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PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN OLEH GURU
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH

(Studi Evaluatif terhadap Guru PAI SMP dan SMA di Bandung)
Oleh : Saepul Anwar1 & Agus Fakhruddin2

Abstrak
Penilaian merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru karena
hak tersebut merupakan bagian dari ciri profesionalismenya. Dengan hasil penilaian tersebut,
seorang guru atau pendidik bisa menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam membuat
keputusan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Fokus penelitian ini seputar
pelaksanaan standar penilaian oleh guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMP dan SMA
kota Bandung pada Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan
metode deskriptif untuk menggambarkan pencapaian pelaksanaan standar penilaian oleh
guru PAI. 95 sample dipilih dengan teknik sampling nonprobabilitas dengan menggunakan
perpaduan antara Sampling Kuota dan Sampling Insidental untuk quesioner terbuka
sekaligus wawancara. Hasil menunjukkan bahwa pencapaian standar penilaian oleh
responden guru PAI cukup tinggi, yaitu 80%. Artinya sebagian besar standar penilaian telah
berhasil dicapai oleh guru PAI SMP dan SMA di kota Bandung. Pencapaian tertinggi ada
pada standar pengolahan dan pelaporan hasil penilaian, yaitu sebesar 90%. Sementara
pencapaian terendah ada pada standar pemanfaatan hasil penilaian, yaitu sebesar 67%.

Kata kunci: standar penilaian, guru pendidikan agama islam, professionalisme guru

A. PENDAHULUAN

Standar Penilaian Pendidikan sebagian bagian yang tidak terpisahkan dari 8
standar pendidikan, tepatnya dalam pasal 1 PP No. 32 Tahun 2013 tentang
perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
menyatakan bahwa Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai
mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar Peserta Didik (Peraturan
Pemerintah No. 32 Tahun 2013). Sekaitan dengan penilaian terhadap peserta didik,
dalam pasal 63 ayat (1) dinyatakan bahwa guru atau pendidik merupakan salah satu
unsur yang diamanatkan untuk melakukan penilaian pendidikan pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah. Dalam pandangan Arifin (2012, hal. 4) penilaian
yang dilakukan guru merupakan suatu proses yang sitematis dan berkesinambungan.
Tujuan dari penilaian adalah untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan
hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan
kriteria dan pertimbangan tertentu (Sudijono, 2011, hal. 16). Dengan hasil penilaian
tersebut, seorang guru atau pendidik bisa menjadikannya sebagai bahan
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pertimbangan dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan kegiatan
pembelajaran.

Salah satunya adalah bahwa hasil penilaian bisa dijadikan sebagai salah satu
tolak ukur keberhasilan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. Namun,
keberhasilan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas bisa dilihat dari hasil
penilaian jika proses penilaian dilakukan secara baik dan sesuai dengan prosedur.
Karenanya, penilaian merupakan salah satu komponen penting didalam seluruh
rangkaian kegiatan pembelajaran. Setidaknya begitulah yang diutarakan
Aunurrahman (2009, hal. 226).

Lebih jauh, Arifin (2012, hal. 5) menambahkan bahwa “kegiatan penilaian
harus dapat memberikan informasi kepada guru untuk meningkatkan kemampuan
mengajarnya dan membantu peserta didik mencapai perkembangan belajarnya
secara optimal sehingga implikasinya adalah kegiatan penilaian harus digunakan
sebagai cara atau teknik untuk mendidik sesuai dengan prinsip pedagogis. Karena
sebaik apapun pembelajaran yang dilakukan, tetapi jika dalam pelaksanaan penilaian
tidak sesuai dengan prosedur, penilaian tersebut belum bisa menjadi tolak ukur
untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan. Intinya guru
dituntut untuk melaksanakan penilaian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
pemerintah. Tentunya tidak terkecuali guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah.
Pertanyaannya sudah sejauhmanakah standar penilaian yang ditetapkan pemerintah
tersebut telah dilaksanakan oleh guru PAI? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengunkap pencapaian pelaksanaan standar penilaian oleh guru PAI pada tingkat
SMP dan SMA. Penelitian ini telah dilaksanakan di SMP dan SMA kota Bandung.

B. EVALUASI PEMBELAJARAN

Kata evaluasi seringkali disamakan dengan istilah pengukuran dan penilaian.
Secara sepintas, ketiga istilah itu seolah-olah sama, namun secara konsep berbeda.
Istilah pengukuran identik dengan evaluasi yang bersifat kuantitatif. Menurut Ahiri
dan Hafid (2011, hal. 2) pengukuran adalah pemberian angka terhadap objek atau
peristiwa berdasarkan aturan-aturan terntentu. Secara sederhana menurut Arifin
(2012, hal. 4) pengukuran berarti suatu kegiatan untuk menentukan kuantitas
sesuatu. Dalam bahasa inggris pengukuran berarti measurement. Contoh dari
kegiatan mengukur misalnya mengukur suhu badan dengan thermometer dan
hasilnya menunjukkan 330 Celcius.

Berbeda dengan pengukuran yang lebih cenderung bersifat kuantitaf, sementara
penilaian bersifat kualitatif. Dalam padangan Sudijono (2011, hal. 4), penilaian
berarti menilai sesuatu atau mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan
mendasarkan diri atau berpegang pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit,
pandai atau bodoh, dan lain-lain. Assessment merupakan alih bahasa yang tepat
untuk penilaian daripada kata evaluation (Arifin, 2012, hal. 4). Contoh dari



Pelaksanaan Standar Penilaian Saepul Anwar & Agus Fakhruddin

Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Vol. 14 No. 2 - 2016 141

penilaian misalkan ketika suhu badan seseorang setelah diukur lewat thermometer
menunjukkan angka 390 Celcius, bisa disimpulkan yang bersangkutan sedang sakit.

Sedangkan evaluasi, ungkap Sudijono (2011, hal. 5), merupakan kegiatan yang
mencakup kegiatan mengukur dan menilai. Sekaitan dengan hal tersebut, Nasih dan
Kholidah (2009, hal. 158) menyatakan bahwa evaluasi secara istilah bisa
dikemukakan dalam beberapa definisi, yaitu : pertama, suatu proses sistematik untuk
mengetahui tingkat keberhasilan sesuatu; kedua, kegiatan untuk menilai sesuatu
secara terencana, sistematik dan terarah berdasarkan atas tujuan yang jelas; ketiga,
proses penilaian nilai berdasarkan data kuantitatif hasil pengukuran untuk keperluan
pengambilan keputusan. Dengan demikian evaluasi pembelajaran merupakan
kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dengan tujuan untuk
mengendalikan, menjamin dan menetapkan kualitas pembelajaran terhadap berbagai
komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu, sebagai
bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran (Arifin, 2012,
hal. 9-10)

Karenanya, tujuan dari evaluasi pendidikan adalah untuk mendapatkan
informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh siswa
sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya. Tindak lanjut yang dimaksud menurut
Daryanto (2011, hal. 11) meliputi : (1) Penempatan, (2) Pemberian umpan balik, (3)
Diagnosis kesulitan belajar, atau (4) Penentuan kelulusan. Adapun menurut Putra
(2013, hal. 82-83) mengungkapkan bahwa tujuan evaluasi terbagi kedalam tujuan
umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum evalusi dalam pendidikan, yaitu
Pertama, untuk memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk tingkat
kemampuan dan keberhasilan peserta didik dalam pencapaian berbagai tujuan
kurikuler setelah menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah
ditentukan. Kedua, untuk mengetahui tingkat efektivitas dari berbagai metode
pembelajaran yang telah digunakan dalam proses pembelajaran.

Sekaitan dengan tujuan tersebut, Sukardi (2011, hal. 4-5) dalam bukunya
Evaluasi Pendidikan : Prinsip dan Operasionalnya menyatakan bahwa proses
evaluasi harus memperhatikan setidaknya beberapa prinsip berikut: (1) evaluasi
didasarkan pada kisi-kisi kerja tujuan yang telah direncanakan di awal, (2) evaluasi
dilaksanakan secara komprehenshif, (3) evaluasi merupakan upaya kooperatif antara
guru dan peserta didik, (4) evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan, dan (5)
evaluasi harus peduli dan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku.

Secara garis besar, teknik evaluasi yang digunakan dalam pebelajaran dibagi
menjadi 2, yaitu teknik tes dan teknik non tes.

1. Teknik Tes

Secara harfiah, menurut Sudijono (2011, hal. 66) kata “tes” berasal dari bahasa
Perancis Kuno: tetum dengan arti: “piring untuk menyisihkan logam-logam mulia”



Saepul Anwar & Agus Fakhruddin Pelaksanaan Standar Penilaian

142 Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Vol. 14 No. 2 - 2016

(maksudnya dengan menggunakan alat berupa piring itu dapat diperoleh jenis-jenis
logam mulia yang nilainya sangat tinggi). Dalam bahasa Inggris ditulis dengan test
yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “tes”, “ujian” atau “percobaan”.
Sedangkan Menurut Amir Daien (Daryanto, 2011, hal. 35), tes adalah suatu alat atau
prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan
yang diinginkan tentang seseorang, dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan
cepat. Ditinjau dari segi kegunaan, menurut Daryanto (2011, hal. 36) tes dibedakan
menjadi tiga jenis, yaitu tes diagnostik, formatif dan sumatif.

2. Teknik Non Tes

Selain menggunakan teknik tes, penilaian juga dilakukan dengan menggunakan
teknik non tes. Menurut Sudijono (2011, hal. 76) teknik non tes adalah penilaian
atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan tanpa “ menguji” peserta didik,
melainkan dilakukan dengan melakukan pengamatan secara sistematis
(observation), melakukan wawancara (interview), menyebarkan angket
(questionnaire) dan memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen (documentary
analysis).

Menurut Ahiri dan Hafid (2011, hal. 12-15), belum ada suatu jenis evaluasi
pembelajaran yang cocok untuk segala situasi dan kebutuhan. Terlepas dari hal
tersebut, setidaknya ada beberapa tahapan yang hampir selalu dilalui dalam evaluasi
pembelajaran, yaitu : tahap penentuan tujuan evaluasi, tahap pengembangan
instrumen evaluasi, tahap uji coba instrumen evaluasi, tahap analisis dan penafsiran,
dan tahap tindak lanjut. Sedangkan Sudijono (2011, hal. 59-62) menyebutkan ada
enam langkah dalam kegiatan evalausi hasil belajar, yaitu: menyusun rencana
evaluasi hasil belajar, menghimpun data, melakukan verifikasi data, mengolah dan
menganalisis data, memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan, dan tindak
lanjut hasil evaluasi.

C. EVALUASI PEMBELAJARAN DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Dalam kegiatan evaluasi ini banyak sekali pedoman yang dapat guru gunakan,
baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, mentri agama, dan lain-lain.
Adapun pedoman tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Sistem Nasional Pendidikan No 20 Tahun 2003

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, Bab I pasal 21 disebutkan bahwa :
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Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu
pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan
jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

Selanjutnya dalam BAB XVI tentang Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi,
dalam pasal 57 disebutkan :

Ayat (1): Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara
nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak
yang berkepentingan.
Ayat (2): Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan
pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Selain itu pada pasal 58 dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan tentang standar penilaian pula, disebutkan
bahwa :

Ayat (1): Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau
proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
Ayat (2): Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan
oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk
menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

(Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 )

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar
Nasional Pendidikan

Dalam rangka menjalankan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
sistem pendidikan nasional, maka ditetapkan pula Peratuaran Pemerintah. Dalam hal
ini Peraturan Pemerintah pada awalnya yang menjelaskan standar nasional
pendidikan adalah Peratuaran Pemerintah nomor 19 Tahun 2005, kemudian berubah
menjadi Peratuaran Pemerintah Nomor 32 tahun 2013. Dalam peraturan ini,
dijelaskan bahwa ada delapan standar nasional pendidikan, yaitu: standar isi, standar
proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan,
standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar
penilaian pendidikan.

Delapan standar nasional pendidikan ini menurut Arifin (2012, hal. 43)
menunjukan bahwa standar penilaian pendidikan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari standar nasional pendidikan, karena itu standar penilaian
mempunyai peran dan kedudukan startegis dalam pendidikan. Setiap pendidik harus
dapat memberikan pelayanan yang prima dan memperlakukan peserta didik secara
adil, objektif, dan bertanggungjawab, tidak terkecuali dalam penilaaian pendidikan.
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Penilaian yang adil adalah tidak membeda-bedakan peserta didik, baik dilihat dari
latar belakang sosial, ekonomi, agama, budaya, warna kulit, bahasa, dan gender.

Menurut Arifin, (2012, hal. 43) pemerintah sudah mengatur bagaimana tahap-
tahap melakukan penilaian, langkah-langkah operasional yang harus ditempuh oleh
pendidik, dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang proses
dan hasil belajar peserta didik. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah,
pelaksanaan penialaian pendidikan dapat dilakukan oleh:

Pertama, pendidik, yaitu tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru,
dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan
sebutan lain sesuai dengan kekhususannya, serta berpatsipasi dalam
menyelenggarakan pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan
secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil
dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhis semester, dan
ulangan kenaikan kelas (Arifin, 2012, hal. 44).

Kedua, satuan pendidikan, yaitu kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada
setiap jenjang dan jenis pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan
bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata
pelajaran (Arifin, 2012, hal. 44).

Ketiga, Pemerintah, yaitu Pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Departemen
Pendidikan Nasional. Tujuannya adalah untuk menilai pencapaian kompetensi
lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran
ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional (Arifin,
2012, hal. 44).

Implikasi dari uraian diatas menurut Arifin (2012, hal. 44) adalah setiap
pendidik harus mengetahui dan memahami serta dapat menerapkan konsep standar
nasional penilaian, baik yang menyangkut mekanisme, prosedur, maupun instrumen
penilaian yang akan digunakan. Untuk itu, guru harus mengetahui dan memahami
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai salahsatu bentuk pelaksanaan
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal. Dalam
peraturan pemerintah tersebut bukan hanya mengatur masalah penilaian tetapi
hampir semua aspek penting tentang pendidikan juga disusun standarisasinya,
sehingga dapat diajdikan rujukan atau panduan bagi guru dalam melaksanakan
pendidikan Indonesia.

Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional
pendidikan Bab I Pasal 1 ayat 12 menjelasakan bahwa : "Standar Penilaian
Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian
hasil belajar Peserta Didik".
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3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 66 Tahun 2013
tentang Standar Penilaian Pendidikan

Peraturan menteri ini sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional No 20 tahun 2007, sehingga peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi.
Pada Permendikbud No 66 Tahun 2013 ini menjelaskan mengenai standar penilaian
pendidikan.

Pada pasal 1:
Ayat (1): penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara
nasional.
Ayat (2): standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam lampiran Permendikbud No 66 Tahun 2013 dijelaskan bahwa standar
penilaian pendidikan bertujuan untuk: 1) perencanaan penilaian peserta didik sesuai
dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian; 2)
pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif,
efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya, dan; 3) pelaporan hasil penilaian
peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Standar penilaian ini disusun
sebagai acuan penilaian bagi pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah pada
satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik menurut Permendikbud No 66 Tahun
2013, dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan untuk memantau proses
dan kemajuan belajar peserta didik serta meningkatkan efektivitas pembelajaran.
Penilaian hasil belajar oleh pendidik memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, proses penilaian diawalai dengan mengkaji silabus sebagai acuan
dalam membuat rancangan dan kriteria dalam membuat rancangan dan kriteria
penilaian pada awal semester. Setelah menetapkan kriteria penilaian, pendidik
memilih teknik penilaian sesuai dengan indikator dan mengembangkan instrumen
serta pedoman penyetoran sesuai dengan teknik penilaian yang dipilih.

Kedua, pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran diawali dengan
penelurusan dan diakhiri dengan tes/atau nontes. Penelusuran dilakukan dengan
menggunakan teknik bertanya untuk mengeksplorasi pengalaman belajar sesuai
dengan kondisi dan tingkat kemampuan peserta didik.

Ketiga, penilaian pada pembelajaran tematik-terpadu dilakukan dengan
mengacu pada indikator dari Kompetensi Dasar setiap mata pelajaran yang
diintegrasikan dalam tema tersebut.

Keempat, hasil penilaian oleh pendidik dianalisis labih lanjut untuk mengetahui
kemajuan dan kesulitan belajar, dikembalikan kepada peserta didik disertai balikan
(feedback) berupa komentar yang mendidik (penguatan) yang dilaporkan kepada
pihak terkait dan dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran.
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Kelima, laporan hasil penilaian oleh pendidik berbentuk: 1) nilai dan/atau
deskripsi pencapaian kompetensi, untuk hasil penilaian kompetensi pengetahuan dan
keterampilan termasuk penilaian hasil pembelajaran tematik-terpadu; 2) deskripsi
sikap, untuk hasil penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial.

Keenam, laporan hasil penilaian oleh pendidik disampaikan kepada kepala
sekolah/ madrasah dan pihak lain yang terkait (misal: wali kelas, guru Bimbingan
Konseling, dan orang tua/ wali) pada periode yang ditentukan.

Ketujuh, enilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh semua
pendidik selama satu semester, hasilnya diakumulasi dan dinyatakan dalam bentuk
deskripsi kompetensi oleh wali kelas/ guru kelas.

(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 66 Tahun 2013)

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada
Sekolah

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 menyatakan bahwa pengelolaan
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan berada pada Kementerian Agama.
Sebagai pengelola Pendidikan Agama, Kementerian Agama berkewajiban menjamin
mutu Pendidikan Agama di sekolah. Dalam rangka penyelenggaraan PAI yang
bermutu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka Kementerian Agama RI
perlu membuat pengembangan terhadap standar penilaian yang telah ditetapkan
oleh BSNP.

Pada Lampiran KMA No 211 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Penilaian PAI
adalah penilaian yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan PAI dalam
rangka membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
Pengembangan Standar Penilaian PAI adalah kriteria minimal penilaian yang
dikembangkan dari Standar Penilaian BSNP sebagai acuan dalam melakukan
penilaian PAI di sekolah untuk mengukur pengetahuan, sikap, kepdibadian,
keterampilan, dan pengamalan Agama Islam peserta didik sebagai manusia
beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.

Fungsi Pengembangan Standar Penilaian Pendidikan Agama Islam, sebagai
berikut : pertama, sebagai kriteria minimal penilaian yang dijadikan acuan
pelaksanaan kegiatan penilaian PAI di sekolah; dan kedua, sebagai pedoman dalam
mengembangkan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dalam penilaian, dan
pengawasan proses penilaian PAI di sekolah.

Ruang lingkup Pengembangan Standar Penilaian Pendidikan Agama Islam
yaitu : 1) Ketentuan penilaian, mencakup: ranah penilaian, prinsip penilaian, isi
pengembangan standar penilaian, standar nilai minimal kenaikan dan kelulusan,
jenis dan instrumen. 2) Mekanisme dan prosedur penilaian PAI. 3) Rambu-rambu
penilaian PAI. 4) Pihak yang melakukan penilaian PAI, pendidik dan satuan
pendidikan.
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Penilaian Pendidikan Agama Islam oleh pendidik, dilakukan secara
berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar
peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan
pembelajaran.

Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) berkewajiban melaksanakan penilaian
pada : pertama, tatap muka setelah selesai setiap Kompetensi Dasar; kedua, ujian
tengah semester setiap delapan (8) sampai dengan sepuluh (10) Kompetensi Dasar;
ketiga, ujian akhir semester; dan keempat, ujian kenaikan kelas.

(Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011)

D. STANDAR PENILAIAN MENURUT BADAN STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN

BSNP (Arifin, 2012, hal. 54) mengungkapkan bahwa standar penilaian oleh
pendidik mencakup standar umum, standar perencanaan, standar pelaksanaan,
standar pengolahan dan pelaporan hasil penilaian serta standar pemanfaatan hasil
penilaian.

1. Standar Umum Penilaian

BSNP (Arifin, 2012, hal. 54) mengungkapkan standar umum penilaian adalah
aturan main dari aspek-aspek umum dalam pelaksanaan penilaian. BSNP
menjabarkan standar umum penilaian ini dalam prinsip-prinsip: pemilihan teknik
penilaian disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran serta jenis informasi yang
ingin diperoleh dari peserta didik, informasi yang dihimpun mencakup ranah-ranah
yang sesuai dengan standar isi dan standar kompetensi lulusan, informasi mengenai
perkembangan perilaku peserta didik dilakukan secara berkala pada kelompok mata
pelajaran masing-masing, pendidik harus selalu mencatat perilaku peserta didik yang
menonjol baik yang bersifat posotif maupun yang bersifat negatif dalam buku
catatan perilaku, melakukan sekurang-kurangnya tiga kali ulangan harian menjelang
ulangan tengah semester dan tiga kali menjelang ulangan akhir semester, pendidik
harus menggunakan teknik penilaian yang bervariasisesuai dengan kebutuhan,
pendidik harus selalu memeriksa dan memberi balikan kepada peserta didik atas
hasil kerjanya sebelum memberikan tugas lanjutan, pendidik harus memiliki catatan
kumulatif tentang hasil penilaian untuk setiap peserta didik yang berada di bawah
tanggungjawabnya, pendidik melakukan ulangan tengah dan akhir semester untuk
menilai penguasaan kompetensi sesuai dengan tuntutan dalam standar kompetensi
(SK) dan kompetensi dasar (KD), pendidik yang diberi tugas menangani
pengembangan diri harus melaporkan kegiatan peserta didik kepada wali kelas untuk
dicantumkan jenis kegiatan pengembangan diri pada buku laporan pendidikan, dan
Pendidik menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik dan tidak disampaikan kepada
pihak lain tanpa seizin yang bersangkutan maupun orangtua/ wali murid.



Saepul Anwar & Agus Fakhruddin Pelaksanaan Standar Penilaian

148 Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Vol. 14 No. 2 - 2016

2. Standar Perencanaan Penilaian

Standar perencanaan penilaian oleh pendidik sebagaimana yang diungkapkan
BSNP (Arifin, 2012, hal. 54-55) merupakan prinsip-prinsip yang harus dipedomani
bagi pendidik dalam melakukan perencanaan penilaian. BSNP menjabarkan dalam
prinsip-prinsip sebagai berikut: pendidik harus membuat rencana penilaian secara
terpadu dengan silabus dan rencana pembelajarannya. Perencanaan penilaian
setidak-tidaknya meliputi komponen yang akan dinilai, teknik yang akan digunakan
serta kriteria pencapaian kompetensi, pendidikan harus mengembangkan kriteria
pencapaian kompetensi dasar (KD) sebagai dasar untuk penilaian, pendidik
menentukan teknik penilaian dan instrumen penilaiannya sesuai dengan indikator
pencapaian KD, pendidik harus menginformasikan seawal mungkin kepada peserta
didik tentang aspek-aspek yang dinilai dan kriteria pencapaiannya, pendidik
menuangkan seluruh komponen penilaian dalam kisi-kisi penilaian, pendidik
membuat instrumen berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat dan dilengkapi dengan
pedoman penskoran sesuai dengan teknik penilaian yang digunakan, dan pendidik
menggunakan acuan kriteria dalam menentukan nilai peserta didik.

3. Standar Pelaksanaan Penilaian

Dalam pedoman umum penilaian yang disusun oleh BSNP (Arifin, 2012, hal.
55), standar pelaksanaan penilaian oleh pendidik meliputi: pendidik melakukan
kegiatan penilaian sesuai dengan rencana penilaian yang telah disusun di awal
kegiatan pembelajaran, pendidik menganalisis kualitas instrumen dengan mengacu
pada persyaratan instrumen serta menggunakan acuan kriteria, pendidik menjamin
pelaksanaan ulangan dan ujian yang bebas dari kemungkinan terjadinya tindak
kecurangan, dan pendidik memeriksa pekerjaan peserta didik dan memberikan
umpan balik dan komentar yang bersifat mendidik.

4. Standar Pengolahan dan Pelaporan Hasil Penilaian

Dalam pedoman umum penilaian yang disusun BSNP (Arifin, 2012, hal. 55-
56), standar pengolahan dan pelaporan hasil penilaian oleh pendidik meliputi:
pemberian skor untuk setiap komponen yang dinilai, penggabungan skor yang
diperoleh dari berbagai teknik dengan bobot tertentu dengan aturan yang telah
ditetapkan, penentuan satu nilai dalam bentuk angka untuk setiap mata pelajaran,
serta menyampaikan kepada wali kelas untuk ditulis dalam buku laporan pendidikan
masing-masing peserta didik, pendidik menulis deskripsi naratif tentang akhlak
mulia, kepribadian, dan potensi peserta didik yang disampaikan kepada wali kelas,
pendidik bersama wali kelas menyampaikan hasil penilaiannya dalam rapat dewan
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guru untuk menentukan kenaikan kelas, pendidik bersama wali kelas menyampaikan
hasil penilaian kepada rapat dewan guru untuk menentukan kelulusan peserta didik
pada akhir satuan pendidikan dengan mengacu pada persyaratan kelulusan satuan
pendidikan, dan pendidik bersama wali kelas menyampaiakan hasil penilainnya
kepada orang tua/ wali peserta didik.

5. Standar Pemanfaatan Hasil Penilaian

Sesuai dengan pedoman umum penilaian yang dikeluarkan oleh BSNP (Arifin,
2012, hal. 56) ada lima standar pemanfaat hasil penilain yaitu: pendidik
mengklasifikasikan peserta didik berdasar tingkat ketuntasan pencapaian standar
kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD), pendidik menyampaikan balikan
kepada peserta didik tentang tingkat capaian hasil belajar pada setia KD disertai
dengan rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan, bagi peserta didik yang
belum mencapai standar ketuntasan, pendidik harus melakukan pembelajaran
remidial agar setiap peserta didik dapat mencapai standar ketuntasan yang
dipersyaratkan, kepada pesera didik yang telah mencapai standar ketuntasan yang
dipersyaratkan dan diangggap memiliki keunggulan, pendidik dapat memberikan
layanan pengayaan, dan pendidik menggunakan hasil penilaian untuk mengevaluasi
efektivitas kegiatan pembelajaran dan merencanakan berbagai upaya tindak lanjut.

E. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif.
Pengumpulan data dilakukan melalui kueioner terbukan, wawancara dan analisis
dukumen. Penelitian dilakukan di Bandung, Jawa Barat, Indonesia pada tahun 2014.
Total populasi dalam penelitian ini berjumlah 245 guru PAI di SMP kota Bandung
dan 165 guru PAI di SMA kota Bandung (MGMP PAI kota Bandung). Teknik
pengambilan sampel dilakukan dengan sampling nonprobabilitas (Mahmud, 2011,
hal. 163). Kategori sampling nonprobabilitas yang dipilih berbentuk perpaduan
antara Sampling Kuota dan Sampling Insidental (Sugiyono, Metode Penelitian
Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 2012, hal. 118)

Dengan teknik sampling seperti itu, diperoleh total responden yang
berpartisipasi dalam kuesioner terbuka sekaligus wawancara sebanyak 95 dengan
rincian 46 orang guru PAI SMP dan 49 orang guru PAI SMA. Secara umum,
responden terdiri dari: 53 laki-laki dan 42 perempuan, dengan ijazah terahir
mayoritas S1 sebanyak 78 orang dan 13 orang S2 serta sisanya D3 dan sarjana
muda, diantaranya ada 6 orang berasal dari jurusan umum dan 16 orang dari jurusan
keagamaan non PAI serta sisanya sebanyak 73 orang dari jurusan PAI, sebagian
kecil responden (24 orang) pernah punya pengalaman belajar di pondok pesantren
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rata-rata 2-3 tahun, pengalaman mengajar responden berkisar antara 1- 40 tahun, 65
orang diantaranya sudah memperoleh sertifikasi guru.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pencapaian standar umum penilaian oleh Guru PAI di Sekolah

Sebagaimana uraian sebelumnya, dalam hal pelaksanaan standar umum
penilaian oleh Guru PAI di sekolah, berdasarkan rumusan dari BSNP, setidaknya
ada 8 indikator yang menjadi tolak ukur. Kedelapan indicator tersebut meliputi: (1)
memilih teknik evaluasi yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran PAI;
(2) mengamati perkembangan perilaku peserta didik dan mencatatnya di buku
prilaku; (3) melaksanakan ulangan harian setidaknya 6 kali, yaitu 3 kali sebelum
UTS dan 3 kali setelah UTS sebelum UAS; (4) menggunakakan SK/KD sebagai
pedoman dalam penyusunan soal UTS dan UAS; (5) menggunakan teknik evaluasi
yang bervariasi; (6) memeriksa dan memberikan balikan kepada peserta didik atas
hasil kerjanya sebelum memberikan tugas lanjutan; (7) memiliki catatan kumulatif
hasil evaluasi peserta didik; dan (8) menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik dan
tidak menyampaikannya kepada pihak manapun tanpa izin yang bersangkutan
ataupun orang tua/wali peserta didik.

Secara umum, berdasarkan hasil angket yang telah dijabarkan sebelumnya,
ketercapaian pelaksanaan standar umum penilaian, yang dijabarkan dalam kedelapan
indikator tersebut, sekitar 79%. Dengan demikian ada sekitar 21% yang belum
tercapai. Jabaran tentang ketidak tercapaian tersebut tergali dalam wawancara yang
dilakukan kepada setiap responden.

Berdasarkan hasil wawancara, untuk indikator pertama ada sekitar 15 orang
responden yang menjawab bahwa mata pelajaran PAI tidak memiliki karakteristik
khusus yang membedakannya dengan mata pelajaran lainnya. Sehingga menurut
mereka teknik evaluasi tidak perlu dibedakan dengan mata pelajaran lain pada
umumnya. Walaupun demikian sebagian besar responden (80 orang) menyatakan
bahwa mata pelajaran PAI berbeda dengan mata pelajaran lainnya, sehingga teknik
evaluasi yang digunakan perlu disesuaikan dengan kharakteristik khusus dari mata
pelajaran PAI. Sebagian besar mereka menjawab bahwa hal utama yang
membedakan mata pelajaran PAI dengan mata pelajaran lain pada umumnya adalah
adanya penekanan pada aspek afektif atau akhlak dan psikomotor atau keterampilan
beribadah (praktek ibadah). Dengan demikian, teknik penilaian pun harus lebih bisa
menonjolkan kinerja siswa di bidang afektif dan psikomotor bukan sekedar kognitif.

Selanjutnya, berkaitan dengan indikator kedua diperoleh data melalui
wawancara bahwa ada sekitar 14 responden guru PAI yang sama sekali tidak
memiliki buku catatan perilaku siswa. Penyebabnya rata-rata karena tidak
disediakan oleh pihak sekolah dan terlalu banyak kelas yang dibina. Sehingga kalau
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harus mengisi buku catatan perilaku siswa, mereka merasa terlalu banyak pekerjaan
yang harus dilakukan. Padahal catatan buku perilaku siswa ini sangat diperlukan
untuk dimiliki dan dilakukan oleh guru PAI sehubungan dengan karakteristik mata
pelajaran PAI yang lebih menekankan pada aspek afektif atau akhlak. Sementara itu
sisa responden sebanyak 81 orang menyatakan memiliki buku catatan perilaku
siswa, itupun kebanyakan atas inisiatif sendiri. Dalam buku tersebut mereka
mendokumentasikan catatan siswa seputar perilaku, pelanggaran terhadap aturan,
praktik ibadah dan aktivitas siswa di ekskul keagamaan.

Sementara berkaitan dengan ulangan harian, UTS dan UAS, sebagian
responden menjawab mereka telah merencanakan ketiganya secara matang dan
khusus untuk instrument tes yang digunakan dalam UTS dan UAS mereka
berpedoman pada materi yang diajarkan berdasarkan SK/KD yang ada di kurikulum
atau standar isi PAI. Teknik penilaian yang digunakanpun kebanyakan sudah
bervariasi mulai dari tes tertulis, tes penugasan dalam bentuk tugas uji kompetensi
tiap bab atau chapter report (merangkum bab), tes kinerja atau juga demontrasi
untuk menguji praktek ibadah, tes sikap dan perilaku yang terkadang dalam bentuk
penilaian diri atau penilaian antar teman serta teknik penilaian lainya. Namun, dalam
pelaksanaan ulangan harian, hanya ada sekitar 31 responden yang cenderung
konsisten dalam melaksanakan ulangan harian minimal 6 kali sesuai standar umum
yang ditetapkan. Sementara sisanya sebanyak 61 responden bervariasi antara 1-5
kali ulangan harian dalam satu semester dan ada sekitar 3 orang responden yang
terkadang selama satu semester itu tidak melakukan ulangan harian dalam bentuk tes
di kelas.

Dalam hal perlu atau tidaknya berkas jawaban ujian perlu dikembalikan kepada
siwa atau tidak hampir semua responden menjawab perlu. Hal itu dilakukan agar
siswa dapat mengetahui sejauh mana dia sudah mampu menguasai materi serta agar
siswa mengetahui materi mana yang belum dikuasainya. Dengan demikian, setiap
siswa bisa memperbaikinya pada tes-tes berikutnya.

2. Pencapaian standar perencanaan penilaian oleh Guru PAI di Sekolah

Dalam hal pelaksanaan standar perencanaan penilaian oleh Guru PAI di
sekolah, sebagaimana sudah dibahas sebelumnya (berdasarkan rumusan dari BSNP),
setidaknya ada 5 indikator yang menjadi tolak ukur, yaitu (1) membuat rencana
penilaian secara terpadu dengan silabus dan RPP mata pelajaran PAI; (2)
mengembangkan indicator pencapain KD dan menggunakannya sebagai dasar
menentukan teknik dan instrument evaluasi; (3) menyampaikan aspek-aspek
penilaian serta kriteria pencapaian KD kepada peserta didik di awal pertemuan; (4)
membuat kisi-kisi penilaian yang disertai pedoman penskoran dan menjadikannya
sebagai pedoman dalam pembuatan instrument penilaian; dan (5) melakukan
penentuan penilaian terhadap peserta didik dengan menggunakan acuan kriteria.
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Sehubungan dengan lima indikator di atas, berdasarkan hasil angket yang telah
dijabarkan sebelumnya, bahwa ketercapaian pelaksanaan standar perencanaan
penilaian oleh responden guru PAI dalam penelitian ini mencapai sekitar 81%. Dua
poin lebih tinggi dari ketercapaian standar umum. Dengan demikian ada sekitar 19%
yang belum tercapai. Ketidak tercapaian tersebut, kemungkinan disebabkan karena
ada sebagian responden guru yang tidak melakukan perencanaan evaluasi secara
konsisten.

Walaupun demikian, secara umum atau sebagian besar responden guru sudah
melakukan perencanaan evaluasi pembelajaran di awal semester. Perencanaan
tersebut, sebagaimana tertulis dalam standar perencanaan BSNP, dimulai dari
menganalisi standar isi PAI dalam bentuk SK/KD, membuat kisi-kisi soal sampai
membuat pedoman penskoran tentunya dengan memperhatikan KKM mata pelajaran
PAI yang sudah disepakati guru-guru PAI di sekolah tersebut. Bukan hanya itu
teknik dan bentuk penilainnya pun sudah direncanakan sejak awal semester,
walaupun menurut sebagian responden terkadang berubah dalam pelaksanaannya.
Bahkan, semua informasi tentang kriteria penilaian PAI, oleh lebih dari setengah
responden guru disampaikan kepada siswa pada pertemuan pertama di kelas atau
setidaknya beberapa pertemuan sebelum tes dilaksanakan.

3. Pencapaian standar pelaksanaan penilaian oleh Guru PAI di Sekolah

Adapun skor pencapaian standar pelaksanaan penilaian oleh Guru PAI di
sekolah, berdasarkan hasil angket mencapai 84%. Skor tersebut lebih tinggi dari
pencapaian dua standar sebelumnya, yaitu 5 poin di atas skor pencapaian standar
umum dan 3 poin di atas skor pencapain standar perencanaan penilaian. Dengan
demikian hanya sekitar 16% yang belum tercapai.

Dengan 4 indikator yang menjadi tolak ukur, yaitu (1) Melakukan kegiatan
penilaian sesuai dengan rencana penilaian yang telah disusun di awal kegiatan
pembelajaran; (2) melakukan analisis kualitas instrumen dengan mengacu pada
persyaratan instrumen serta menggunakan acuan kriteria; (3) menjamin pelaksanaan
ulangan dan ujian yang bebas dari kemungkinan terjadinya tindak kecurangan; dan
(4) memeriksa pekerjaan peserta didik dan memberikan umpan balik dan komentar
yang bersifat mendidik, ketidaktercapaian standar pelaksanaan penilaian sekitar 16%
(berdasarkan hasil wawancara) sebagian besar disebabkan oleh pelaksanaan tes yang
tidak sesuai dengan rencana yang disebabkan karena berbenturan dengan rapat atau
acara sekolah yang mendadak dan ada sebagian kecil responden guru yang tidak
melakukan analisis kualitas instrument karena dianggap tidak perlu.

Namun demikian, sebagian besar guru sudah mampu melaksanakan standar
pelaksanaan penilaian dengan sangat baik. Perencanaan tes yang telah mereka
rancang di awal sebagian besar berjalan sesuai dengan rencana karena terintegrasi
dengan perencanaan kegiatan di sekolah dalam satu tahun pembelajaran. Dengan
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demikian kemungkinan bentrok dengan kegiatan sekolah bisa dihindari. Disamping
itu, untuk menjaga kualitas tes yang dilakukan, hampir seluruh guru melakukan
analisis kualitas instrument berupa uji reliabilitas dan uji validitas minimal satu kali
dalam satu semester. Dan sebagai bentuk umpan balik bagi siswa, setiap hasil tes
dibagikan selalu disertai catatan perbaikan atau komentar dari guru kepada siswa.

4. Pelaksanaan standar pengolahan dan pelaporan hasil penilaian oleh
Guru PAI di Sekolah

Untuk mengukur ketercapaian standar pengolahan dan pelaporan hasil penilaian
oleh Guru PAI di sekolah, digunakan 3 indikator yang menjadi tolak ukur, yaitu (1)
memberikan skor untuk setiap komponen yang dinilai dan hasilnya diberikan kepada
wali kelas; (2) menulis deskripsi naratif tentang akhlak mulia, kepribadian, dan
potensi peserta didik yang disampaikan kepada wali kelas; dan (3) menyampaiakan
hasil penilainnya kepada orang tua/ wali peserta didik bersama wali kelas.

Dengan tiga tolak ukur tersebut, berdasarkan pengolahan hasil angket
sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, skor pencapaian untuk
pelaksanaan standar pengolahan dan pelaporan hasil penilaian oleh guru PAI
mencapai 90%. Skor pencapaian tersebut lebih tinggi dari skor-skor pencapaian tiga
standar sebelumnya, yaitu 11 poin diatas skor pencapaian standar umum sebesar
79%, 9 poin diatas skor pencapaian standar perencanaan sebesar 81% dan 6 poin di
atas skor pencapaian standar pelaksanaan penilaian sebesar 84%.

Dengan demikian standar pengolahan dan pelaporan hasil penilaian oleh
responden guru hampir seluruhnya tercapai dengan maksimal. Artinya hampir
seluruh guru dipastikan telah memberikan skor untuk setiap komponen penilaian
yang hasilnya dilaporkan kepada wali kelas. Untuk selanjutnya hasil tes tersebut
oleh sekolah melakui wali kelas disampaikan kepada orang tua siswa yang
kebanyakan disampaikan dalam bentuk rapot sementara atau kertas rekap hasil tes.

5. Pelaksanaan standar pemanfaatan hasil penilaian oleh Guru PAI di
Sekolah

Untuk pencapaian standar kelima, yaitu standar pemanfaatan hasil penilaian
oleh Guru PAI di sekolah, digunakan 5 indikator yang menjadi tolak ukur, yaitu (1)
mengklasifikasikan peserta didik berdasar tingkat ketuntasan pencapaian standar
kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD); (2) menyampaikan balikan kepada
peserta didik tentang tingkat capaian hasil belajar pada setiap KD disertai dengan
rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan; (3) melakukan pembelajaran
remedial bagi peserta didik yang belum mencapai standar ketuntasan; (4)
memberikan layanan pengayaan kepada pesera didik yang telah mencapai standar
ketuntasan yang dipersyaratkan dan diangggap memiliki keunggulan; dan (5)
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menggunakan hasil penilaian untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan pembelajaran
dan merencanakan berbagai upaya tindak lanjut.

Berdasarkan pengolahan hasil angket sebagaimana yang sudah disampaikan
sebelumnya, skor pencapaian untuk pelaksanaan standar pemanfaatan hasil
penilaian oleh guru PAI baru mencapai 67%. Skor pencapaian tersebut merupakan
pencapaian terendah jika dibandingkan dengan skor-skor pencapaian standar-standar
sebelumnya, yaitu 12 poin dibawah skor pencapaian standar umum sebesar 79%, 14
poin dibawah skor pencapaian standar perencanaan sebesar 81%, 17 poin dibawah
skor pencapaian standar pelaksanaan penilaian sebesar 84% dan 23 poin dibawah
skor pencapaian standar pengolahan dan pelaporan hasil penilaian sebesar 90%.

Rendahnya pencapaian standar pemanfaatan hasil penilaian oleh guru PAI
dimungkinkan karena beberapa hal berikut: Pertama, Penyampaikan hasil klasifikasi
siswa berdasarkan tingkat ketuntasan pencapaian SK dan KD kepada siswa disertai
dengan rekomendasi tindak lanjut belum dilakukan oleh beberapa guru. Sebagian
besar hanya menyampaikannya kepada wali kelas saja untuk kepentingan rapot.
Sebagian lagi ada yang sudah menyampaikannya kepada siswa, namun tanpa
disertai rekomendasi tindak lanjut apa yang harus dilakukan oleh siswa ketika siswa
telah atau belum memenuhi standar tingkat ketuntusan SK dan KD. Kedua,
Kebanyakan guru PAI hanya fokus kepada program remedial bagi siswa yang belum
mencapai KKM PAI dibandingkan program pengayaan untuk siswa yang sudah
mencapai KKM PAI, Ketiga, sebagian besar guru PAI baru memanfaatkan hasil
evaluasi sebatas untuk kepentingan nilai. Artinya belum sampai memanfaatkannya
untuk kepentingan pembelajaran PAI itu sendiri. Yang dimaksud disini adalah
menggunakan hasil penilaian terhadap siswa untuk mengevaluasi efektivitas
kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI di kelas dan merencanakan
berbagai upaya tindak lanjut utuk perbaikan pembelajaran PAI selanjutnya.

G. PENUTUP

Secara keseluruhan pencapaian standar penilaian oleh responden guru PAI di
SMP dan SMA kota Bandung cukup tinggi, yaitu rata-rata 80%. Artinya sebagian
besar standar penilaian dalam BSNP baik standar umum, standar perencanaan,
standar pelaksanaan, standar pengolahan dan pelaporan, dan standar pemanfaatan
hasil penilaian, rata-rata telah berhasil dicapai responden guru PAI dengan cukup
baik. Pencapaian tertinggi ada pada standar pengolahan dan pelaporan hasil
penilaian, yaitu sebesar 90%. Sementara pencapaian terendah ada pada standar
pemanfaatan hasil penilaian, yaitu sebesar 67%.
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