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BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

A. Konsep Evaluasi Pembelajaran 

Pada bab ini akan dibahas mengenai defenisi, fungsi evaluasi 

pembelajaran serta ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Dari defenisi, 

fungsi evaluasi pembelajaran tersebut akan memberikan gambaran serta 

membentuk suatu pengetahuan tentang defenisi, fungsi serta ruang lingkup 

dari evaluasi pembelajran tersebut. 

1. Pengertian evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi pendidikan memegaang peran penting dalam menentukan 

keberhasilan suatu pendidikan, melalui evaluasi pendidik bisa mengetahui 

dan mengukur tingkat keberhasilan yang dicapai oleh peserta didik. Secara 

umum pengertian evaluasi, merupakan suatu yang diperlukan dan 

terencana sebagai suatu penyedia informasi dalam membantu dan 

menbentuk alternative-alternatif keputusan yang dibutuhkan. Berdasarkan 

pengertian  di atas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa setiap proses 

kegiatan penilaian atau evaluasi yang dirancang bertujuan  untuk 

memperoleh sebuah keputusan akhir berdasarkan data dan informasi yang 

diperoleh. 

Terdapat beberapa istilah yang sering disalah artikan dalam 

kegiatan evaluasi yaitu: evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes. Dalam 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I, Pasal I 

Ayat 21 dijelaskan bahwa “Evaluasi pendidikan adalah kegiatan 
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pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap 

berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis 

pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan 

pendidikan. 

Asrul Dkk (2014:4) Berdasarkan pengetian evaluasi diatas 

menjelaskan pengertian evaluasi merupakan suatu proses bukan 

suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi 

adalah gambaran kualitas daripada sesuatu, baik yang 

menyangkut tentang nilai atau arti. Sedangkangkan kegiatan untuk 

sampai kepada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. 

Gambaran kualitas yang dimaksud merupakan merupakan 

konsekuensi logis dari proses evaluasi yang dilakukan. proses 

tersebut tentu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, 

terencana sesuai prosedur dan aturan serta terus menerus. 

 

Sejalan dengan pengertian evaluasi di atas maka, hakikat evaluasi 

adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan 

kualitas daripada sesuatu berdasrkan petimbangan dan criteria tertentu 

dalam rangka mengambil suatu keputusan. Dengan  demikian maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa evaluasi yang dilakukan dalam suatu 

pembelajaran mempunyai peran penting sebagai tolak ukur penilaian 

keberhasilan yang dicapai oleh peserta didik berdasarkan data dan 

informasi yang telah diperoleh 

2. Pengertian pembelajaran 

Pembelajaran berasal dari kata dasar “belajar”, dalam arti sempit 

pembelajaran diartikan sebagai suatu proses atau cara yang dilakukan agar 

seseorang melakukan kegiatan belajar. Sedangkan suatu proses perubahan 

tingkah laku akibat interaksi individu dengan lingkungan serta 

pengalaman disebut sebagai belajar. Kata pembelajaran tidak hanya dalam 

konteks guru dengan peserta didik di kelas secara formal, akan tetapi 
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meliputi kegiatan-kegiata belajar peserta didik di luar kelas (Arifin, 

2012:10). Pembelajaran merupakan perpaduan antara dua aktivitas yaitu 

aktivitas mengajar dan aktifitas belajar. Menurut Dwika, dkk (2014:3-4) 

pembelajaran merupakan upaya untuk menciptakan iklim dan pelayanan 

terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik 

yang beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa 

serta antar siswa dengan siswa. Sudirman (2005:76) dalam bukunya yang 

berjudul “interaksi dan motivasi belajar” menyebutkan istilah 

pembelajaran dengan interaksi edukatif. Yang dianggap interaksi edukatif 

ialah interaksi yang dilakukan secara sadar  untuk mendidik dalam rangka 

mengantarkan peserta didik kearah kedewasaannya. Pembelajaran 

merupakan proses yang berfungsi membimbing para peserta didik 

didalam kehidupannya yakni membimbing dan mengembangkan diri 

sesuai dengan tugas perkembangan yang harus dijalani. (2017 

menurutahli.com, diakses 21 November 2017) 

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukan di atas maka peneliti 

menyimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu kegiatan atau 

interaksi antara pendidik dan peserta didik yang dilakukan secara sadar 

bertujuan membimbing peserta didik dalam kehidupannya serta 

mengembangkan potensi-potensi yang ada pada peserta didik. 

3. Tujuan evaluasi pembelajaran 

Setiap kegiatan evaluasi, langkah pertama yang harus diperhatikan 

adalah tujuan evaluasi. Penentuan tujuan evaluasi sangat bergantung pada 

pada jenis evaluasi yang digunakan. Jika guru ingin melakuakan kegiatan 
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evaluasi, terlepas dari jenis evaluasi yang digunakan, maka guru harus 

mengetahui dan memahami tujuan dan fungsi evaluasi. Bila tidak maka 

guru akan mangalami kesulitan merencanakan dan melaksanakan evaluasi. 

Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan 

efisiensi sistem pembelajaran, baik menyangkut tujuan, materi, metode, 

media, sumber belajar, lingkunagan maupuan sistem penilaian itu sendiri. 

Tujuan khusus evaluasi pembelajaran seperti evaluasi dampak, evaluasi 

monitoring, evaluasi perencanaan dan pengembangan, evaluasi program 

komperhensif dan evaluasi efisiensi-ekonomis, merupakan salah satu dari 

tujuan evaluasi yang disesuaikan dengan jenis evaluasi pembelajaran itu 

sendiri  (Arifin, 2016:14). 

Kegiatan seleksi dalam evaluasi atau penilaian memiliki tujuan 

untuk mengetahui sikap, keterampilan, tingkat pengetahuan dan nilai-nilai 

peserta didik dalam memperoleh informasi berkaitan dengan karakteristik 

untuk jenis pekerjaan, jabatan atau pendidikan tertentu sehingga dapat 

diberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya. Secara umum evaluasi 

sering digunakan dalam berbagai bidang kegiatan seperti dalam kegiatan 

pembelajaran, supervisi, seleksi, penyuluhan dan bimbingan. Evaluasi 

bertujuan untuk menentukan dan mengetahui keadaan, situasi, 

pembelajaran atau pendidikan agar dapat dilakukan langkah-langkah 

perbaikan dalam meningkatkan kualitas suatu pendidikan.   
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4. Fungsi evaluasi pembelajaran 

Ada beberapa fungsi besar evaluasi dalam pembelajaran. Fungsi 

evaluasi memiliki cakupan yang luas, bergantung dari sudut mana kita 

melihatnya. Fungsi evaluasi secara menyeluruh adalah sebagai berikut 

(Arifin, 2016:16) : 

a. Secara psikologis, dalam pembelajaran peserta didik perlu mengetahui 

prestasi belajarnya, oleh karena itu guru perlu melakukan evaluasi 

pembelajaran, termasuk penilaian prestasi belajar peserta didik untuk 

mengetahui sejauh mana kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan 

sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. sehingga peserta didik bisa 

merasakan kepuasan dan ketenangan.  

b. Secara sosiologis, dalam arti bahwa peserta didik dapat berkomunikasi 

dan beradaptasi terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan segala 

karakteristiknya, hal tersebut merupakan fungsi dari evaluasi untuk 

mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke 

masyarakat.  

c. Secara didaktis-metodes, merupakan salah tujuan dari evaluasi untuk 

membantu guru dalam memperbaiki proses pembelajarannya serta 

membantu guru dalam menempatkan peserta didik dalam kelompok 

tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya. 

d. Evaluasi membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi, 

baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan maupun 

kenaikan kelas. 
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e. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui kedudukan peserta didik dalam 

kelompok, apakah dia termasuk anak pandai, sedang, ataukah kurang 

pandai. 

f. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik 

dalam menempuh program pendidikannya. 

g. Secara administratif, hasil dari evaluasi dapat memberikan gambaran 

secara umum tentang semua hasil usaha yang dilakukan oleh institusi 

pendidikan untuk diketahui oleh pejabat pemerintah yang berwenang. 

Dalam evalusi tersebut juga berfungsi untuk memberikan laporan 

tentang kemajuan peserta didik kepada orang tua, , kepala sekolah, 

guru-guru, dan peserta didik itu sendiri.  

Berdasarkan uraian di atas maka fungsi evaluasi pembelajaran 

sendiri adalah:  

1. Untuk mengetahui kondisi objektif serta peringkat hasil atau posisi 

peserta didik  

2.  Untuk mengetahui kemampuan masing peserta didik 

3. Untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan masing-masing 

peserta didik serta tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan-

permasalahan peserta didik 

5. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran  

Evaluasi pembelajaran memiliki cakupan berkaitan dengan objek 

evaluasi itu sendiri, jika objek evaluasi tentang pembelajaran, maka 

semua hal yang berkaitan dengan pembelajaran menjadi ruang lingkup 
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evaluasi pembelajaran. Dalam hal ini, ruang lingkup evaluasi 

pembelajaran ditinjau dari berbagai perspektif: 

a. Perspektif domain hasil belajar 

Hasil belajar dikelompokan dalam tiga domain yaitu, kognitif, afektif 

serta psikomotor, setiap domain disusun menjadi beberapa jejang 

kemampuan, muali dari hal yang sederhana sampai dengan hal yang 

kompleks. Adapun rincian domain tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Domain kognitif (cognitive domain), domain ini memiliki enam 

jenjang kemampuan yaitu: 

a) Penerapan (application), merupakan jenjang kemampuan yang 

menuntut peserta didik untuk menggunakan ide-ide umum, tata 

cara ataupun metode, prinsip dan teori-teori dalam situasi baru 

dan konkret. 

b) Pemahaman (comprehension), kemampuan ini dijabarkan 

dalam tiga yaitu, menerjemahkan, menafsirkan, serta 

mengekstrapolasi. Pada jenjang kemampuan ini peserta didik 

dituntut untuk mengerti atau memahami tentang materi 

pelajaran yang telah disampaikan oleh guru serta dapat 

memanfaatkannya tanpa harus menghubungkannya denganhal-

hal lain.  

c) Pengetahuan (knowledge), merupakan jenjang kemampuan 

yang menuntut peserta didik untuk dapat mengenali atau 

mengetahui adanya konsep, prinsip, fakta atau istilah, tanpa 

harus mengerti atau menggunakannya. 
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d) Analisis (analysis), pada jenjang ini peserta didik dituntut harus 

mampu untuk menguraikan keadaan tertentu atau suatu situasi  

ke dalam unsur-unsur atau komponen pembentuknya. 

e) Sintesis (synthesis), merupakan jenjang kemampuan yang 

menuntut peserta didik untuk menghasilkan sesuatu yang baru 

dengan cara menggabungkan berbagai faktor. 

f) Evaluasi (evaluation), merupakan jenjang kemampuan yang 

menuntut peserta didik untuk dapat mengevaluasi suatu situasi, 

keadaan, pernayataan atau konsep berdasarkan criteria tertentu. 

2) Domain afektif (affective domain), merupakan internalisai sikap 

menuju pertumbuhan batiniah dan terjadi bila peserta didik 

menjadi sadar dengan nilai yang diterima dalam mengambil sikap 

sebagai pembentukan tingkah laku. Domain afektif terdiri dari 

beberapa jenjang kemampuan yaitu: 

a) Kemauan menerima (receiving), yaitu jenjang kemampuan 

yang menuntut peserta didik untuk peka terhadap eksistensi 

dari suatu fenomena tertentu. 

b) Kemauan (responding), merupakan jejang kemampuan yang 

menuntut peserta didik  untuk tidak hanya peka pada satu 

fenomena saja. 

c) Menilai (valuing), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut 

peserta didik untuk menilai suatu objek, fenomena atau tingkah 

laku tertentu secara konsisten. 
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d) Organisai (organization), merupakan jenjang kemampuan yang 

menuntu peserta didik untuk menyatukan nilai-nilai yang 

berbeda, memecahkan masalah, serta membentuk suatu sistem 

nilai. 

3) Domain psikomor (psychomotor domain), yaitu kemampuan 

peserta didik berkaitan dengan gerakan tubuh atau bagian-

bagiannya mulai dari gerakan yang sederhana sampai gerakan yang 

kompleks. 

b. Perspektif sistem pembelajaran 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ruang lingkup 

evaluasi pembelajaran hendaknya bertitik tolak dari tujuan evaluasi itu 

sendiri. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui  keefektifan sistem 

pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif 

sistem pembelajaran: 

1)  Program pembelajaran, yang meliputi: 

a) Sumber belajar, meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik dan 

latar. 

b) Penilaian proses dan hasil belajar, baik yang menggunakan tes 

maupun non tes 

c) Metode tanya jawab, seperti metode ceramah, diskusi dan 

sebagainya merupakan metode pembelajaran, yaitu cara yang 

digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. 
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d) Lingkungan, yang utama adalah lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolah. 

e) Tujuan pembelajaran umum atau kompetensi dasar, merupakan 

target yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam setiap 

pokok pembahasan atau topik. 

f) Media pembelajaran, yaitu alat-alat yang membantu 

mempermudah guru dalam menyampaikan isi materi pelajaran. 

g) Isi kurikulum memiliki tiga unsur yaitu: logika, etika dan 

estetika. Isi atau materi pembelajaran, yakni isi kurikulum 

berupa pokok bahasan dan sub pokok bahasan serta rinciannya 

dalam setiap bidang studi atau mata pelajaran.  

2) Proses pelaksanaan pembelajaran meliputi 

a) Prosedur pelaksanaan setiap jenis kegiatan, Jenis kegiatan,  

efektivitas dan efisiensi, sarana pendukung, dan sebagainya 

merupakan bagian dari kegiatan. 

b) Orang yang menciptakan suasana pembelajaran yang 

kondudsif, sebagai orang yang menyampaikan materi 

pembelajaran hal tersebut merupakan tugas yang harus 

dilakukan oleh seorang guru. 

c) Peserta didik, merupakan objek utama dalam proses 

pembelajaran 

3) Hasil pembelajaran, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun 

jangka panjang. 
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c. Perspektif penilaian proses dan hasil belajar 

Meliputi: 

1) Sikap dan kebiasaan, motivasi, bakat, minat 

2) Pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap bahan 

pelajaran 

3) Kecerdasan peserta didik 

4) Keterampilan 

d. Perspektif penilaian berbasis kelas 

Meliputi: 

1) Kompetensi dasar mata pelajaran 

2) Kompetensi lintas kurikulum, merupakan kompetensi yang harus 

dikuasai peserta didik melalui seluruh rumpun pelajaran dalam 

kurikulum  

3) Pencapaian keterampilan hidup, merupakan penguasaan dari semua 

kompetensi 

4) Sikap, keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berindak dan berpikir peserta didik 

seteh menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu, hal tersebut 

merupakan bagian dari kompetensi tamatan.  

5) Kompetensi rumpun pelajaran, merupakan kumpulan dari mata 

pelajaran atau disiplin ilmu yang lebih spesifik 

B. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

Pengertian pendidikan kewarganegaraan menurut Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan 
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Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu, mata pelajaran yang memfokuskan 

pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan 

hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang 

cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan yang diamanatkan oleh 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana yang 

tercantum dalam kurikulum, merupakan mata pelajaran yang memfokuskan 

pada pembentukan karakter siswa. Karena itu program mata pelajaran PPKn 

memuat konsep-konsep umum ketatanegaraan, politik dan hukum negara 

serta teori umum yang lainnya.  

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan adalah  upaya sadar dan 

terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga Negara dengan 

menumbuhkan jatidiri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak 

dan kewajiban dalam bela Negara, demi kelangsungan kehidupan serta 

kejayaan bangsa dan Negara. Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, dapat 

dikemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah suatu mata 

pelajaran dari suatu rangkaian proses yang mengarahkan peserta didik 

menjadi warga negara yang berkarakter, cerdas, terampil dan bertanggung 

jawab sesuai dengan amanat dari pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

C. Pembelajaran Project Citizen 

Pembelajaran kewarganegaraan atau project citizen merupakan suatu 

instructional treatmen yang berbasis masalah untuk mengembangkan 

kecakapan, pengetahuan, watak kewarganegaraan yang demokratis, inovasi 

dalam pembelajaran serta dirancang untuk membentuk peserta didik 
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memahami teori kewarganegaraan melalui pengalaman belajar praktik-

empirik. Project citizen juga merupakan suatu untuk mengembangkan 

pengetahuan, kecakapan dan watak kewarganegaraan demokratis peserta 

didik. Tujuan project citizen adalah memotifasi dan memberdayakan siswa 

untuk berinteraksi secara aktif dengan organisasi-organisasi pemerintah dan 

masyarakat sipil untuk mengkaji dan memcahkan suatu persoalan di sekolah. 

Para siswa belajar mengawasi dan mempengaruhi kebijakan publik, 

meningkatkan kecakapan yang diperluakan untuk menjadi warganegara yang 

bertanggung jawab, efektif dan memiliki rasa percaya diri dalam 

menggunakan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara 

(Budimansyah, 2008:97). Dalam pembelajaran berbasis project citizen 

terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh siswa untuk memperoleh 

hasil temuannya di lapangan yaitu: 

1. Mengindentifikasi persoalan kebijakan publik di masyarakat 

Pada tahapan ini mempunyai beberapa proses kegitan yang harus 

dilalui diantaranya yaitu guru bersama-sama siswa mendiskusikan tujuan, 

mencari masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat yang 

diketahui siswa, kemudian guru memberi tugas pekerjaan rumah terkait 

masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat yang dianggap 

mudah oleh siswa untuk diteliti sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

oleh masing-masing siswa itu sendiri. Dalam menyelesaikan tugas rumah 

yang diberikan guru tersebut, siswa diharapkan untuk mencari sumber-

sumber informasi terkait dengan pokok masalah yang dikaji yaitu: a) 

mewawancara informan yang dianggap menguasai masalah yang dikaji, 
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b) mencari sumber informasi melalui media cetak koran, tabloid, internet, 

siaran radio maupun televise yang dianggap bisa memberikan informasi 

terkait masalah yang dikaji. 

2. Menentukan masalah yang akan dikaji kelas 

Sebelum menentukan suatu masalah yang hendak dikaji, terlebih 

dahulu guru memberikan penjelasan dan membekali siswa dengan 

pengetahuan terkait masalah yang akan dikaji di masyarakat dengan 

tahapan-tahapan sebagai berikut yaitu : a) masalah-masalah yang telah 

dikumpulkan kemudian dikaji, b) melakukan pemilihan masalah yang 

akan dikaji secara demokratis, c) melakukan penelitian lanjutan tentang 

masalah yang telah dipilih untuk dikaji dengan mencari informasi terkait 

masalah tersebut 

3. Mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok masalah yang 

dikaji.  

Langkah-langkah tahapan ini ialah, a) identifikasi atau menentukan 

sumber-sumber informasi, b) mendokumentasikan dan meninjau kembali 

sumber informasi yang telah diperoleh, c) melakukan penelitian lanjutan 

terkait masalah yang telah dipilih dengan mencari dan mengumpulkan 

informasi. 

4. Menyusun portofolio kelas 

Pada tahapan tersebut di atas, diharapkan penelitian telah selesai 

dilakukan  setelah itu barulah tahapan proses atau langkah-langkah 

menyusun portofolio kelas, berikut proses menyusun portofolio kelas 

yaitu: a) kelas dibagi menjadi empat kelompok, masing-masing 
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kelompok akan bertanggung jawab untuk membuat satu bagian 

portofolio, b) guru menjelaskan rincian tugas-tugas masing kelompok 

dalam mengembangkan portofolio. Masing-masing kelompok portofolio 

memiliki tugas yaitu: merumuskan masalah, mengkaji alternatif 

kebijakan yang lain, mengembangkan rencana kerja, c) guru 

menerangkan tugas masing-masing kelompok untuk membuat portofolio  

yakni anggota masing-masing kelompok mempunyai tugas dan bagian 

dalam mendokumentasikan dan menayangkan portofolio.  

5. Menyajikan portofolio 

Pada penyelenggaraan gelar kasus atau presentasi portofolio, ada 

beberapa proses yang harus dilakukan oleh guru sebagai pihak pelaksana 

atau penyelenggara yaitu: a) mempersiapkan sidang, b) guru sebagai 

pembuka sidang, c) penyajian portofolio oleh masing-masing kelompok 

yang disertai tanya jawab dari dewan juri, d) selingan atau hiburan, e)  

kritik, saran, dantanggapan dari audiens, f) pengumuman hasil dari 

dewan juri. Penyajian portofolio (show case) dapat dilaksanakan setelah 

kelas menyelesaikan portofolio tampilan maupun portofolio 

dokumentasi. 

6. Mengevaluasi pengalaman belajar 

Pada tahapan ini evaluasi penting untuk dilakukan sebagi bentuk 

refleksi terhadap apa yang telah dilaksanakan, tujuannya agar 

kedepannya keselahan atau kekurangan yang terjadi bisa dihindari serta 

dapat meningkatkan kinerja belajar siswa.  

Budimansyah (2008:182) menegaskan bahwa landasan pemikiran 

project citizen terletak pada satu kerangka yang terdiri dari lima 
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gagasan pendidikan dan politik yaitu: a) perlunya keterlibatan 

warga negara dalam kehidupan bernegara, b) jika para siswa 

secara aktif ikut ambil bagian dalam kehidupan bernegara, mereka 

akan menyadari bahwa pendidikan kewarganegaraan kaya akan 

nilai-nilai, c) inti dari pengetahuan kewarganegaran adalah dengan 

mengali masalah-masalah yang ada di komunitas mereka sendiri, 

maka mereka akan mengetahui prinsip-prinsip dari demokrasi itu 

sendiri, d) project citizen dimaksudkan untuk diterapkan terutama 

para siswa atau peserta didik, e) project citizen menganggap siswa 

atau peserta didik sebagai sumber kewarganegaraan yang gagasan 

dan tenaganya dapat dicurahkan secara nyata pada masalah-

masalah kebijakan publik. 

 

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan Dengan Bidang Yang Titeliti 

Evaluasi merupakan bagian yang penting dan tidak bisa dipisahkan 

dalam suatu kegiatan atau aktivitas  pembelajaran, jika dalam pembelajaran 

bertujuan pengembangan potensi dan pendukung prstasi peserta didik, maka 

dalam evaluasi bertujuan sebagai penyedia informasi untuk mengetahui 

proses dan tingkat keberhasilan dalam belajar mengajar. Oleh karena itu pada 

penelitian ini ada dua penelitian yang relevan dengan bidang penelitan yang 

akan peneliti teliti nantinya. Kedua bidang penelitian yang relevan dengan 

bidang penelitian peneliti yaitu: 

1. Evaluasi Pembelajaran Mata Pelajaran PAI Siswa Kelas IX SMP Islam 

Sultan Agung Sukolilo Pati merupakan tuliasan atau skripsi karya Moh. 

Arifin  (2009) 

Pada penelitian skripsi karya Moh. Arifin bertujuan untuk 

mengetahui: (a) Perencanaan evaluasi pembelajaran mata pelajaran PAI 

pada siswa kelas IX di SMP Islam Sulta Agung Sukolilo Pati, (b) 

Mengetahui pelaksanaan evaluasi pembelajaran mata pelajaran PAI pada 

siswa kelas IX SMP Isalam Sultan Agung Sukolilo Pati, (c) Mengetahui 
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hasil evaluasi dan umpan balik pembelajaran mata pelajaran PAI siswa 

kelas IX SMP Islam Sultan Agung Sukolilo Pati 

2. Implementasi Evaluasi Pembelajaran di Sekolah Alam (Studi Kasus di 

SD School of Universe Parung) merupakan penelitian skripsi karya 

Welvi Redasuryani (2015) 

Fokus dari penelitian tersebut di atas adalah pada penerapan 

evaluasi pembelajaran, dan penelitian ini memiliki tujuan untuk 

mengetahui: (a) Proses perencanaan evaluasi pembelajaran, (b) 

Pelaksanaan evaluasi pembelajaran, (c) Monitorin evaluasi pembelajaran, 

(d) Pengolahan data evaluasi pembelajaran, (e) Pelaporan hasil evaluasi 

pembelajaran, (f) Penggunaan hasil evaluasi pembelajaran. 

Meskipun kedua penelitian di atas meneliti tentang evaluasi, akan 

tetapi keduanya memiliki perbedaan perlakuan dan hasil yang telah 

diperoleh. Karena itu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti tentang evaluasi, tentunya memiki perbedaan dari kedua 

penelitian terdahulu di atas, yakni sesuai dengan judul yang akan di teliti 

oleh peneliti yaitu, “Analisi Evaluasi Dalam Pembelajaran PPKn 

Berbasis Projeck Citizen” pada penelitian ini, peneliti lebih 

memfokuskan analisis pada penerapan metode pembelajaran berbasis 

project citizen dan evaluasi yang di lakukan oleh guru PPKn. Peneliti 

akan melihat atau mengamati prilaku guru PKn dalam menerapkan 

metode berbasis project citizen pada matapelajaran PPKn dan saat guru 

memberikan evaluasi kepada siswa yang meliputi cara, metode dan 

waktu dalam memberikan evaluasi. 


