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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Sistem Kredit Semester  

1. Pengertian Sistem Kredit Semester 

Sistem Kredit Semester yang kemudian seisebut SKS menurut 

Permendikbud nomer 158 tahun2014 tentang penyelenggaraan pada 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah Pasal 1 dijelaskan sebagai 

bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menentukan 

sendiri jumlah beban dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada 

satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan atau 

kecepatannya (Permendikbud, 2014). Penyelenggaraan SKS selanjutnya 

dilakukan melalui pengorganisasian pembelajaran bervariasi dan 

pengelolaan waktu belajar yang fleksibel. Pengorganisasian pembelajaran 

bervariasi dilakukan melalui penyediaan unit-unit pembelajaran yang 

lengkap pada setiap mata pelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik. 

sedangkan pengelolaan waktu belajar yang fleksibel dilakukan melalui 

pengambilan beban belajar untuk unit-unit pembelajaran yang lengap pada 

setiap mata pelajaran oleh peserta didik yang telah disesuaikan dengan 

kecepatan belajar masing-masing (Pedoman penyelenggaraan SKS di 

SMA, 2017).  

Program pendidikan di sekolah dapat diselenggarakan dalam 

satuan waktu yang disebut semester. Program semesteran yang ada untuk 
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masing-masing mata pelajaran dan kegiatan lainnya mempunyai bobot 

yang kecil dan ada pula bobot yang besar. Satuan untuk menyatakan 

besarnya program semester ini disebut satuan kredit semester. Misalnya, 

satuan progam yang memiliki bobot 2 sks biasanya mengandung kegiatan 

yang setara dengan dua kali lipat kegiatan program semester yang 

berbobot 1 sks (Slameto, 1991). 

2. Karakteristi Sistem Kredit Semester 

Penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan sistem kredit 

semester pastinya memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

peyelenggaraan pendidikan yang tidak menggunakan sistem kredit 

semester. Adapun karakteristik SKS (Hamalik, 1991) sebagai berikut : 

a. Program pendidikan yang bervariasi dan luwes, baik dalam struktur 

program maupun dalam sistem penyampaiannya.  

b. Berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik masing-

masing untuk menentukan pilihan program, cara belajar, dan kecepatan 

penyelesaiannya. 

c. Menyediakan kemungkinan perpindahan dari satu program pendidikan 

ke program lainnya, baik secara horizontal maupun secara vertikal, 

tanpa kehilangan tabungan kredit semester yang telah diperolehnya.  

d. Penggunaan sarana pendidikan secara lebih efisien sesuai dengan 

kebutuhan sistem.  

e. Terjaminnya kepastian penyelesaian program semesteran pada waktu 

yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan waktu secara efisien.  



12 
 

Selanjutnya menurut (Slameto, 1991) penyelenggaraan pendidikan 

dengan menggunakan sistem kredit semester memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut : 

a. Penyajian program yang bervariasi dan luwes.  

Penyajian program pendidikan yang bervariasi dan luwes, 

dimungkinkan kepada setiap peserta didik pada setiap semesternya 

untuk memilih dan menentukan program-program semesteran mana 

yang akan diambilnya dengan jumlah sks sesuai dengan program 

belajarnya.  

b. Penyesuaian terhadap keadaan peserta didik secara perseorang. 

Penyesuaian yang dimaksud yaitu masing-masing peserta didik dapat 

meningkatkan minat, bakat dan kemampuannya. Mengingat bahwa 

masing-masing peserta didik dapat menetapkan sendiri beban belajar 

yang akan diikutinya pada setiap semester, maka pada dasarnya peserta 

didik tersebut diberi kesempatan untuk menentukan sendiri kecepatan 

penyelesaian program belajarnya.  

c. Keluwesan untuk perpindahan program pendidikan. 

Penyelenggaraan program pendidikan dengan sistem kredit semester 

memungkinkan seorang peserta didik yang pindah dari satu program 

pendidikan ke program lainnya tidak akan kehilangan tabungan kredit 

semesteryang telah diperolehnya. 
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d. Kejelasan program serta penyelesaian kegiatan setiap semester. 

Sistem kredit semester memungkinkan terjaminnya kepastian 

penyelesaian program semesteran pada waktu yang telah ditetapkan. 

Kepastian hasil yang diperoleh peserta didik pada setiap akhir semester 

merupakan dasar bagi pemilihan dan penentuan program belajar untuk 

semester berikutnya. Hal ini akan memberikan kemantapan dalam 

perencanaan dan penyelesaian program belajar secara menyeluruh 

dengan memandaatkan waktu secara efisien. 

3. Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester 

Menurut buku pedoman penyelenggaraan sistem kredit semester 

tahun 2017 mekanisme penyelenggaraan SKS secara umum dibagi 

menjadi 2 tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan (Direktorat Pembinaan 

SMA, 2017). 

a. Persiapan SKS 

Persiapan penyelenggaraan SKS dalam tahap ini melibatkan 

semua komponen dalam melaksanakan perannya sesuai dengan 

penjelasan tugas pokok dan fungsi masingmasing untuk menghasilkan 

output berupa (1) dukungan penyelenggaraan SKS dari warga sekolah 

dan pemangku kepentingan lain; (2) dokumen KTSP; (3) dokumen 

perangkat pembelajaran dan penilaian; dan (4) Dokumen  perangkat 

layanan akademik dan bimbingan. Selain itu pada tahap ini juga akan 

dilakukan sosialisasi internal warga sekolah, verifikasi perijinan dan 
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inventarisasi kebutuhan penyelenggaraan SKS, dan sosialisasi internal 

maupun eksternal. 

1) Kepala sekolah  

a) Membentuk Tim Pelaksana SKS (Tim Pengembang 

Kurikulum/TPK).  

b) Mengajukan izin kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk 

mendapatkan rekomendasi pengurusan ijin penyelenggaraan 

SKS ke Direktorat Pembinaan SMA. Perijinan ini dapat 

dilaksanakan secara kolektif yang dikoordinasikan oleh Dinas 

Pendidikan Provinsi.  

2) TPK (Tim Pengembang Kurikulum) 

a) Menyusun seluruh jadwal kegiatan penyelenggaraan SKS.  

b) Menyusun draf  KTSP (buku 1, 2 dan 3).  

c) Merancang sistem aplikasi pendukung administrasi 

penyelenggaraan SKS.  

d) Menyusun pembagian tugas guru, jadwal kegiatan belajar, 

tugas PA, dan BK 

3) Guru  

a) Mempelajari dan membahas draf dokumen KTSP serta 

memberikan masukan untuk finalisasi KTSP.  

b) Menyusun  Silabus dan RPP sebagai acuan penyusunan 

UKBM.  
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c) Menyusun UKBM mengacu kepada Pedoman Penyelenggaraan 

SKS dan Panduan Pengembangan UKBM yang diterbitkan 

oleh Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, Tahun 2017.  

d) Menyiapkan perangkat penilaian formatif dan sumatif.  

e) Merancangkan program remediasi dan pengayaan untuk 

pembelajaran tuntas yang mengacu kepada naskah 

Pembelajaran Tuntas yang diterbitkan oleh Direktorat 

Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

Tahun 2017. 

4) PA dan BK  

a) Merancang program layanan dan konsultasi akademik.  

b) Menyiapkan perangkat layanan dan konsultasi bimbingan.  

c) Memberikan bantuan kepada peserta didik agar dapat 

berkembang secara mandiri dan mampu menyelesaikan 

masalah belajar  

d) Membantu peserta didik untuk merancang beban belajar sesuai 

dengan kemampuan  

e) Membantu peserta didik untuk mengatasi kesulitan belajar  

f) Memberikan motivasi belajar kepada peserta didik agar dapat 

mencapai pemenuhan kompetensi secara optima 
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b. Pelaksanaan SKS 

1) Menerapkan 7 (tujuh) Prinsip Penyelenggaraan SKS  

Setiap satuan pendidikan penyelenggara SKS pada tahap 

pelaksanaan ini wajib menerapkan 7 prinsip penyelenggaraan SKS 

, yaitu (1) SKS bukan hanya untuk peserta didik yang memiliki 

kecepatan dalam belajar (2) tranformasi pengalaman belajar 

melalui pembelajaran tatap muka, terstruktur, dan mandiri; (3) 

melaksanakan pembelajaran tuntasan belajar; (4) penilaian acuan 

patokan berbasis kompetensi dan kenaikan kelas otomatis; (5) 

bahan belajar dan pembelajaran berbentuk Buku Teks Pelajaran 

(BTP) dan/atau modul berbentuk Unit Kegiatan Belajar Mandiri 

(UKBM) berbasis KD; (6) sepenuhnya menggunakan Struktur 

Kurikulum 2013, tidak boleh ada pemampatan ke dalam program 

kurang dari enam semester; dan (7) menyelenggarakan 

pembelajaran klasikal, pembelajaran kelompok kecil, dan 

pembelajaran individual. 

2) Beban Belajar dalam Struktur Kurikulum 2013  

Beban belajar dinyatakan sebagai keseluruhan muatan dan 

pengalaman belajar yang harus diikuti peserta didik dalam satu 

minggu, satu semester, dan satu tahun pelajaran sesuai dengan 

Struktur Kurikulum 2013. Beban belajar di Sekolah Menengah 

Atas/Madrasah Aliyah terdiri atas; (a) kegiatan tatap muka, (b) 

kegiatan terstruktur, dan (c) kegiatan mandiri. Beban belajar 
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kegiatan tatap muka dinyatakan dalam jumlah jam pelajaran per 

minggu, dengan durasi setiap satu jam pelajaran adalah 45 (empat 

puluh lima) menit. Beban belajar kegiatan terstruktur dan kegiatan 

mandiri paling banyak 60% (enam puluh persen) dari waktu 

kegiatan tatap muka yang bersangkutan. 

Beban belajar selama satu minggu untuk kelas X adalah 42 

jam pelajaran, kelas XI adalah 44 jam pelajaran, dan kelas XII 

adalah 44 jam pelajaran. Beban belajar satu semester di kelas X 

dan kelas XI masing-masing paling sedikit 18 minggu efektif. 

Beban belajar di kelas XII semester ganjil paling sedikit 18 minggu 

efektif dan semester genap paling sedikit 14 minggu efektif 

(Pedoman Penyelenggaraan SKS Tahun 2017). Beban belajar yang 

harus diselesaikan oleh peserta didik selama 6 semester minimal 

260 jam pelajaran atau 260 sks. 

3) Pemetaan Profil Peserta Didik  

Pemetaan profil peserta didik sebagai prediksi kecepatan 

belajar dalam kelompok lambat, normal dan cepat didasarkan pada 

hasil penilaian formatif pada masing-masing UKBM. Untuk 

peserta didik yang belum mencapai tingkat penguasaan atau belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) termasuk ke dalam 

pembelajar lambat, untuk peserta didik yang telah mencapai KKM 

termasuk pembelajar normal, dan untuk peserta didik yang 

melebihi KKM termasuk pembelajar cepat. Bagi pembelajar lambat 
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harus dibantu dengan program remediasi, bagi pembelajar normal dapat 

melanjutkan pada UKBM berikutnya, sedangkan bagi pembelajar cepat 

di samping dapat melanjutkan ke UKBM berikutnya juga diberikan 

layanan program pengayaan. Bagi pembelajar cepat dapat 

menyelesaikan keseluruhan beban belajar lebih cepat dari yang 

biasanya ketika belajar di SMA yaitu 6  semester. Ketiga kelompok 

pembelajar tersebut harus difasilitasi sampai dengan yang bersangkutan 

menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang dipersyaratan dalam 

Kurikulum. 

4) Penentuan Peminatan Peserta Didik  

Penentuan peminatan, lintas minat dan/atau pendalaman 

minat sepenuhnya harus mengacu kepada Permendikbud Nomor 64 

Tahun 2014 tentang Peminatan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

5) Penentuan Rombongan Belajar  

Penentuan rombongan belajar dibagi sebagai berikut  : 

Kelas Administratif/Klasikal dengan jumlah peserta didik 

maksimal 36 orang terdiri dari pembelajar cepat, normal, dan 

lambat (kelas heterogen). Penentuan rombongan belajar ini tidak 

diarahkan oleh sekolah menjadi kelas pembelajar cepat, kelas 

pembelajar normal, dan kelas pembelajar lambat, meskipun pada 

akhirnya ketiga kelompok tersebut akan muncul pada saat dan 

setelah peserta didik menyelesaikan UKBM-UKBM. 
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6) Penentuan dan Pengaturan Jadwal Kegiatan Pembelajaran   

Pengaturan jadwal kegiatan belajar berkaitan dengan Beban 

Belajar yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu 

semester, dan satu tahun pelajaran. Beban Belajar yang terdapat 

pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada 

Pendidikan sekolah Dasar dan Menengah Pasal 7 dinyatakan 

sebagai keseluruhan muatan dan pengalaman belajar yang harus 

diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu 

tahun pelajaran. Beban Belajar ini digunakan sebagai acuan dalam 

mengatur jadwal kegiatan belajar yang dirincikan ke dalam 

kegiatan belajar mingguan, bulan, dan semester. Jadwal 

pembelajaran diatur sepenuhnya oleh masing-masing satuan 

pendidikan dengan pimpinan Kepala Sekolah dan seluruh 

perangkatnya 

7) Sistem Penilaian Capaian UKBM  

Penilaian menggunakan PAP (Penilaian Acuan Patokan) 

dengan penetapan KKM untuk setiap UKBM diatur oleh satuan 

pendidikan. KKM dalam UKBM merupakan dasar bagi peserta 

didik untuk melanjutkan belajar UKBM berikutnya sehingga 

peserta didik mencapai ketuntasan untuk semua UKBM dalam 

suatu mata pelajaran. Penguasaan/pencapaian belajar setiap peserta 

didik tersebut diukur dari penguasaan kompetensi yang dicapai 
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secara individual setiap KD atau KD masing-masing mata 

pelajaran pada semester berjalan yang dituangkan ke dalam Kartu 

Hasil Studi (KHS). Laporan hasil belajar yang dituangkan ke 

dalam KHS digunakan untuk keperluan intern sekolah. Apabila 

seorang peserta didik menyelesaikan hanya sebagaian saja dari 

beban belajar yang ditetapkan pada suatu semester, maka peserta 

didik tersebut belum bisa menerima rapor namun menerima KHS. 

Rapor tersebut akan diberikan jika beban belajar secara 

keseluruhan dari suatu semester tersebut telah tuntas. Apabila 

peserta didik menyelesaikan beban belajar dalam satu semester 

sebanyak 2 semester sekaligus, maka yang bersangkutan akan 

menerima 2 rapor. Dengan demikian meskipun telah 

menyelesaikan belajar selama 4 semester maka mereka tetap 

menerima 6 rapor sesuai semester kurikulum. 

8) Penentuan Kriteria Kelulusan  

Kelulusan pada setiap peserta didik ditentukan oleh 

penyelesaian seluruh mata pelajaran secara tuntas dan diakhiri 

dengan ujian sekolah atau ujian yang bersifat nasional sebagai 

penilaian sumatif yang dapat diadakan pada setiap semester. Ujian 

Sekolah yang bersifat komprehensip terhadap keseluruhan UKBM 

ditentukan oleh satuan pendidikan. Ketentuan ini diatur dalam 

Peraturan Akademik masing-masing oleh setiap satuan pendidikan. 
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B. Pembelajaran PAI 

Menurut Hanafi, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pembelajaran 

merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 

dalam suatu proses merupakan sebuah sistem yaitu satu kesatuan komponen 

yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan saling berinteraksi untuk 

mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan 

yang ditetapkan. Pembelajaran merupakan suatu usaha pendidik dalam 

mewujudkan terjadinya proses untuk memperoleh pengetahuan, penguasaan 

kemahiran dan pembentukan sikap dan kepercayaan pada tiap peserta didik 

(Hanafi, 2014).  

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 

dalam memberikan kecakapan dan pengetahuan kepada peserta didik dengan 

melalui proses belajar-mengajar di sekolah dengan menggunakan cara-cara 

atau metode tertentu (Maesaroh, 2013). Pembelajaran menurut 

Rombepanjung dalam (Thobroni, 2016) adalah pemerolehan suatu mata 

pelajaran atau memperoleh suatu keterampilan melalui pelajaran, pengalaman 

dan pengajaran. Selain itu pembelajaran juga memiliki karakteristik seperti 

yang dikatakan oleh Brown dalam (Thobroni, 2016) yaitu sebagai berikut : 

1. Belajar adalah menguasai atau memperoleh 

2. Belajar adalah mengingat-ingat informasi atau keterampilan 
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3. Proses mengingat-ingat melibatkan sistem penyimpanan, memori dan 

organisasi kognitif 

4. Belajar melibatkan perhatian aktif sadar dan bertindak menurut peristiwa-

peristiwa di luar serta di dalam organisme. 

5. Belajar itu bersifat permanen, tetapi tunduk pada lupa. 

6. Belajar melibatkan berbagai bentuk latihan, mungkin latihan yang 

ditopang dengan imbalan dan hukum. 

7. Belajar adalah suatu perubahan dalam perilaku. 

Mata pelajaran PAI di MA dibagi menjadi 4 mata pelajaran yaitu Al-

Qur’an Hadis, Fikih, Akidah Akhlak dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). 

Peraturan Menteri Agama RI nomor 000912 tahun 2013 tentang kurikulum 

madrasah 2013 mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab dijelaskan bahwa, mata 

pelajaran PAI di MA memiliki karakteristik dan tujuan sebagai berikut 

(Permenag RI, 2013): 

a. Karakteristik mata pelajaran PAI di Madrasah Aliyah : 

1) Al-Qur’an Hadis, menekankan pada kemampuan untuk membaca, 

menulis, memahami makna secara tekstual dan kontekstual, dan 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Akidah Akhlak, menekankan pada mamahami keimanan dan 

keyakinan Islam sehingga yakin dan mampu mempertahankan 

keyakinan/keimanannya serta menghayati dan mengamalkan nilai-

nilai asmaul husna. Akhlak menekankan pada kebiasaan  untuk 
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menerapkan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3) Fikih, menekankan pada pemahaman dalam ketengtuan hukum 

Islam serta cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang baik 

dan benar. 

4) Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) menekankan pada kemampuan 

mengambil pelajaran dari peristiwa sejarah Islam, meneladani 

tokoh muslim yang berprestasi, dan mengaitkan dengan fenomena 

sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, dan seni, untuk 

melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan peradaban 

Islam masa sekarang dan yang akan datang. 

b. Tujuan mata pelajaran PAI di Madrasah Aliyah : 

1) Al-Quran Hadis memiliki tujuan untuk :  

a) Meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap al-Quran dan 

hadis, 

b) Membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang ada dalam al-

Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan 

menghadapi hidup, 

c) Meningkatkan pemahaman serta pengalaman isi kandungan al-

Quran dan hadis yang didasari oleh ilmu tentang al-Quran dan 

hadis. 
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2) Akidah akhlak memiliki tujuan untuk : 

a) Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, 

pemupukan dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan, pembiasaan serta pengalaman peserta didik 

tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang 

berkembang terus keimanan dan ketakwaannya kepada Allah 

SWT,  

b) Mewujudkan warga Indonesia yang berakhlak mulia dan 

menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari baik 

dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai perwujudan 

dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. 

3) Fikih memiliki tujuan untuk :  

a) Mengetahui dan memahami kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dan 

tatacara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut 

aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman 

hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial, 

b) Melaksanakan dan  mengamalkan ketentuan hukum Islam 

dengan baik dan benar, sebagai bentuk dari ketaatan dalam 

menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan 

manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, 

sesama manusia dan makhluk lainnya maupun dengan 

lingkungannya. 
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4) Sejarah Kebudayaan Islam mamiliki tujuan untuk :  

a) Menumbuhkan kesadaran peserta didik terkait pentingnya 

mempelajari landasan, nilai dan norma Islam dari Rasulullah 

SAW,  

b) Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu 

dan tempat dalam sebuah proses dari masa lampau, masa kini 

dan masa depan,  

c) Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah 

dengan benar yang didasarkan dari pendekatan ilmiah,  

d) Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terkait 

peninggalan Islam di masa lalu,  

e) Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil 

ibrah  dari peristiwa sejarah Islam, meneladani tokoh 

berprestasi dan mengaitkan fenomena yang ada untuk 

mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam.  
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C. Evaluasi dan Penilaian Hasil Belajar dengan Sistem SKS 

Sebuah buku tentang evaluasi di dalamnya banyak menjelaskan sebuah 

arti yang hampir sama tetapi memiliki istialh yang sangat berbeda, seperti 

evaluasi dan penilaian. Evaluasi memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari 

pada penilaian, sedangkan penilaian mlebih berfokus pada aspek tertentu saja 

yang merupakan bagian dari ruang lingkup tersebut. Semisal jika sesuatu 

yang ingin dinilai adalah sistem pembelajaran, maka ruang lingkupnya adalah 

semua komponen pembelajaran, dan istilah yang tepat untuk menilai sistem 

pembelajaran disini adalah evaluasi. Sedangkan jika sesuatu yang ingin 

dinilai hanya satu komponen atau beberapa komponen atau bagian 

pembelajaran, misalnya hasil belajar maka istilah yang tepat adalah penilaian 

(Arifin, 2013). Untuk lebih lanjut tentang evaluasi dan penilaian hasil belajar 

akan dijelaskan sebagai berikut :  

1. Evaluasi 

a. Pengertian evaluasi 

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan mempunyai 

sifat yang berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, 

menginterpretasikan dan menyajikan sebuah informasi tentang suatu 

program untuk dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat suatu 

keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program 

selanjutnya (Widoyoko, 2014).  

Evaluasi pada hakikatnya adalah suatu proses yang sistematis 

dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) dari 
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sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka 

pembuatan keputusan. Selanjutnya disini dijelaskan evaluasi 

merupakan suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang 

diperoleh dari adanya evaluasi merupakan kualitas sesuatu, baik yang 

menyangkut tentang nilai maupun arti, sedangkan kegiatan untuk 

sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. Pembahasan 

tentang evaluasi berarti mempelajari tentang bagaimana proses 

pemberian pertimbangan tentang kualitas sesuatu. Gambaran tentang 

kualitas ynag dimaksud merupakan konsekuensi dari proses evaluasi 

yang dilakukan. Proses tersebut tentunya dilakukan secara sistematis 

dan berkelanjutan, dalam artian terencana, sesuai dengan prosedur dan 

prinsip serta dilakukan secara terus menerus (Arifin, 2013). 

b.  Tujuan evaluasi 

Tujuan evaluasi adalah untuk mendapatkan informasi yang 

akurat serta objektif tentang suatu program. Informasi yang diperoleh 

tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak atau hasil 

yang telah dicapai, efisiensi serta pemanfaatan hasil evaluasi yang 

difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil 

keputusan apakah program tersebut dilanjutkan, diperbaiki, atau 

dihentikan. Selain itu, juga dipergunakan untuk kepentingan 

penyusunan program berikutnya maupun penyusunan kebijakan yang 

terkait dengan program (Widoyoko, 2014). 
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c. Fungsi evaluasi 

M. Chabib Thoha mendefinikan fungsi evaluasi pendidikan 

bila dilihat dari kepentingan masing-masing pihak, dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

1) Fungsi evaluasi pendidikan bagi guru adalah : 

a) Untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik. 

b) Untuk mengetahui kedudukan masing-masing individu peserta 

didik di dalam kelompoknya. 

c) Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam belajar-

mengajar dalam proses belajar mengajar. 

d) Untuk memperbaiki proses belajar mengajar. 

e) Untuk menentukan kelulusan peserta didik. 

2) Fungsi evaluasi pendidikan bagi peserta didik : 

a) Untuk mengetahui kemampuan dan hasil belajarmya. 

b) Untuk memperbaiki cara belajarnya. 

c) Untuk menumbuhkan dalam belajar. 

3) Fungsi evaluasi pendidikan bagi sekolah : 

a) Untuk mengukur mutu hasil pendidikan. 

b) Untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran sekolah.  

c) Untuk membuat keputusan peserta didik.  

d) Untuk mengadakan perbaikan kurikulum. 
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4) Fungsi evaluasi pendidikan bagi orang tua peserta didik: 

a) Untuk mengetahui hasil belajar anaknya. 

b) Untuk meningkatkan pengawasan dan bimbingan serta bantuan 

kepada anaknya dalam usaha belajar.  

c) Untuk membantu pemilihan jurusan atau jenis sekolah 

pendidikan lanjutan bagi anaknya.  

Adapun fungsi evaluasi pendidikan bagi masyarakat dan pemakai jasa 

pendidikan adalah  

1) Untuk mengetahui kemajuan sekolah. 

2) Untuk ikut memberikan kritik dan saran perbaikan bagi kurikulum 

pendidikan pada sekolah tersebut. 

3) Untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usahanya 

membantu lembaga pendidikan (Thoha, 2003). 

2. Penilaian hasil belajar  

a. Pengertian penilaian 

Permendikbud No 81A Tahun 2013 tentang Pedoman Umum 

Implementasi Kurikulum 2013 menjelaskan bahwa penilaian 

merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, 

dan menafsirkan data tentang suatu proses dan hasil belajar peserta 

didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, 

sehingga menjadi sebuah informasi yang bermakna dalam 

pengambilan keputusan. Penilaian dalam konteks hasil belajar 

diartikan sebagai suatu kegiatan menafsirkan atau memaknai data 
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hasil pengukuran tentang kompetensi yang dimiliki siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Data hasil pengukuran dapat 

diperoleh melalui tes, pengamatan, wawancara, portofolio, jurnal, 

maupun bentuk instrumen lainnya (Widoyoko, 2014). 

b. Tujuan penilaian 

Adapun tujuan penilaian hasil belajar (Arifin, 2013) adalah : 

1) Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap 

materi yang telah diberikan.  

2) Untuk mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap 

peserta didik terhadap program pembelajaran. 

3) Untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar 

peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

yang telah ditetapkan. 

4) Untuk mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Keunggulan peserta 

didik dapat dijadikan dasar oleh pendidik untuk memberikan 

pembinaan dan pengembangan lebih lanjut, sedangkan 

kelemahannya dapat dijadikan sebagai acuan untuk memberikan 

bantuan atau bimbingan. 

5) Untuk seleksi, yaitu memilih dan menentukan peserta didik yang 

sesuai dengan jenis pendidikan tertentu. 

6) Untuk menentukan kenaikan kelas. 



31 
 

7) Untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya.  

c. Fungsi penilaian 

Penilaian hasil belajar mempunyai fungsi-fungsi yang dibagi 

menjadi 4 (Hamalik, 1991) yaitu: 

1) Fungsi Instruksional, yakni untuk memperoleh keputusan 

tentang keberhasilan belajar mengajar yang telah dilaksanakan. 

2) Fungsi kurikuler,  yakni memberikan umpan balik tentang 

pelaksanaan kurikuler dan program studi peserta didik. 

3) Fungsi diagsotik, yakni berguna sebagai bahan yang 

menggambarkan keberhasilan dan kelemahan-kelemahan 

peserta didik dalam kegiatan belajarnya.  

4) Fungsi administratif, yakni menjadi bahan untuk menentukan 

kedudukan seorang peserta didik dalam jenjang pendidikannya 

dan jenis program yang sedang ditempuhnya.  

3. Evaluasi hasil belajar dalam sistem SKS 

Evaluasi terlaksananya SKS meliputi evaluasi kinerja satuan 

pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk 

perhitungan penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. Satuan pendidikan melakukan evaluasi pada setiap akhir 

yang meliputi:  (1) tingkat kehadiran peserta didik, guru, dan tenaga 

kependidikan; (2) keterlaksanaan KTSP dan kegiatan ekstrakurikuler; dan 

(3) hasil belajar peserta didik. Kemudian Hasil evaluasi selanjutnya 
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dilaporkan kepada pemangku kepentingan, seperti Dinas Pendidikan, dan 

pihak lain yang memerlukan. Keterlaksanaan SKS yang penting untuk 

dievaluasi adalah pada dokumen berikut (Pedoman Penyelenggaraan SKS, 

2017) : 

1) Evaluasi Kurikulum  

a. Penetapan beban belajar kesesuaiannya dengan Struktur Kurikulum 

2013.  

b. Kesesuaian pemetaan KI dan KD dengan UKBM pada setiap mata 

pelajaran.  

c. Kesesuaian antara beban belajar UKBM pada setiap mata pelajaran 

dengan struktur Kurikulum 2013.  

d. Implementasi UKBM setiap mata pelajaran.  

e. Mekanisme penentuan UKBM satu ke UKBM selanjutnya.  

f. Peraturan akademik.  

g. Penentuan dan keterlaksaan tugas PA.  

h. Pelaksanaan penilaian dan pengolahan nilai hasil belajar. 

i. Penentuan IP, dan lain-lain. 

2) Evaluasi terhadap pengelola dilakukan setahun sekali 

a. Tingkat relevansi penyelenggaraan SKS terhadap visi, misi, dan 

tujuan.  

b. Tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan 

pendidikan.  
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c. Tingkat efisiensi  dan produktivitas satuan pendidikan.  

d. Tingkat daya saing satuan pendidikan pada tingkat daerah, 

nasional, regional, dan global. 

3) Evaluasi Hasil Belajar  

Evaluasi hasil dilakukan melalui analisis hasil belajar peserta 

didik dalam tiap mata pelajaran dan perubahan perilaku. Setiap mata 

pelajaran memilki data hasil belajar pada aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. Evaluasi dilakukan setiap semester hingga 

hasil akhir Ujian Sekolah, UN, dan kelanjutan peserta didik di 

perguruan tinggi. Evaluasi terhadap perilaku dilakukan melalui survei 

dan pengamatan pada aspek kemandirian, motivasi, dan kepuasan 

terhadap layanan pembelajaran dan penilaian. Hasil evaluasi menjadi 

data pendukung bagi penguatan mutu pendidikan melalui 

penyelnggaraan SKS. 

 


