
BAB II 

TINTAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK 

 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Mapel Pendidikan Agama Islam Kurikulum 

2013 sebagai mana sudah di lakukan penelitian sebelumnya diantaranya: 

 Penelitian dari Neng Citra Maya Sari 2014 Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas 

Ekonomi Pendidikan Ekonomi yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum 2013 Mata 

Pelajaran Ekonomi Pada SMA Negeri Di Kabupaten Seleman. Isi dari penelitian ini yaitu 

menegenai keterlaksanaan kurikulum 2013 mata pelajaran ekonomi menunjukkan bahwa 

aspek: (1) kemanfaatan buku pelajara siswa, buku pedoman guru, dan pelatihan kurikulum 

2013 bagi guru, (2) manajemen pembelajaran dan layanan kesiswaan, (3) proses pembelajaran 

dan proses penilaian, (4) hasil belajar siswa, serta (5) kendala-kendala yang dihadapi. 

Perbedaan penelitian terletak pada: mata pelajaran yang akan di teliti, peneliti terdahulu 

mengambil sampel dalam tiga sekolah sedangkan pada penelitian ini hanya dalam satu sekolah. 

perbedaan yang sangat terlihat dengan peneliti yaitu terletak pada pengambilan data dan 

penyajian data.  

Penelitian yang disusun oleh Samsul Hadi (2012) dengan jurnal yang berjudul Evaluasi 

Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 

Program Otomotif DIY. Isi dari penelitian ini ialah Kesiapan dokumen kurikulum ini meliputi: 

tujuan kurikulum yang dijabarkan dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang mengacu 

kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk bidang otomotif roda 

dua (sepeda motor), adanya peninjauan kurikulum, pembagian beban belajar antara teori dan 

praktik, struktur materi diklat, kalender akademik, silabus, dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Penilaian pembelajaran dalam kategori tinggi. Penilaian pembelajaran ini 
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meliputi: penggunaan test formatif, penilaian kemajuan belajar individual, penggunaan post 

test, penggunaan test praktik dan transparansi penilaian test. Dengan kategori tinggi ini 

membuktikan penilaian pembelajaran di LKP Program Keahlian Otomotif telah siap dalam 

implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

teknik analisis statistik deskriptif dengan bantuan komputer program SPSS 17, dan analisis 

kualitatif, yaitu dengan mendiskripsikan dan memaknai data tiap-tiap komponen variabel. 

 Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: Pada jurnal ini peneliti menggunakan 

metode CIPP (context, input, process, product) seangkan peneliti menggunakan metode 

pengumpulan data kualitatif deskriptif. Peneliti mengamati kurikulum 2013 yang di mana 

melihat permasalahan yang di hadapi di sekolah. Peneliti mengambil sampel penelitian pada 

MTs Negeri Loano Purworejo pada sekolah ini sudah berbasis Islam dan peneliti meneliti 

bagaimana kurikulum yang diterapkan pada sekolah apakah ada masalah dalam kurikulum 

2013. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nela Pranawati (2015) pada jurnal Survei Keterlaksanaan 

Kurikulum 2013 pada mata Pelajaran Penjasorkes di SMP Sasaran Kota Mojokerto. Isi dari 

penelitian yang dilakukan dapat dijabarkan bahwa Guru Penjasorkes SMP sasaran di Kota 

Mojokerto sudah melaksanakan proses pembelajaran berbasis kurikulum 2013, namun dalam 

pelaksanaannya belum semua dapat maksimal. Dilihat dari data sebagai berikut : SMPN 1 dan 

SMPN 2 Mojokerto yaitu 95 %, SMPN 3 dan SMPN 4 Mojokerto 80 %, dan SMPN 6 

Mojokerto 90 %. Hasil penelitian yang dilakukan di SMP sasaran Kota Mojokerto dapat 

disimpulkan bahwa: 1. Proses Belajar Mengajar mata pelajaran Penjasorkes di SMP sasaran 

Kota Mojokerto sudah dilakukan sesuai kurikulum 2013, meskipun belum sepenuhnya dapat 

berjalan dengan baik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian survei, termasuk dalam kategori 

kualitatif. Penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpul data yang pokok. Penelitian survei mendasarkan diri pada logika 



deduktif, yaitu dimulai dengan menggunakan sebuah teori dasar dan diakhiri dengan analisis 

data hasil pengukuran.  

Perbedaan dengan peneliti yaitu terletak pada sampel yang akan di teliti pada jurnal 

tersebut melakukan dengan mengambil tiga sekolah sedangkan peneliti mengambil sampel 

dengan melihat satu sekolah dengan metode sampel random. Pengambilan data pada sekolah 

MTs Negeri loano yang dimana sekolah berbasis Islam pada jurnal di atas pengambilan data 

pada sekolah Umum. Peneliti dalam penelitian kurikulum 2013 melihat mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam sedangkan pada jurnal yang di teliti yaitu matapelajaran Penjasorkes. 

 

 

 

B. KERANGKA TEORITIK 

1. Kurikulum 

a. Pengertian Kurikulum  

Kurikulum adalah sebuah patokan pendidikan atau rancangan belajar untuk 

sekolah dan institusi lainnya. Kurikulum (curriculum) dalam Bahasa Yunani kuno 

berasal dari kata curir yang berarti pelari dan curere yang artinya tempat berpacu. 

Curriculum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari.  

Murray Print (1993) pada (Yani, 2013: 4) menyatakan bahwa: 

“curriculum is difened as all the planned learning opportunities offered to 

learners by the educational institution and the experiences learners encounter 

when the c urriculum is implemented. This includes those activities that educators 

have devised for learners which are invariably represented in the form of a 

written document and the process whereby theachers make make decisions to 

implement those activities given interaction with context variables such as 

learners, resources, teachers and the learning environment”.  

 

Intinya, ia berpendapat bahwa kurikulum adalah semua kesempatan belajar yang 

direncanakan untuk peserta didik disekolah dan institusi pendidikan lainnya. 



Kurikulum juga dapat diartikan sebagai langkah kegiatan perancangan kegiatan 

interaksi peserta didik dengan lingkungan belajarnya yaitu interaksi dengan dirinya 

sendiri sebagai guru, dengan sumber belajar dan lingkungan belajar lainnya. 

Hal yang tidak bisa dipisahkan dalam pembelajaran atau sebagai Patokan dalam 

pengajaran. Kurikulum sebagai kendali dalam sekolah, seperti kutipan di atas bahwa 

semua kesempatan belajar yang direncanakan untuk peserta didik disekolah dan 

institusi pendidikan lainnya, sehingga dalam pembelajaran di sekolah perancangan 

pembelajaran kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan baik.  

Sedangkan pengertian kurikulum menyebutkan bahwa kurikulum adalah sebuah 

dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi dan 

pengalaman belajar yang harus dilakukan oleh siswa, strategi dan cara yang 

dikembangkan, evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang 

pencapaian tujuan, serta implementasi dari dokumen yang dirancang dalam bentuk 

nyata. Untuk mengembangkan kurikulum, kegiatannya meliputi penyusunan dokumen, 

implementasi dokumen, serta evaluasi dokumen yang telah disusun Sanjaya (2008) 

pada Yani (2013: 6). 

Pemahaman yang disampaikan di atas menyimpukan bahwa kuriklum adalah 

masalah yang sangat komplek. Tidak sebatas pada merumuskan desain atau 

pembelajaran di kelas, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar dalamarti yang lebih 

luas. Dalam perkembangan kurikulum harus mengetahui atau memastikan bahwa 

pengalaman belajar peserta didik dapat diperoleh program yang direncanakan dan juga 

tidak direncanakan.  

Maka kurikulum adalah patokan pembelajaran disekolah yang dirumuskan 

sebagai desain atau pembelajaran di kelas. Untuk menciptakan pengalaman belajar atau 



materi ajar, suatu program pembejaran di sekolah. Kurikulum juga rancangan pelajaran 

yang akan diberikan kepada peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan. 

b. Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang melakukan penyederhanaan, dan tematik-

integratif, menambah jam pelajaran dan bertujuan untuk mendorong peserta didik atau 

siswa, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan 

mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang mereka boleh atau mereka ketahui 

setelah menerima materi pembelajaran yang diharapkan siswa kita memiliki kompetensi 

sikap, ketrampilan, dan pengetahuan lebih jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, 

inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi 

berbagai persoalan dan tantangan dizamannya, memasuki masa depan yang lebih baik. 

Mengembangkan kurikulum dibutuhkan tiga langkah yang harus dilalui yaitu 

mengkonstruksi kurikulum, mengembangkan kurikulum, dan implement tasi kurikulum. 

Ketiganya merupakan rangkaian yang harus dilalui dan harus dirancang secara matang dan 

tidak boleh ditinggalkan satu komponenpun karena akan mengalami kemandekan sistem 

Hamalik (2000) dalam (Yani, 2013: 33). 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang sarat dengan pendidikan karakter. Mindset 

ini yang disadari sejak awal sebelum memahami teknis pelaksanaan Kurikulum 2013. Jika 

tidak ada landasan pemikiran ini, maka kita akan merasa terbebani oleh banyaknya 

“pekerjaan” yang harus dikerjakan. Pekerjaan yang akan banyak menyita waktu adalah 

mengumpulkan nilai peserta didik disetiap mata pelajaran dari aspek sikap dan ketrampilan 

Karena tidak lagi berbentuk nilai angka tetapi berbentuk uraian (kualitatif). 

Kurikulum 2013 sebagai penyempurnaan kurikulum yang sebelumnya Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bentuk penyederhanaan dari kurikulum sebelumnya. 



Berbagai penawaran di dalam kurikulum 2013 seperti aktif siswa, guru sebagai fasilitator 

dan sarana yang menunjang dalam pendidikan. 

 

c. Komponen Kurikulum 2013 

Untuk memperjelas atau pengertian kurikulum sebaiknya melihat komponen 

kurikulum. Dengan mengetahui kurikulum, maka pekerjaan tim pengembang kurikulum 

tidak dianggap enteng dan tidak dapat dikerjakan oleh bukan ahli pendidikan.  

Adapun pendapat menyebutkan empat komponen pokok kurikulum yaitu tujuan, isi 

atau materi. Organisasi atau strategi, media, dan proses belajar mengajar Nasution (1993) 

dalam (Yani, 2013: 8). Adapun komponen pendukungnya diantaranya administrasi dan 

supervise, pelayanan Bimbingan dan penyuluhan, dan sistem evaluasi. 

 Sebagaimana yang disebutkan Abdullah Idi (2007) yang dikutip oleh (Yani, 2013: 

8) ada enam komponen Kurikulum 2013: 

1. Tujuan 

2. Isi struktur program 

3. Media atau sarana dan prasarana 

4. Strategi pembelajaran 

5. Proses pembelajaran dan 

6. Evaluasi atau penelitian  

 

Komponen dalam kurikulum sangat diperlukan apalagi kurikulum 2013 adalah 

kurikulum yang baru saja diperkenalkan oleh pemerintah atau kurikulum baru, sehingga 

memerlukan komponen untuk pembentukannya dari komponen tersebut maka terciptalah 

kurikulum 2013.  

Komponen evaluasi atau penilaian. Komponen ini diperlukan untuk mengukur 

keberhasilan dalam pelaksanaan kurikulum. Evaluasi dilakukan untuk menilai rumusan 

tujuan kurikulum, isi atau materi kurikulum, media atau sarana dan prasarana 



pembelajaran, setrategi pembelajaran, setrategi dan proses pembelajaran, dan sistem 

evaluasi itu sendiri. Dalam proses evaluasi kurikulum yang bersifat pre-ordinate yaitu 

kriteria evaluasi dipersiapkan sejak awal dan ditetapkan sejak awal tetapi ditetapkan dari 

keadaan kurikulum yang dikembangkan, dan pendekatan process yaitu kriteria penilaian 

bersifat naturalistic inquiry, kualitatif, dan fenomenologi yaitu peduli terhadap masalah 

yang sedang dihadapi untuk segera diatasi Hasan (2008) dalam (Yani, 2013: 11). 

Peran media dalam sekolah sebgai sarana penunjang dalam pembelajaran. Sarana 

dan prasarana yang harus ada dalam pengembangan kurikulum, pemakaian media sangat 

setrategis dalam dalam pembelajaran karena dapat dijadikan akselerasi instrumen 

pencapaian tujuan kurikulum. Komponen lainnya yang penting strategi dan proses 

pembelajaran. Strategi pembelajaran dipilih sesuai dengan tujuan dan isi materi 

kurikulum. Jika tujuan memiliki tiga ranah yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif maka 

pemilihan strategi dan proses pembelajaran disesuaikan dengan tujuan da nisi kurikulum. 

Pendayagunaan fasilitas dan sumber belajar perlu dikaitkan dengan kompetensi yang 

ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, fasilitas dan sumber belajar 

dipilih dan digunakan dalam proses pembelajaran apabila sesuai dan menunjang 

tercapainya kopentensi. Dalam menyukseskan implementasi kurikulum 2013, fasilitas dan 

sumber belajar memiliki kegunaan sebagai berikut. 

1. Merupakan pembuka jalan dan pengembangan wawasan terhadap proses 

pembelajaran yang akan ditempuh. 

2. Merupakan pemandu secara teknis dan langkah-langkah operasional untuk 

menelusuri secara lebih teliti menuju pada pembentukkan kopetensi secara 

tuntas. 

3. Memberikan berbagai macam ilustrasi dan contoh-contoh yang berkaitan 

dengan kompetensi dasar yang akan dikembangkan. 

4. Memberi petunjuk dan gambaran kaitan kompetensi dasar yang sedang 

dikembangkan dengan kompetensi dasar lainnya. 

5. Menginformasikan sejumlah penemuan baru yang pernah diperoleh orang lain 

yang berhubungan dengan mata pelajaran tertentu. 

6. Menunjukkan berbagai masalah yang timbul, sebagai konsekuensi logis dalam 

pengembangan kompetensi dasar yang menurut adanya kemampuan pemecahan 

dari peserta didik yang sedang belajar (Mulyasa, 2013: 51). 



 

Tuntutan pemngembangan kurikulum yang semakin berkembangnya pembelajaran 

sehingga dalam proses belajar mengajarpun tuntutan sarana dan prasarana dalam sekolah 

juga harus memenuhi syarat tertentu. Dalam kurikulum 2013 berbagai inovasi yang ada di 

dalamnya sehingga tidak bisa terpisahkan antara kedua proses tersebut. Pendayagunaan 

fasilitas seperti diatas sebagai tolak ukur bagai mana berjalannya pembelajaran di sekolah 

di tuntut untuk selalu melihat kembali sarana dan prasarana yang memadai. 

Komponen kurikulum adalah kemantapan sarana dan prasarana dalam sekolah. 

Mampu menjalankan suatu kurikulum dengan sarana dan prasarana yang memadai 

sehingga dalam proses belajar mengajar tidak ada hambatan. Sarana dan prasarana yang 

memadai.   

 

d. Peran dan Fungsi Kurikulum 

Adapun pendapat dari tiga peranan dalam sistem pendidikan yaitu peranan dalam 

melakukan konservatif, kreatif, dan kritis (evaluatife) Wina Sanjaya (2008) sebagaimana 

di kutip oleh Ahmad Yani (2013: 25). Guru harus menyadari bahwa pembelajaran 

memiliki sifat yang sangat kompleks karena melibatkan aspek pedagogis, psikologis, dan 

didaktis secara bersama. Yang sebagaimana di jelaskan di atas bahwa fungsi kurikulum 

dalam peranannya harus konservatif, kreatif, dan kritis sehingga dalam pelaksanaannya 

harus mengacu pada tiga hal tersebut. 

 

Dengan peranannya yang strategis, kurikulum perlu difungsikan di sekolah. Para ahli 

banyak mengajukan gagasan tentang fungsi kurikulum. Stidaknya ada tiga kelompok 

pendapat untuk mengisikan kurikulum(Yani, 2013: 25), yaitu:  

1. Fungsi kurikulum berdasarkan stakeholder-nya 

2. Fungsi kurikulum berdasarkan wilayah pengembangan peserta didik, 



3. Fungsi kurikulum sebagai pengorganisasian proses belajar. Pengelompokan 

tersebut hanya untuk memudahkan dalam pembahasan dan dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan. 

 

Karena pada fungsinya kurikulum untuk membentuk kreatifitas peserta didik 

menciptakan sesuatu hal yang berguna untuk negara. Memberikan penghargaan untuk 

peserta didik yang berprestasi untuk memacu perkembangan peserta didik yang lain. Pada 

fungsinya kurikulum 2013 lebih sempurna dibandingkan dengan yang sebelumnya. 

Peranan pendidik dalam menyampaikan materi lebih melihat beban peserta didik apakah 

mampu memberikan pencapaian dalam menyerap materi. 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Untuk itu, pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003) yang dikutip 

oleh (mulyasa, 2013: 20). 

Melihat pada kurikulum 2013 tentang wacana presiden tentang revolusi mental. Maka 

kurikulum 2013 menanamkan kepada siswa untuk mengembangkan diri mereka, seperti 

yang dijelaskan di atas mengenai mengembangkan potensi peserta didik untuk selalu 

mengembangkan diri mereka untuk berguna bagi dirinya dan orang lain.  

Sehingga dapat ditarik dari kesimpulan tersebut peran dan fungsi kurikulum adalah 

tiga peranan dalam sistem kurikulum serta fungsi kurkulum dengan peranan yang 

setrategis untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

 

e. Tujuan Kurikulum 



Seperti yang dikemukakan di berbagai media massa, bahwa melalui pengembangan 

Kurikulum 2013 kita akan menghasilkan insan Indonesia yang: produktif, kreatif, inovatif, 

efektif; melalui penguatan sikap, ketrampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Dalam 

kompetensi dan karakter peserta didik, berupa panduan pengetahuan, ketrampilan, dan 

sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadat 

konsep yang dipelajarinya secara kontekstual.  

Kurikulum 2013 memungkinkan para guru menilai hasil belajar peserta didik dalam 

proses pencapaian sasaranbelajar, yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman 

terhadap apa yang yang dipelajari. Oleh karena itu, peserta didik perlu mengetahui kriteria 

penguasaan kompetesi dan karakter yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil 

belajar, sehingga para peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui penguasaan 

terhadap sejumlah kompetensi dan karakter tertentu, sebagai prasyarat untuk melanjutkan 

ke tingkat penguasaan kompetensi dan karakter berikutnya (Mulyasa, 2013: 65). 

Secara makro penddikan nasional bertujuan membentuk organisasi pendidikan yang 

bersifat otonom sehingga mampu melakukan inovasi dalam pendidikan untuk menuju 

suatu lembaga yang beretika, selalu menggunakan nalar, kemampuan komunikasi sosial 

yang positif dan memiliki sumberdaya manusia yang sehat dan tangguh. Dan secara mikro 

pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, beretika. 

Mengacu pada penjelasan pada UU No. 20 Tahun 2003 pada (Mulyasa, 2013: 20), 

bagian umum dikatakan, bahwa: 

” Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini 

meliputi:…, 2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis 

kompetensi,…” dan pada penjelasan Pasal 35, bahwa “Kompetensi lulusan 

merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.”  Maka 

diadakan perubahan kurikulum dengan tujuan untuk “Melanjutkan 

pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

ketrampilan secara terpadu”. 



 

Tujuan negara dalam mengembangkan kurikulum adalah memudahkan pendidik dan 

mengembangkan potensi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Pada dasarnya 

perumusan kurikulum baru memerlukan proses yang panjang dan pertimbangan yang 

matang. Apakah dalam perjalannya kurikulum tersebut mampu menciptakan peserta didik 

yang matang dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan kurikulum adalah untuk menilai hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana perkembangan atau 

potensi peserta didik dalam hasil belajar mereka. Kemudian untuk memudahkan pendidik 

dalam mengambangkan potensi peserta didik menilai apakah kurikulum yang dilakukan 

sudah pas atau cara menyampaikan materi pembelajaran sudah memenuhi syarat akan 

kelulusan. 

2. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Beberapa ahli yang mengemukakan tentang pengertian Pendidikan Agama Islam 

(muhaimin dan mujib, 1993: 127) dalam (Gunawan, 2012: 198) mengatakan bahwa: 

Istilah pendidikan dalam Islam di ungkapkan dalam bentuk al-tarbiyah, al-ta’lim, 

al-ta’dib dan al-riyadlah. Setiap term tersebut memiliki makna yang berbeda, 

karena disebabkan perbedaan konteks kalimatnya (al-syiaq al-kalam), walaupun 

dalam hal-hal tertentu term-term tersebut memiliki makna yang sama. 

 

Pengertian di atas merupakan pengertian bahwa dalam kurikulum Pendidikan Agama 

Islam harus memenuhi dari beberapa aspek. Karena banyaknya agama yang beragam di 

Indonesia maka di tuntut untuk mengetahui satu sama lain atau tenggang rasa terhadap 

agama lain.sehingga tidak menimbulkan perpecahan. 

Secara etimologis Pendidikan Agama Islam sering diartikan dengan pendidikan yang 

berdasarkan ajaran Islam. Dalam pengertian yang lain. Bahwa Pendidikan Agama Islam 



adalah proses mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, 

mencintai tanah air, dan tegap jasmaninya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, 

manis tutur katanya, baik dengan lisan maupun tulisan dikatakan (Tafsir, 2004: 12) oleh 

Rumayulis (2004: 12). 

Tentu saja dalam pembelajaran kurikulum 2013 peserta didik dalam melakukan 

pembelajaran di sisipkan pembelajaran yang menguatkan materi. Penggunaan 

pembelajaran tematik untuk peseta didik mampu mengaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Memberikan definisi Pendidikan Agama Islam sebagai bimbingan jasmani dan rohani 

berdasarkan hukum-hukum Agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama 

menurut ukuran Agama Islam. Dari pengertian tersebut sangat jelas bahwa Agama Islam 

adalah suatu proses educative yang mengarah kepada pembentukan akhlak atau 

kepribadian Marimba sebagaimana dikutip oleh tafsir (2004) dalam (Gunawan, 2012:198). 

Bahwa sudah ditekankan di atas dalam pembelajaran tematik pendidik lebih mudah 

dalam mengendalikan peserta didik. Mengkonsepkan apa yang harus dilakukan peserta 

didik dalam bersosial. Kemudian menanamkan rasa percaya diri pada peserta didik. 

 

b. Kurikulum Pendidikan Agama Islam 

Definisi pendidikan agama Islam secara lebih rinci dan jelas, tertera dalam 

kurikulum Pendidikan Agama Islam (Majid dan Andayani, 2004: 130) yang telah dikutip 

kembali oleh (Gunawan, 2012: 201). 

sebagai upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk 

mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak 

mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci 

al-Qur’an dan Hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta 

penggunaan pengalaman. Dibarengi tuntutan untuk menghormati penganut 



agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama dalam 

masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. 

 

Sebagaimana kurikulum 2013 yang menanamkan nilai penting agama kedalam diri 

peserta didik, yang kemudian kemudian diaplikasikan kedalam kehidupan sehari-hari. 

Bahwa dalam beragama siswa bisa bersosialisasi dalam masyarakat. Di MTs Negeri Loano 

sekolah yang berbasis agama menjadikan peserta didik dituntut untuk mampu 

mengaplikasikan pendidikan agama ini menjadi lebih baik. 

Pengertian tersebut, dapat ditemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan, dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu sebagai berikut: Pendidikan Agama Islam 

sebagai usaha sadar, yakni kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan yang 

dilakukan secara terencana dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai. 

a. Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan, dalam arti ada 

yang dibimbing, diajari atau dilatih dalam meningkatkan keyakinan, 

pemahaman, penghayatan, dan pengalaman terhadap ajaran agama Islam. 

b. Pendidik atau guru Pendidikan Agama Islam yang melakukan bimbingan, 

pengajaran atau pelatihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk 

mencapai tujuan Pendidikan Agama Islam. 

c. Kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam diarahkan untuk 

meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman 

ajaran agama Islam dari peserta didik, disamping untuk membentuk 

kesalehan dan kualitas pribadi juga untuk membentuk kesalehan sosial 

(Muhaimin, 2002: 76) dikutip kembali oleh (Heri, 2012: 202). 

 

Penjabaran pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan agama Islam di 

sekolah, diharapkan mampu membentuk kesalehan pribadi (individu) dan kesalehan sosial 

sehingga pendidikan agama diharapkan jangan sampai menimbulkan sikap fanatisme 

menumbuhkan sikap intoleran dikalangan peserta didik dan masyarakat Indonesia dan 

memperkuat kerukunan hidup umat beragama dan memperkuat persatuan dan kesatuan 

nasional. Dengan kata lain, pendidikan agama Islam diharapkan mampu menciptakan 



ukhuwah Islamiyah, dalam arti yang luas yaitu ukhuwah fi al-ubudiyah, ukhuwah fi al-

insaniyah, ukhuwah fi al-wathaniyah wa al-nasab, dan ukhuwah fi din al-Islam.  

Maka kurikulum Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, 

bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber 

utamanya kitab suci al-Qur’an dan Hadis. Sehingga dalam masyarakat dapat dipandang 

sebagai seorang yang berpendidikan agama yang baik. 

 

c. Landasan Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam 

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah atau madrasan berdasarkan 

beberapa landasan.  

a. Landasan Yuridis. 

Landasan yang berkaitan dengan dasar dan undang-undang yang berlaku pada 

suatu negara. Landasan yuridis formal tersebut terdiri atas tiga macam: (a) Dasar ideal, 

yaitu dasar falsafah negara Pancasila, sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. (b) 

Dasar structural atau konstitusional, yaitu UU 45, dalam bab XI pasa 29 ayat 1 yang 

berbunyi, “ negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, dan pasal 2 yang 

berbunyi,”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama 

masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu”. (c) Undang-

undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 12 ayat 1 poin 

a, yang mengatakan, “Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama 

sesuai dengan agama yang dianut oleh pendidik yang seagama”.  

Dalam landasan yuridis kita bisa melihat bahwa dalam satuan pendidikan 

pemerintah juga melihat bagaiman dan apa yang harus dilakukan dalam sekolah. Pada 

dasarnya dalam sekolah siswa harus beragama yang baik, pada sekolah ini peneliti 



melihat bagaiman dalam luanglingkup sekolah, apakah peserta didik sudah 

menerapkan pembelajaran pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana 

perilaku peserta didik dan penilaian perilaku. Melihat UU yang dikeluarkan 

pemerintah untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan yang dianut oleh 

pendidik yang seagama.  

b. Landasan Psikologis. 

Landasan yang berhubungan dengan aspek kejiwaan kehidupan masyarakat. Hal 

ini didaskan bahwa manusia dalam hidupnya baik sebagai individu maupun sebagai 

anggota masyarakat, dihadapkan pada hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang dan 

tidak tentram, sehingga memerlukan suatu pegangan hidup. Pegangan hidup itu yang 

dinamakan dengan agama. Pegangan hidup itu yang dinamakan agama. 

c. Landasan Religious. 

Landasan yang bersumber dari agama Islam. Menurut ajaran Islam pendidikan 

agama adalah perintah Allah SWT., dan merupakan perwujudan beribadah kepada-

Nya. Landasan ini berdasarkan pada al-Qur’an dan al-Hadist (Gunawan, 2012: 203). 

Dari landasan di atas bisa kita lihat bahwa negara mempertimbangkan atas 

Pendidikan Agama Islam. Karena bagaimanapun pendidikan agama sangat penting. 

Dalam perkembangannya Pendidikan Agama Islam harus melakukan peningkatan 

mutu dalam kurikulum. Tidak hanya di sekolah yang berbasis Islam tetapi juga sekolah 

umum sehingga dalam kehidupan bermasyarakat dan sosial mereka mampu 

mengamalkan poin penting tentang agama tersebut. 

Dua ayat yang terkait dengan metode atau cara-cara yang digunakan dalam 

Pendidikan Islam. Sementara itu, Islam mengajarkan secara umum bahwa materi 

pendidikan agama Islam mencakup tiga hal utama, pertama, berkaitan dengan 

keimanan (al-‘aqaid), kedua, berkaitan dengan aspek syari’ah yakni suatu sistem 



norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia 

dengan sesama manusia dan kingkungan. Ketiga, mencakup aspek akhlak manusia 

terhadap khaliknya dan manusia dengan makhluk lainnya (Nurwadjah, 2007: 170) 

dalam (Gunawan, 2012: 203). 

Karena Pendidikan Agama Islam berlandaskan agama maka pengembang 

kurikulum melihat kembali atau mengkaji kembali kurikulum tersebut dengan melihat 

panduan yang telah di sebutkan, seperti melihat al-Qur’an dan Hadist karena sudah 

digambarkan oleh Allah dan kemudian dikaji kembali oleh manusia. 

Sehingga landasan pendidikan agama Islam adalah untuk mengerti landasan 

yang mereka lakukan dalam pembelajaran dan ayat al-Qur’an yang terkait tentang 

metode atau cara-cara yang digunakan dalam Pendidikan Islam. Sehingga tercipta 

peserta didik yang mencerminkan Agama Islam. 

 

d. Kegiatan Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 

Kegiatan pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas tapi juga dimanapun 

asalkan terdapat sumber balajar (Mulyasa, 2013: 125). 

Dalam melaksanakan pembelajaran terdapat tiga tahap yang dilalui yaitu kegiatan 

awal atau pembukaan, kegiatan inti atau pembentukan kompetensi dan karakter, 

dan kegiatan akhir atau penutup. Kegiatan awal dilakukan dengan membuka 

pelajaran, guru membina suasana yang kognitif untuk belajar, dan guru juga dapat 

memberikan tes pengetahuan awal kepada siswa. 

 

Pengertian diatas menunjukkan bahwa dalam pembelajaran adapun step atau langkah 

yang harus dicermati pendidik. Dalam pertatapmuka atau pelajaran guru harus mampu 

mengolah kelas supaya dalam pelaksanaan pembelajaran tidak membosankan dan 

membuat siswa dapat berpatisipasi dalam pelajaran. Pelaksanaan kegiatan inti menurut 

pengertian ahli (Amri, 2013:55) 

Proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang dilakukan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi peserta didik untuk 



berpatisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan peserta didik. 

 

Pada dasarnya kegiatan inti mencakup penyampaian materi pembelajaran untuk 

membentuk kompetensi dan karakter peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Kompetensi inti yang ingin dicapai dalam kurikulum 2013 meliputi kompetensi spiritual 

dan kompetensi sosial. Kompetensi inti dijabarkan dalam kompetensi dasar dan diajarkan 

melalui pelajaran. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya dalam kurikulum 2013 

pendidik mampu memfasilitasi peserta didik dengan baik. Mengatur pembelajaran 

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam perkelasan. 

 

e. Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Guru 

Guru harus siap dengan adanya Kurikulum 2013 yang sudah dilaksanakan saat ini 

dan akan terus diimplementasikan pada periode-periode selanjutnya. Adapun menurut ahli 

bahwa  (Arikunto, 2001: 54): 

Kesiapan adalah suatu kompetensi, sehingga seorang yang mempunyai 

kompetensi berarti seorang tersebut memiliki kesiapan yang cukup untuk berbuat 

sesuatu. Kesiapan tersebut mulai dari pemahaman, mental maupun kemampuan 

guru yang berasal dari dalam diri guru itu sendiri dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar. 

 

Pelatihan kurikulum 2013 pada guru sangat diperlukan untuk melaksanakan 

kurikulun 2013, dimulai dengan persiapan, pelaksanaan pelatihan, evaluasi, dan 

pendampingan guru yang dilaksanakan satukali. Adapun monitoring kepala sekolah 

terhadap guru dan pelatihan yang merata untuk guru. Karena dalam implementasi 

kurikulum 2013 adalah agar terjadi perubahan polafikir guru dalam mempersiapkan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar. 

Adapun dalam pembinaan guru dalam kurikulum 2013 diperlukan juga tenaga ahli 

yang menangani dan mengarahkan (Mulyasa, 2013: 105). 



Dalam implementasi Kurikulum 2013 diperlukan pengadaan dan pembinaan 

tenaga ahli, yang memiliki sikap, pribadi, kompetensi dan ketrampilan yang 

berkaitan dengan pembelajaran berbasis kompetensi dan karakter. Hal ini sangat 

penting dilaksanakan, karena berkaitan dengan deskripsi kerja kerja yang akan 

dilakukan oleh masing-masing tenaga kependidikan. 

 

Tenaga yang ahli sangat diperlukan agar setiap personil memiliki pemahaman dan 

kompetensi yang menunjang terlaksananya pembelajaran tematik integrative dalam 

pengambangan potensi peserta didik secara optimal. Sehingga dalam implementasi 

kurikulum tersebut keterlaksanaan pengajaran berjalan dengan apa yang diinginkan dan 

menjadikan kurikulum yang sempurna. 

Sehingga dalam melaksanakan pelatihan guru dapat disimpulkan bahwa perlunya 

pelatihan yang maksimal untuk pelaksanaan kurilum yang sempurna. Dimulai dengan 

persiapan, pelaksanaan pelatihan, evaluasi, dan pendampingan guru yang dilaksanakan 

satukali. 

 

f. Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah 

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintaha Nomor 55 ahun 2007 tentang 

Pendidikan Agama dana Pendidikan Keagamaan perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Agama tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah. Bahwa dalam peraturan 

kementrerian agama ini dimaksudkan untuk pendidikan agama adalah pendidikan yang 

memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan perserta 

didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 

melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. 

 

1) Tujuan dan Ruang Lingkup 



Tujuan dan ruang lingkup dalam pengelolaan pendidikan agama pada sekolah 

sudah tertuang dalam peraturan kementrian agama pada bagian kedua pasal 2 yang 

menyebutkan: 

a) Tujuan pengelolaan pendidikan agama adalah untuk menjamin terselenggaranya 

pendidikan agama yang bermutu disekolah. 

b) Pendidikan agama terdiri dari: pendidikan agama islam, pendidikan agama 

katholik, pendidikan agama Kristen, pendidikan agama hindu, pendidikan agama 

Buddha dan pendidikan agama khonghucu. 

c) Pengelolaan pendidikan agama meliputi setandar isi, kurikulum, proses 

pembelajaran, kopetensi lulusan, pendidik dan tenaga pendidikan, 

penyelenggaraan, sarana dan prasarana, pembiyayaan, penilaian, dan evaluasi. 

2) Kurikulum 

Kurikulum yang diterapkan kementerian agama dalam BAB III Pasal 7 meliputi: 

a) Kurikulum pendidikan agama disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh suatu 

pendidikan sesuai standar nasional pendidikan 

b) Kurikulum pendidikan agama dikembangkan dengan memperhatikan potensi dan 

sumber daya lingkungan sekolah dan daerah. 

c) Sekolah dapat menambah muatan kurikulum pendidikan agama berupa 

penambahan dan/ atau pendalaman materi, serta penambahan jam pelajaran sesuai 

kebutuhan. 

d) Kurikulum pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

disahkan oleh kepala kantor kementrian agama kabupaten /kota. 

 

3) Beban Kerja Guru Madrasah Dalam Kementrian Agama 



Kementrian agama dalam rangka pemenuhan beban kerja guru Madrasah perlu 

menetapkan keputusan menteri agama tentang pedoman pedoman pemenuhan beban 

kerja guru madrasah yang bersertifikat pendidik.  

a) Tujuan 

Pedoman ini bertujuan menjadi acuan bagi guru, kepala madrasah, 

penyelenggara pendidikan, pengawas madrasah, kepala kantor kementerian agama 

kabupaten/kota, dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dalam: 

penghitungan beban kerja guru madrasah, dan optimalisasi tugas guru madrasah. 

b) Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pedoman ini meliputi: 

1. Beban kerja. 

2. Kesesuaian mata pelajaran dengan sertifikat pendidikan. 

3. Tugas tambahan. 

4. Penetapan beban kerja 

 

3. Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum 2013 

a. Pengertian Evaluasi Kurikulum 

Sebagaimana pengertian mengenai kurikulum maupun evaluasi kurikulum banyak 

ditemukan oleh para ahli, salah satunya adalah kurikulum sebagai satu sistem keseluruhan 

memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya 

yakni tujuan, materi, metode, organisasi, dan evaluasi. Dalam pengembangan kurikulum, 

evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh 

guru untuk mengetahui keefektifan kurikulum (Hamalik, 2011:24). 



Sehingga evaluasi dalam kurikulum sangat mendukung untuk mengetahui apakah 

dalam pelaksanaan kurikulum mempunyai kekurangan. Mengendalikan jalannya 

kurikulum dan menyeimbangkan. 

Menekankan definisi evaluasi sebagai “a process for describing an evaluand and 

judging its merit and worth:. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa evaluasi adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu 

terhadap suatu sistem, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk 

akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dalam rangka membuat suatu keputusan Guba dan 

Lincoln (1985) yang dikutip oleh (Arifin, 2011: 265). 

 

Dalam evaluasi, pengukuran tidak lagi merupakan bagian suatu langkah yang selalu 

harus ditempuh. Pengukuran hanya merupakan salah satu langkah yang memungkinkan 

dipergunakan dalam kegiatan evaluasi. Dengan demikian, pengertian evaluasi kurikulum 

adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu kurikulum, 

berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu, sebagai bentuk akuntabilitas 

pengembangan kurikulum dalam rangka menentukan keefektifan kurikulum. 

 

b. Tujuan Evaluasi Kurikulum 

Dalam kegiatan evaluasi, guru harus memahimi terlebih dahulu tentang tujuan dan 

fungsi evaluasi. Bila tidak, maka guru akan mengalami kesulitan merencanakan dan 

melaksanakan evaluasi. Tujuan evaluasi kurikulum adalah untuk mengetahui keefektifan 

dan efesiensi sistem kurikulum, baik yang menyangkut tentang tujuan, isi/materi, strategi, 

media, sumber balajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. 

evaluasi kurikulum dirancang dan dilaksanakan dengan tujuan antara lain : 

(Wirawan, 2011: 242)  

1. Menyusun kurikulum nasional baru. Evaluasi dirancang dilaksanakan untuk 

mengembangkan kurikulum baru yang sepenuhnya berbeda dengan kurikulum 

lama. 



2. Mengembangkan kurikulum nasional yang sedang berlaku, kurikulum yang 

sedang berlaku dikembangkan dengan menambahkan atau mengurangi mata 

pelajaran yang ada disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan masyarakat dan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3. Mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Pengembangan kurikulum ini 

hanya mengembangkan kurikulum satu satuan pendidikan. 

4. Mengembangkan kurikulum satu mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. Isi 

kurikulum setiap mata pelajaran/mata kuliah dikembangkan secara terus menerus 

karena ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan profesi dan kehidupan 

masyarakat berkembang secara terus menerus. 

5. Mengembangkan kurikulum muatan local. Kurikulum muatan local dapat 

dikembangkan misalnya dengan ketrampilan dan kearifan budaya local yang 

diperlukan khusus di suatu daerah. 

6. Menilai pertisipasi guru dan murid. Evaluasi kurikulum dapat mengidentifikasi 

partisipasi guru dan murid dalam melaksanakan kurikulum dalam proses 

pembelajaran. Evaluasi mengumpulkan informasi mengenai upaya guru dalam 

melaksanakan kurikulum dalam pengertian penggunaan metode pembelajaran, 

media teknologi, sarana dan prasarana pendidikan serta teknik mengevaluasi hasil 

pembelajaran. Evaluasi kurikulum juga mengumpulkan informasi mengenai 

motivasi, minat, dan hasil belajar mata pelajaran tertentu Menurut. 

 

Dapat disimpulkan bahwa tujuan evaluasi kurikulum adalah menentukan kefektifan 

kurikulum, milihat dimana kelemahan dan kelebihan dari kurikulum itu yang 

menghasilkan tercapainya hasil belajar siswa dan mengukur pencapaian hasil belajar 

siswa, untuk menentukan masukan atau memperbaiki program, mendeskripsikan kondisi 

pelaksanaan kurikulum, dan menetapkan keterkaitan antar komponen kurikulum. 

Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan keadaan suatu situasi pendidikan atau 

pembelajaran sehingga dapat diusahakan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan di sekolah. Dalam kegiatan seleksi, tujuan evaluasi adalah untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan nilai-nilai dari test untuk jenis 

pekerjaan untuk jabatan tertentu (Arifin, 2011: 268). 

Bahwa dalam melakukan evaluasi kurikulum melihat apa kekurangan dari kurikulum 

tersebut sehingga dalam evaluasi mampu meningkatkan mutu dari kurikulum tersebut. 

Menyeleksi bagian dari kurikulum tersebut atau merivisi kurikulum tersebut sehingga pas.  



Maka tujuan evaluasi kurikulum adalah menentukan kefektifan kurikulum, milihat 

dimana kelemahan dan kelebihan dari kurikulum. Meningkatkan mutu dari kurikulum 

dengan melihat evaluasi yang telah dilaksanakan.  

 

c. Fungsi Evaluasi 

Fungisi evaluasi dapat dilihat dari jenis evaluasi evaluasi itu sendiri, yaitu evaluasi 

formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif berfungsi untuk perbaikan dan 

perkembangan sedangkan fungsi sumatif dihubungkan dengan penyimpulan mengenai 

kebaikan dari sistem secara keseluruhan. 

Secara umum fungsi evaluasi kurikulum yaitu: 

1) Untuk perbaikan dan penyempurnaan kurikulum yang diarahkan pada semua 

komponen kurikulum secara keseluruhan. 

2) Untuk memberikan informasi bagi pembuat keputusan. 

3) Untuk pertangguang jawaban laporan seleksi dan penempatan. 

4) Untuk akreditasi yang menilai kelayakan program dalam satuan pendidikan 

(Arifin, 2012: 269). 

 

Dalam fungsinya evaluasi juga melihat apakah kurikulum dalam pelaksanaannya 

mempunyai keunggulan dan kelemahan. Menilai kurikulum tersebut apakah sudah layak 

untuk pembelajaran peserta didik dan pendidik yang memenuhi syarat  

Fungsi evaluasi dapat dilihat dari kebutuhan peserta didik dan guru yaitu (Arifin, 

2012: 269): 

1) Secara psikologis 

peserta didik selalu butuh untuk mengetahui hingga mana kegiatan yang telah 

dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pada umumnya mereka 

tidak berpegang pada pedoman yang berasal dari dalam dirinya melaikan 

mengacu pada norma-norma yang berasal dari luar dirinya. 

2) Secara sosiologis 

Evaluasi berfungi untuk mengetahui apakah peserta didik mampu untuk terjun ke 

masyarakat. Mampu dalam arti peserta didik dapat berkomunikasi dan beradap 

tasi dengan segala karakteristiknya.  

3) Secara didaktis-metodis 

Evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada 

kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya.  

4) Evaluasi untuk mengetahui status peserta didik 



Hal ini berhubungan dengan sika dan hubungan terhadap orang tua. Sebagai 

pendidik perta dan utama dilingkungan keluarga. 

5) Evaluasi untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik 

Jika peserta didik dianggap siap fisik dan non fisik maka program pendidikan 

dapat dilaksanakan sebalikanya jika peserta didik belum siap maka hendaknya 

program pendidikan jangan dulu diberikan. 

6) Evaluasi membantu guru  

Melalui evaluasi guru dapat mengetahui potensi peserta didik, sehingga dapat 

diberikan bimbingan sesuai dengan tujuan yang diharapakan. 

7) Secara administrative 

Evaluasi berfungsi untuk memberikan laporan tentangkemajuan peserta didik 

kepada orang tua, pejabat pemerintah yang berwenang, kepala sekolah, guru-guru 

dan peserta didik itu sendiri. 

 

Dari paparan diatas terdapat berbagai fungsi dari evaluasi semana halnya evaluasi 

yang tidak dapat di pisahkan dengan kurikulum. Evaluasi seperti joki yang mengendalikan 

lajunya sebuah kendaraan, melihat apakah ada kekurangan dan kendala. 

 


