Bertolak dari pembahasan pada aspek-aspek tersebut di atas, dapat dijelaskan
bahwa kualitas output pembelajaran PAI dinilai termasuk pada kategori baik dengan
perolehan rerata skor rerata skor sebesar 4,32 atau 82,24% dari skor maksimum. Oleh
karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil output pembelajaran pada
pelaksanaan program pembelajaran PAI yang dilaksanakan di SMA di kabupaten
Maluku Tengah dinilai termasuk pada kategori sangat baik.
Kelemahan pada komponen kualitas output, berdasarkan hasil evaluasi, antara
lain (1) kurangnya kecakapan personal peserta didik dalam hal mencari altematif
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penyelesaian masalah dengan melibatkan orang lain, peserta didik kurang berusaha
memikirkan pengaruh/akibat dari masing-masing altematif pemecahan masalah, peserta
didik kurang memperhitungkan keuntungan dan kerugian dari berbagai altematif
pemecahan masalah yang telah dibuat. (2) minat dan bakat peserta didik untuk menjadi
pemimpin masih kurang, dalam kegiatan kelompok rasa saling menghormati masih
kurang, dan juga kurang berperan pada kegiatan kelompok. Hal demikian berdampak
pada kualitas output pembelajaran PAI yang dilaksanakan pada SMA di kabupaten
Maluku Tengah, sebab meskipun rerata termasuk pada kategori baik, namun terdapat
aspek yang masih berada pada batas bawah rerata sekor, sehingga perlu diperbaiki
dan ditingkatkan terutama pada aspek kecakapan personal peserta didik, agar
nantinya diharapkan kualitas output pembelajaran secara keseluruhan akan dapat
menjadi lebih baik.
B. Rekomendasi
Berpijak

pada

kesimpulan

dan

implikasi

di

atas,

maka

peneliti

merekomendasikan beberapa hal kepada pihak-pihak terkait, yaitu:
1. Bagi Dinas pendidikan dapat direkomendasikan agar mensosialisasikan dan
melakukan pelatihan kurikulum 2013 dengan melibatkan semua guru pendidikan
agama Islam dengan pemateri yang memiliki spesifikasi Pendidikan Agama
Islam.
2. Bagi Kementerian Agama direkomendasikan agar membuat kebijakan untuk
melakukan bimbingan, dan evaluasi tentang kinerja guru bagi seluruh guru
Pendidikan Agama Islam baik yang diangkat oleh dinas pendidikan maupun oleh
kementerian agama sendiri dan melibatkannya dalam setiap kegiatan
pengembangan kompetensi guru PAI, serta membuat format format yang baku
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dalam penyusunan RPP yang disepakati bersama antara dinas pendidikan dan
kementerian Agama.
3. Bagi sekolah penyelenggara program pembelajaran direkomendasikan untuk
meningkatkan kualitas proses penyelenggaraan program pembelajaran PAI
kedepannya, terutama terkait dengan peningkatan dan perbaikan pada aspek
fasilitas pembelajaran yang berkaitan dengan ketenangan dan kenyamanan ruang
belajar, kelengkapan media pembelajaran dan sumber-sumber pembelajaran, perlu
lebih ditingkatkan. Demikian pula halnya dengan kecakapan akademik,
kecakapan personal dan kecakapan sosial peserta didik juga perlu ditingkatkan.
Hal demikian perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas output pembelajaran
PAI yang diselenggarakan di Madrasah tersebut.
4. Bagi guru direkomendasikan untuk meningkatkan kinerjanya terutama berkaitan
dengan penguasaan materi ataupun konsep-konsep PAI, penguasaan strategi
pembelajaran yang lebih variatif, penggunaan media yang lebih maksimal dan
penguasaan penilaian hasil belajar peserta didik (feedback) terhadap tugas-tugas
peserta didik secara maksimal, Hal tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan
kualitas yang dimilik guru dalam melaksanakan program pembelajaran PAI di
sekolah tersebut.
5. Bagi peserta didik direkomendasikan untuk meningkatkan sikapnya atau derajat
afeksi yang positif terhadap pembelajaran terutama yang berkaitan dengan
perbaikan pada aspek kecenderungan bertindak (konasi), aspek Kekompakan
peserta didik, juga perbaikan pada aspek kecakapan personal dan kecakapan
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sosial dalam pembelajaran PAI. Hal demikian perlu dilakukan untuk
meningkatkan kualitas proses dan kualitas output yang dicapai peserta didik
dalam pelaksanaan program pembelajaran PAI pada SMA di kabupaten Maluku
Tengah.
6. Bagi peneliti evaluasi program selanjutnya direkomendasikan untuk melakukan
penelitan dan pengkajian secara mendalam terhadap pengembangan model
evaluasi kulitas proses dan kualitas output pembelajaran terutama berkaiatan
dengan pengembangan instrument alat ukur yang lebih akurat untuk mengukur
aspek-aspek yang belum terukur secara akurat pada penelitaian evaluasi program
pembelajaran ini, diantaranya pengembangan intrumen untuk mengukur
kecakapan berpikir kritis dan kreatifitas peserta didik, kepercayaan diri, etos kerja
dan kecakapan berkomunikasi, yang pada penelitian evaluasi ini karena berbagai
keterbatasan belum terjangkau untuk dilaksanakan. Hal tersebut perlu dilakukan
untuk menghasilkan penelitian evaluasi program pembelajaran yang lebih akurat
dan maksimal dengan menggunakan model evaluasi kualitas proses dan kualitas
output pembelajaran karena telah menyentuh segala aspek komponen model
evaluasi kualitas proses dan kualitas output pembelajaran.
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