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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Paparan Data 

Setelah peneliti mengumpulkan data hasil penelitian yang diperoleh 

melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di MAN 2 Tulungagung 

maka selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil penelitian mengenai 

perencanaan evaluasi pembelajaran fikih dalam kurikulum 2013.  

Pada dasarnya perencanaan itu penting bagi setiap kegiatan. Begitu pula 

pada kegiatan evaluasi, perencanaan sangat berpengaruh pada langkah-

langkah evaluasi selanjutnya. Hal ini sesuai dengan pemaparan N3 yaitu dari 

Bu Nur Hidayah selaku Wakil Kepala Madrasah bagian Kurikulum yang ada 

di MAN 2 Tulungagung yaitu mengenai pentingnya diadakan perencanaan 

evaluasi sebagai berikut: 

Perencanaan evaluasi itu penting, karena untuk mengukur pencapaian 

ketuntasan belajar peserta didik sesui dengan yang ada di RPP, 

semuanya sudah dituangkan di RPP itu mulai dari menyusun instrumen 

sampai penilaian itu pun sudah ada di RPP. Dalam RPP ada KI, KD 

dijabarkan dengan sekenario metode dan model pembelajarannya 

setelah itu juga ada penilaiannya, jadi perlu untuk melakukan 

perencanaan itu dengan instrumen yang tepat. agar sesuain dengan 

tujuan awal diadakannya pembelajaran. 
1
 

 

Hal tersebut ditambah dengan pernyataan yang menyatakan bahwa 

evaluasi tersebut pasti direncanakan seperti yang kemukakan oleh N1 yaitu 

                                                           
1
 Wawancara dengan N3 selaku Wakil Kepala Madrasah bagian Kurikulum yang ada di 

MAN 2 Tulungagung, tanggal 26 Maret 2018 pukul 09.00 WIB. 
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Bu Dwi Mulati selaku Guru Mata Pelajaran Fikih kelas X yang ada di MAN 2 

tulungagung, beliau mengatakan:  

Evaluai itu pasti direncanakan. Untuk tahapan perencanaannya, evaluasi 

adalah penilaian yang dilihat pertama adalah KD nya lalu  ke Indikator 

yang ingin dicapai dari pembelajarannya apa. Baru kemudian 

menentukan butir-butir soal yang mengarah keindikator, hal itu dilihat 

dari ranah pengetahuan. Sehingga diharapkan jika mengarah dari 

indikator, apakah KD sudah tercapai apa belum dilihat dari kemampuan 

anak dalam mengerjakan sesuai indikator tadi.
2
 

 

Maka dari itu dalam kegiatan evaluasi perencanaan harus dirumuskan 

secara jelas, spesifik dan menyeluruh sehingga kita dapat mengetahui tujuan-

tujuan evaluasi sesui dengan apa yang telah direncanakan. Dari pemaparan 

tersebut maka peneliti memaparkan fokus yang diteliti sebagai berikut. 

1. Guru menentukan tujuan penilaian dalam perencanaan evaluasi 

pembelajaran fikih pada kurikulum 2013 

Dalam merencanakan evaluasi langkah pertama yang didahulukan  

yaitu dengan menentukan tujuan penilaian. Tujuan penilaian tersebut 

diantaranya yaitu untuk mengukur keberhasilan peserta didik dalam 

pembelajaran serta untuk mengetahui kesulitan belajar pada peserta didik. 

Hal ini seperti apa yang telah dipaparkan Bu Dwi selaku Guru Mata 

Pelajaran Fikih kelas X, yaitu sebagai berikut:  

Dengan adanya tujuan penilaian maka bisa digunakan untuk 

mengukur kemampuan siswa atas materi yang telah diterimannya 

serta mengetahui kelemahan siswa dalam belajar sehingga bisa lebih 

ditekankan lagi dalam pembelajaran berikutnya
3
 

                                                           
2
 Wawancara dengan N1 selaku Guru Mata Pelajaran Fikih kelas X yang ada di MAN 2 

tulungagung, tanggal 20 Maret 2018 pukul 09.0 WIB 
3
 Wawancara dengan N1 selaku Guru Mata Pelajaran Fikih kelas X yang ada di MAN 2 

tulungagung, tanggal 20 Maret 2018 pukul 09.0 WIB 
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Selain itu juga untuk mengetahui ketuntasan belajar peserta didik. 

Hal tersebut di perjelas lagi dengan pendapat yang dipaparkan oleh Bu Nur 

Hidayah selaku Waka Kurikulum yaitu: 

Karena untuk mengukur pencapaian ketuntasan belajar peserta didik 

dan mengetahui kelemahan peserta didik dalam belajar. sesuai 

dengan yang ada di RPP, semuanya sudah dituangkan di RPP itu.
4
 

 

Dalam menentukan tujuan penilaian tersebut, guru  menyesuaikan 

dengan kurikulum yang terbaru yaitu kurikulum 2013, Maka penilaian 

difokuskan pada karakter peserta didik. Hal ini sesuai dengan yang 

dikatakan oleh N2 yaitu Bu Kholis yaitu sebagai guru mata pelajaran fikih 

kelas XI di MAN 2 Tulungagung, beliau mengatakan: 

Penilaian pembelajaran fikih di MAN 2 ini berusaha menyesuaikan 

dengan kurikulum 2013 dengan mengedepankan pendidikan karakter 

Peserta didik, yang telah direvisi pada tahun 2016 kemarin.
5
 

 

Kemudian ditambah dengan pendapat Bu Dwi Mulati yaitu dalam 

menentukan tujuan penilaian pada kurikulum 2013 mencangkup tiga ranah 

yaitu kognitif (Pengetahuan), afektif (sikap), psikomotorik (keterampilan). 

Berikut pemaparan beliau: 

Dalam tujuan penilaian pada kurikulum 2013 harus dilakukan sesuai 

dengan prinsip dan ditentukan oleh beberapa ranah, entah dalam 

penilaian sikap spiritual, sosial, pengetahuan maupun keterampilan.
6
 

 

                                                           
4
 Wawancara dengan N3 selaku Wakil Kepala Madrasah bagian kurikulum di MAN 2 

Tulungagung, tanggal 20 Maret 2018 pukul 07.30 WIB. 
5
 Wawancara dengan N2 selaku guru mata pelajaran fikih kelas XI di MAN 2 Tulungagung, 

tanggal 20 Maret 2018 pukul 07.30 WIB. 
6
 Wawancara dengan N1 selaku Guru Mata Pelajaran Fikih kelas X yang ada di MAN 2 

tulungagung, tanggal 20 Maret 2018 pukul 09.0 WIB 
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Dalam kurikulum 2013 ranah penilaian tersebut terletak pada KI 

(Kompetensi Inti) Hal tersebut ditambah lagi dengan pemaparan Bu Nur 

Hidayah selaku Wakil Kepala Madrasah bagian Kurikulum, yaitu: 

Dalam penilaian kurikulum 2013 ranah tersebut terdapat dalam KI-1 

sampai KI-4. Yaitu KI-1 dan KI-2 berisi tentang sikap spiritual dan 

sikap sosial, serta KI-3 dan KI-4 yaitu berisi tentang pengetahuan 

dan keterampilan.
7
 

 

Maka dalam menentukan tujuan penilaian pada Kurikulum 2013 

sebagai evaluator guru harus menentukan tujuan tersebut dengan 

merincikan ruang lingkup evaluasi dan merincikan proses mental yang 

akan dievaluasi. 

a. Merincikan ruang lingkup evaluasi  

Dalam merincikan ruang lingkup evaluasi yang dilakukan guru 

fikih yaitu dengan memperhatikan luas pengetahuan dan indikator yang 

harus ditempuh oleh peserta didik berdasarkan KI dan KD yang 

terdapat pada silabus dan RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran). Hal 

ini sesuai dengan penjelasan yang dilakukan oleh Bu Dwi Mulati selaku 

Guru Mata Pelajaran Fikih kelas X yang mengatakan bahwa: 

Evaluasi adalah penilaian yang dilihat pertama adalah KI 

kemudian KD nya lalu  ke Indikator. Yang ingin dicapai dari 

pembelajarannya apa. Baru kemudian menentukan soal-soal yang 

mengarah keindikator, hal itu dilihat dari ranah pengetahuan. 

Sehingga diharapkan jika mengarah dari indikator, apakah KD 

sudah tercapai apa belum dilihat dari kemampuan anak dalam 

mengerjakan sesuai indikator tadi.
8
 

 

                                                           
7
 Wawancara dengan N3 selaku Wakil Kepala Madrasah bagian Kurikulum yang ada di 

MAN 2 Tulungagung, tanggal 26 Maret 2018 pukul 09.00 WIB. 
8
 Wawancara dengan N1 selaku Guru Mata Pelajaran Fikih kelas X yang ada di MAN 2 

tulungagung, tanggal 20 Maret 2018 pukul 09.0 WIB 
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Hal yang sama yang diungkapkan oleh Bu Kholis yang juga 

sebagai guru mata pelajaran fikih kelas XI di MAN 2 Tulungagung 

sebagaimana pernyataan dibawah ini: 

Dalam menentukan tujuan penilaian semuanya sudah ada di RPP 

dan tinggal menganalisis RPP tersebut sehingga tujuan dari 

pembelajaran itu sudah bisa diterima oleh peserta didik atau 

belum.
9
 

 

Hal tersebut juga diperkuat dengan pendapat Bu Nur Hidayah 

selaku wakil kepala bagian kurikulum MAN 2 Tulungagung,yaitu 

sebagai berikut: 

Yang perlu diperhatikan oleh guru dalam menentukan tujuan 

penilaian itu mengacu pada silabus terlebih dahulu kemudian 

diperjelas di RPP.
10

 

 

Pendapat tersebut berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

oleh peneliti yang menyatakan bahwa di MAN 2 Tulungagung terlihat 

dengan jelas bagaimana guru sebagai evaluator sebelum menentukan 

tujuan guru menganalisis silabus dan RPP. Dan di perkuat dengan 

menggunakan dokumentasi sebagai berikut: 

                                                           
9
 Wawancara dengan N2 selaku guru mata pelajaran fikih kelas XI di MAN 2 Tulungagung, 

tanggal 20 Maret 2018 pukul 07.30 WIB. 
10

 Wawancara dengan W3 selaku Wakil Kepala Madrasah bagian Kurikulum yang ada di 

MAN 2 Tulungagung, tanggal 26 Maret 2018 pukul 09.00 WIB 
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Gambar 4.1. Contoh silabus mata pelajaran fikih 

 

Gambar 4.2. contoh RPP materi Jinayah 

b. Merincikan proses mental yang akan di evaluasi  

Dalam perincian proses mental yang akan dievaluasi guru 

melakukan proses pembelajaran sesuai dengan materi fikih yang 

dirumuskan melalui KI, KD dan Indikator pada RPP. Setelah itu 
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dilakukan penilaian kemudian barulah diketahui sampai mana peserta 

didik tersebut menguasai materi pelajaran tersebut dan disitu juga guru 

bisa mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Hal tersebut sesuai dengan 

penjelasan yang dilakukan oleh Bu Dwi Mulati selaku guru mata 

pelajaran fikih kelas X yang ada di MAN 2 tulungagung mengatakan 

bahwa: 

Disini kadang evaluasi tidak hanya secara formal, jadi ketika 

anak-anak menerima pelajaran beberapa menit kemudian ada 

pertanyaan insidental. kalau fikih biasanya kaitannya contoh real 

dalam kehidupan sehari2. Lebih jauh lagi ada ulangan harian 

mungkin per-item juga atau ada pre-test postest yaitu sedikit-

sedikitlah. Atau yang lebih formal2 ada somatif. Kalau yang 

sekarang ini Penilaian tengah semester dan akhir semester
11

 

 

Kemudian diperkuat oleh observasi dan dokumentasi mengenai 

pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru fikih yaitu sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.3. Suasana pembelajaran yang dilakukan oleh guru fikih 

                                                           
11

 Wawancara dengan N1 selaku Guru Mata Pelajaran Fikih kelas X yang ada di MAN 2 

tulungagung, tanggal 20 Maret 2018 pukul 09.0 WIB 



87 

 

 

2. Guru mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar dalam 

perencanaan evaluasi pembelajaran fikih pada kurikulum 2013 

Dalam mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar guru fikih 

mengidentifikasi kompetensi hasil belajar dengan menggunakan sistem 

kurikulum 2013 yaitu dengan cara memperhatikan kompetensi hasil 

belajar yang harus dicapai oleh peserta didik meliputi kompetensi sikap 

spiritual dan sosial, pengetahuan serta keterampilan sesuai dengan KI, KD, 

dan Indikator yang telah dijabarkan pada RPP. Seperti yang dipaparkan 

oleh Bu Nur Hidayah selaku Waka Kurikulum sebagai berikut: 

Dalam penilaian kurikulum 2013 terdapat perbedaan dari segi KI-

1sampai KI-4. Yaitu KI-1 dan KI-2 berisi tentang sikap spiritual dan 

sikap sosial, serta KI-3 dan KI-4 yaitu berisi tentang pengetahuan 

dan keterampilan.
12

 

Jadi yang perlu dilakukan oleh guru fikih dalam mengidentifikasi 

kompetensi hasil belajar yaitu dengan memperhatikan domain diantaranya 

meliputi domain kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai berikut: 

a. Guru mengidentifikasi kompetensi hasil belajar kognitif 

Dalam mengidentifikasi kompetensi kognitif (pengetahuan) pada 

pembelajaran fikih guru menggunakan tes maupun nontes. Hal tersebut 

sesuai dengan penjelasan yang dilakukan oleh Bu Dwi Mulati selaku 

Guru Mata Pelajaran Fikih kelas X yang mengatakan bahwa: 

Dilihat dari tema pelajarannya, KD-nya apa, dan ditentukan 

indikator2 yang ingin dicapainya. Contohnya: dalam materi 

jinayah. Maka indikotornya berupa memahami pengertian, jenis, 

                                                           
12

 Wawancara dengan N3 selaku Wakil Kepala Madrasah bagian Kurikulum yang ada di 

MAN 2 Tulungagung, tanggal 26 Maret 2018 pukul 09.00 WIB 
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dalil yang melandasi dan hukuman bagi pelaku pembunuhan. Dan 

penilaiannya bisa dengan tes maupun non tes.
13

 

 

Dalam bentuk tes maka penilaian berupa lembaran soal-soal yang 

diujikan pada ulangan harian maupun ulangan semester sedangkan 

dalam bentuk nontes guru menggunakan tanya jawab di setiap proses 

pembelajaran berlangsung Penjelasan ini sesuai dengan wawancara 

yang dilakukan kepada Bu Kholis selaku Guru Mata Pelajaran Fikih 

kelas XI yang mengatakan: 

Sedangkan kognitif, nilainya diambil dari ulangan, seperti 

ulangan harian dan juga ulangan semester. Selain itu juga bisa 

dengan diadakannya tanya jawab pada saat proses pembelajaran.
14

 

Hal yang sama juga dipaparkan oleh Bu Nur Hidayah selaku 

Waka kurikulum yaitu sebagai berikut: 

Dalam penilaian pengetahuan maka yang digunakan yaitu bisa 

berupa ujian-ujian, baik berupa ulangan harian setiap akhir 

materi, ulangan midle semester maupun ulangan semester.
15

 

 

Kemudian dari wawancara tersebut peneliti mengadakan 

observasi untuk menguatkan proses penelitian yaitu dengan melihat 

contoh silabus, RPP dan instrumen berupa tes dalam mengidentifikasi 

domain kognitif. Hal itu dibuktikan dengan dokumentasi sebagai 

berikut: 

 

                                                           
13

 Wawancara dengan N1 selaku Guru Mata Pelajaran Fikih kelas X yang ada di MAN 2 

tulungagung, tanggal 20 Maret 2018 pukul 09.0 WIB. 
14

 Wawancara dengan N2 selaku guru mata pelajaran fikih kelas XI di MAN 2 

Tulungagung, tanggal 20 Maret 2018 pukul 07.30 WIB. 
15

 Wawancara dengan N3 selaku Wakil Kepala Madrasah bagian Kurikulum yang ada di 

MAN 2 Tulungagung, tanggal 26 Maret 2018 pukul 09.00 WIB. 
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Gambar 4.4. Contoh instrumen soal ulangan fikih 

b. Guru mengidentifikasi kompetensi hasil belajar afektif 

Dalam mengidentifikasi kompetensi afektif (sikap) maka guru 

fikih melakukan observasi terhadap tingkah laku peserta didik yaitu 

dengan menggunakan tabel rubik penilaian sikap yang terdapat pada 

RPP, selain itu juga dengan menggunkan jurnal berupa catatan pendidik 

yang dibuat sebelum proses pembelajaran. Hal tersebut seperti yang 

dijelaskan Bu Nur Hidayah selaku Waka Kurikulum sebagai berikut: 

Dalam penilaian sikap setiap guru harus membuatnya sejak awal  

pada silabus dan RPP. Jadi pada setiap pembelajaran guru tinggal 

mengamati sikap peserta didik melalui tingkah laku masing-

masing peserta didik. Begitu pula dengan penilaian keterampilan. 

Masing masing mempunyai form penilaian.
16

 

 

                                                           
16

 Wawancara dengan N3 selaku Wakil Kepala Madrasah bagian Kurikulum yang ada di 

MAN 2 Tulungagung, tanggal 26 Maret 2018 pukul 09.00 WIB. 
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Dalam pembelajaran fikih penilaian sikap ini terdiri dari penilaian 

sikap spiritual dan juga sikap sosial, yang dilakukan dengan 

pengamatan teman sebaya dan guru. Hal tersebut dijelaskan oleh Bu 

Dwi Mulati selaku Guru Mata Pelajaran Fikih kelas X sebagai berikut: 

Dalam penilaian sikap bisa dengan cara membuat format 

penilaian spritual dan sosial. Bisa dilakukan melalui pengamatan, 

ataupun jurnal. Pengamatan bisa teman sendiri bisa guru sendiri.
17

 

 

Ditambah lagi dengan pemaparan yang dijelaskan oleh Bu Kholis 

selaku Guru Mata Pelajaran Fikih kelas XI sebagai berikut: 

Aspek sikap bisa dibuat dengan daftar penilaian sikap yaitu 

berupa skala penilaian sikap yang berupa rubik penilaian. Dalam 

penilaian sikap ada sikap spiritual dan sikap sosial dan itu di buat 

pada RPP.
18

 

 

Kemudian peneliti melakukan observasi untuk menguatkan proses 

penelitian yaitu dengan melihat bagaimana guru dalam menunjukkan 

rubik penilaian sikap. Hal itu dibuktikan dengan dokumentasi tentang 

format penilaian sikap pada naskah silabus dan juga RPP sebagai 

berikut: 

                                                           
17

 Wawancara dengan N1 selaku Guru Mata Pelajaran Fikih kelas X yang ada di MAN 2 

tulungagung, tanggal 20 Maret 2018 pukul 09.0 WIB 
18

 Wawancara dengan N2 selaku guru mata pelajaran fikih kelas XI di MAN 2 

Tulungagung, tanggal 20 Maret 2018 pukul 07.30 WIB. 
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Gambar 4.5 Contoh format rubik penilaian sikap yang terdapat dalam RPP. 

c. Bagaimana guru mengidentifikasi kompetensi hasil belajar 

psikomotor 

Dalam penilaian psikomotor (keterampilan) guru fikih melakukan 

dengan tes yang berupa tes praktik, projek, dan penilaian portofolio. 

Maka dari itu guru juga membuat daftar penilaian berupa tabel ataupun 

rubik penilaian keterampilan. Hal tersebut sesuai dengan yang 

dipaparkan Bu Dwi Mulati selaku Guru Mata Pelajaran Fikih kelas X 

bahwa:  

kemudian untuk domain psikomotor itu juga dibuat form 

penilaian psikomotorik atau ketrampilan, intinya dilihat dari 

materi tersebut yang bisa ditunjukkan atau dinilai dari sisi 

ketrampilannya apa. Kalau contoh: dalam materi pembunuhan 

bukan berti membunuh, melainkan ketrampilan membuat peta 

konsep pembunuhan, dalil2 hingga contoh-contohnya. Dari peta 

konsep itu yang diidentifikasi penilainnya dari bagusnya, benar 

tidaknya, mudah dipahami tidaknnya. Bentuk? Baik, bagus tidak. 

Ketrampilan penyampaian materi, dilihat dari lancarnya, 

benarnya, gaya bicarannya.
19

 

                                                           
19

  Wawancara dengan N1 selaku Guru Mata Pelajaran Fikih kelas X yang ada di MAN 2 

tulungagung, tanggal 20 Maret 2018 pukul 09.0 WIB 
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Dalam penilaian psikomotorik pada pembelajaran fikih guru 

melakukan tes praktek kepada peserta didik, selain itu guru juga bisa 

mengedentifikasinya dengan tugas proyek dan juga portofolio seperti 

membuat peta konsep. Hal tersebut diperjelas oleh Bu Kholis selaku 

Guru Mata Pelajaran Fikih kelas XI bahwa: 

Untuk penilaian psikomotor guru harus membuat tes praktek akan 

tetapi harus memperhatikan materi yang diajarkan misal dalam 

materi jinayah, bukan berarti siswa harus membunuh akan tetapi 

siswa bisa di beri tugas untuk membuat peta konsep dan juga 

mencari berita pembunuhan kemudian di kaitkan dengan hukum 

Islam.
20

 

 

Dan untuk menguatkan penelitian peneliti juga melakukan 

observasi dan dokumentasi berupa format penilaian keterampilan. Hal 

tersebut bisa dilihat sebagai berikut: 

 

Gambar 4.6 Contoh rubik penilaian keterampilan yang terdapat dalam RPP 

                                                           
20

 Wawancara dengan N2 selaku guru mata pelajaran fikih kelas XI di MAN 2 

Tulungagung, tanggal 20 Maret 2018 pukul 07.30 WIB. 
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3. Guru menyusun kisi-kisi dalam perencanaan evaluasi pembelajaran 

fikih pada kurikulum 2013 

Dalam perencanaan evaluasi, menyusun kisi-kisi merupakan langkah 

penting yang dilakukan oleh guru dikarenakan sebagai landasan dalam 

membuat butir-butir soal. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bu Nur 

Hidayah selaku Waka Kurikulum sebagai berikut: 

Setiap guru mata pelajaran pasti membuat kisi-kisi pada. akan tetapi 

guru melakukannya hanya pada waktu ujian semester dan yang 

dilakukan oleh tim MGMP se-Kediri selatan
21

 

 

Maka dari itu dalam menyusun kisi-kisi guru melakukan dengan: 

a. Analisis Silabus 

Dalam menganalisis silabus yang harus diperhatikan oleh guru 

fikih yaitu adalah KI dan KD. Hal ini dilakukan supaya guru lebih 

mudah dalam merumuskan indikator kisi-kisi soal. Hal ini dijelaskan 

oleh Bu Dwi Mulati selaku Guru Mata Pelajaran Fikih kelas X yaitu: 

Sama saja, yaitu yang diperhatikan adalah KI kemudian KD-nya 

apa, indikatornya apa, dari situ biasanya soal indikator 1 tentang 

menjelaskan pengertian pembunuhan nanti bawahnya yang 

dimaksud pembunuhan adalah....
22

 

 

Dari penjelasan tersebut kemudian diperkuat oleh Bu Kholis 

selaku Guru Mata Pelajaran Fikih kelas XI yang mengatakan bahwa: 

Jadi dalam menganalisis silabus dengan mengetahui bab-babnya 

dulu dan dijabarkan ke indikator-indikator sebanyak mungkin , 

misal contoh pembunuhan maka indikatornya bisa: macam-

                                                           
21

 Wawancara dengan N3 selaku Wakil Kepala Madrasah bagian Kurikulum yang ada di 

MAN 2 Tulungagung, tanggal 26 Maret 2018 pukul 09.00 WIB 
22

 Wawancara dengan N1 selaku Guru Mata Pelajaran Fikih kelas X yang ada di MAN 2 

tulungagung, tanggal 20 Maret 2018 pukul 09.0 WIB 
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macam pembunuhan, jenis pembunuhan , dalil dilarangnya 

pembunuhan, hukumannya apa dan sebagainya.
23

 

 

Hal tersebut juga didukung dengan observasi, bahwa dalam 

nyusun kisi-kisi guru juga menganalisis silabus dan memperhatikan KI 

dan KD. Hal ini sesuai dengan hasil dokumentasi berikut: 

 

Gambar 4.7. contoh silabus. 

 

Gambar 4.8. contoh format kisi-kisi. 
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 Wawancara dengan N2 selaku guru mata pelajaran fikih kelas XI di MAN 2 

Tulungagung, tanggal 20 Maret 2018 pukul 07.30 WIB. 
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b. Merumuskan indikator 

Dalam merumuskan indikator guru memperhatikan KI dan KD  

dari hasil analisis silabus dan RPP, dengan tetap memperhatikan kata 

kerja operasional yang disesuaikan dengan domain dan jenjang 

kemampuan yang diukur. Hal itu seperti yang dicontohkan oleh Bu Dwi 

Mulati selaku Guru Mata Pelajaran Fikih kelas X sebagai berikut:  

Ini penting, yaitu dengan memakai bahasa kata kerja yang bisa 

diukur, tidak boleh teori. Atau yang dijadikan kisi-kisi sama 

dengan soal yang bisa dikerjakan. Contohnya begini, mampu 

menghafal surat alfatihah, nanti soalnya jadinya Hafalkan surat al 

fatihah, nah itu bahasa indikator. Menghafalkan bisa hafalkan, 

menulis bisa tuliskanlah, mengidentifikasi menjadi 

idintifikasikannlah, mengurutkan urutkanlah. Yang tidak bisa 

dijadikan bahasakan indikator contohnya membayangkan.
24

 

 

Dalam merumuskan Indikator tersebut memuat butir kisi-kisi. Hal 

tersebut juga di perjelas oleh penjelasan yang dijelaskan oleh Ibu Nur 

Hidayah sebagai Waka Kurikulum sebagai berikut: 

Dalam merumuskan indikator harus membuat butir kisi-kisi 

sesuai dengan indikator pada RPP dan silabus, lalu menggunakan 

dengan kata kunci yang tepat.
25

 

Hal ini juga diperkuat oleh Bu Kholis selaku Guru Mata Pelajaran 

Fikih kelas XI pernyataan dari yang menyatakan bahwa: 

Jadi mengetahui bab-bab pada materi dulu dan dijabarkan ke 

indicator-indikator sesuai dengan KI KD dalam silabus.
26
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  Wawancara dengan N1 selaku Guru Mata Pelajaran Fikih kelas X yang ada di MAN 2 
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25
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Hal tersebut juga ditunjukkan berdasarkan observasi, yang bahwa 

dalam merumuskan indikator. Hal ini sesuai dengan hasil dokumentasi 

berikut yaitu bisa dilihat dari silabus dan RPP. Hal ini dibuktikan oleh 

hasil dokumentasi berikut. 

 

Gambar 4.9. Contoh merumuskan indikator sesuai dengan KI dan KD pada RPP. 

c. Guru menentukan ruang lingkup materi pelajaran 

Dalam menentukan ruang lingkup materi dalam kisi-kisi guru 

mendiskusikannya dalam pertemuan MGMP(Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran). Hal tersebut dijelaskan oleh Bu Dwi Mulati 

selaku Guru Mata Pelajaran Fikih kelas X mengatakan bahwa: 

Biasanya didiskusikan sesama guru awal tahun jadi materi 

yang di ujikan untuk kelas 10, 11, 12 apa, dan yang akan 

didahulukan yang mana, kadang-kadang bisa berubah. 

Sebelum itu ada analisis mata pelajaran yang masih layak 
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dipakai tahun ini. Lebih tinggi lagi itu MGMP kanwil 

jawatimur.
27

 

 

Dalam pertemuan tersebut kemudian dibahas materi fikih 

yang disesuaikan dengan indikator yang telah dirumuskan dalam 

silabus dan RPP, dengan menggunakan kata kerja operasional 

sesuai dengan domain hasil belajar dan jenjang pengetahuan yang 

akan diukur pada mata pelajaran tersebut. Contoh: Dalam materi 

fikih kelas XI terdapat materi jinayah maka aspek yang berkenan 

dengan pengertian pembunuhan, macam pembunuhan. Dalil yang 

melarang pembunuhan dan sebagainya, hudud dan sebagainya. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Kholis selaku Guru 

Mata Pelajaran Fikih Kelas XI yang menyatakan bahwa: 

Jadi mengetahui bab-bab dulu dan dijabarkan ke indikator 

indikator sebanyak mungkin , misal contoh pembunuhan 

maka indikator bisa, macam jenis, dalil dilarangnya 

hukumannya apa.
28

 

  

Hal tersebut juga didukung dengan observasi dan hasil 

dokumentasi dari berkas berkas silabus, RPP. Dan juga kisi-kisi 

yaitu sebagai berikut. 

                                                           
27

 Wawancara dengan N1 selaku Guru Mata Pelajaran Fikih kelas X yang ada di MAN 2 
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28
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Tulungagung, tanggal 20 Maret 2018 pukul 09.00 WIB 



98 

 

 

 

Gambar 4.10. contoh silabus mata pelajaran fikih 

 

Gambar 4.11. contoh RPP materi jinayah 

 

Gambar 4.12. contoh format kisi-kisi 
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d. Menetapkan jenis dan jumlah soal 

Dalam menetapkan jenis dan jumlah soal tersebut sudah 

ditetapkan dalam musyawarah guru mata pelajaran se karisidenan 

kediri selatan yaitu dalam pembelajaran fikih ditetapkan 50 soal 

PG yaitu pada ujian semester dan pada ulangan harian guru bisa 

menentukan sendiri sesuai dengan indikator yang sudah ada di 

silabus dan RPP. Hal tersebut dijelaskan oleh Bu Kholis selaku 

Guru Mata Pelajaran Fikih kelas XI sebagai berikut: 

Jenis dan jumlah soal kalo misal semester itu ditetapkan 

sepakat oleh tim MGMP untuk materi fikih peminatan 40 

soal, materi fikih wajib 50, sedangkan untuk ulangan harian 

itu kesepakatan dari guru guru yang ada di sekolahan tersebut 

misal 10 bisa 20 tergantung indikator pencapaian yang harus 

dikuasai oleh siswa, kalo ulangan semester yang merumuskan 

adalah tim MGMP se-Kediri selatan seperti MAN Panggul, 

MAN Trenggalek, Tulungagung MAN 123, Blitar MAN 

Kota, MAN Wlingi dan MAN Tlogo. Biasanya berkumpul 

terlebih dahulu, kemudian membagi tugas untuk satu mapel 

kelas biasanya di buat oleh 2 guru.
29

 

 

Hal tersebut di tambah mengenai pembagian soal berdasarkan 

indikator dan kebutuhan. Hal dijelaskan oleh Bu Dwi Mulati selaku 

Guru Mata Pelajaran Fikih kelas X sebagai berikut:  

Disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak boleh keluar dari 

KD yang dirinci dalam indikator2. Indikator materi KD 

dengan indikator soal ujuan beda, jadi bisa beranak2, 

contohnya begitu. Jadi 1 indikator bisa 2 soal dsb.
30

 

 

                                                           
29

 Wawancara dengan N2 selaku guru mata pelajaran fikih kelas XI di MAN 2 

Tulungagung, tanggal 20 Maret 2018 pukul 07.30 WIB. 
30
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Hal tersebut juga diperjelas dengan hasil observasi dan 

dokumentasi sebagai penguat penelitian yang berupa arsip RPP dan 

kisi-kisi. Bisa dilihat sebagai berikut: 

 

Gambar 4.13. Contoh RPP materi jinayah dengan KI KD 

 

Gambar 4.14. Contoh format kisi-kisi beserta nomor soal 
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4. Guru mengembangkan draf instrumen dalam perencanaan evaluasi 

pembelajaran fikih pada kurikulum 2013 

Dalam rangka mengembangkan draf instrum soal yang ada di MAN 

2 Tulungagung ini tidak hanya dibuat oleh lembaga sendiri namun dibuat 

antar lembaga, adapun bentuk draf soal yang disusun oleh guru mata 

pelajaran itu sendiri yaitu seperti teks ulangan harian, sedangkan bentuk 

tes yang disusun oleh rumpun mata pelajaran dari masing-masing sekolah 

yang biasa disebut MGMP(Musyawarah Guru Mata Pelajaran) yaitu soal 

soal seperti ulangan semester dan tengah semester. Hal tersebut di jelaskan 

oleh Bu Nur Hidayah selaku Waka Kurikulum yaitu sebagai berikut: 

Setelah dibuat kisi-kisi barulah guru membuat soal yang 

dikembangkan dari kisi-kisi tersebut. Akan tetapi dalam sebelum 

pembuatan soal ini  guru-guru mata pelajaran berkumpul terlebih 

dahulu dengan tim penyusun soal ujian se kediri selatan yang disebut 

MGMP.
31

  

 

Hal tersebut di perjelas dengan pemaparan Bu Kholis selaku Guru 

Mata Pelajaran Fikih kelas XI bahwa: 

Dalam mengembangkan draf instrumen guru membuatnya sesuai 

dengan bagian masing masing dikarenakan MAN 2 ini merupakan 

salah satu madrasah yang bergabung dengan MGMP wilayah kediri 

selatan, maka dari itu dalam mengembangkan draf soal tersebut 

dibagi sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan
32

 

 

Hal tersebut ditambah lagi dengan pemaparan beliau mengenai 

pembagian guru yang bertugas sebagai tim penyusun soal yang ada di 
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MAN 2 Tulunggung. Bisa dilihat dari pembagian guru mata pelajaran fikih 

yaitu sebagai berikut: 

 

Gambar 4.15. Tim penyusunan soal semester mata pelajaran fikih oleh MGMP 

Hal tersebut diperjelas oleh bu Dwi Mulati selaku Guru Mata 

Pelajaran Fikih kelas X yaitu sekolah yang tergabung dalam MGMP se 

kediri selatan adalah sebagai berikut: 

Madrasah yang tergabung dalam tim MGMP yaitu ada: MAN 

Panggul, MAN Trenggalek, MAN Wlingi, MAN Tlogo, MAN Kota 

Blitar, MAN 1 Tulungagung, MAN 2 Tulungagung, dan MAN 3 

Tulungagung
33

 

 

Dalam pertemuan yang dilakukan oleh MGMP ini rutin dilakukan 

dalam setiap semester dengan tempat yang bergantian. Adapun isi yang 

dibahas dalam pertemuan MGMP yaitu tentang pembuatan soal semester 

menyangkut pembuatan kisi-kisi, bentuk soal ulangan, jumlah soal, tingkat 

kesukaran dan juga analisis kisi-kisi maupun soal. akan tetapi masing-

masing guru tetap membuat soal tersebut, kemudian soal tersebut diseleksi 

                                                           
33

  Wawancara dengan N1 selaku Guru Mata Pelajaran Fikih kelas X yang ada di MAN 2 
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oleh tim edit soal. Hal tersebut juga di jelaskan oleh Bu Kholis selaku 

Guru Mata Pelajaran Fikih kelas XI yaitu sebagai berikut:  

Dalam forum MGMP ini masing-masing guru menyetorkan  soal 

yang telah dibuat sebelumnya, lalu dikumpulkan kepada ketua 

kordinator pembuat soal dan diseleksi ulang oleh tim KKM pembuat 

soal.
34

 

 

Dalam mengembangkan draf instrumen guru fikih dapat 

melakukannya dengan cara merincikan mata pelajaran yang akan diukur 

kemudian menggunakan kisi-kisi sebagai landasan membuat soal tersebut. 

a. Guru merincikan mata pelajaran yang akan di ukur 

Dalam merincikan mata pelajaran fikih disesuaikan dengan 

banyaknya indikator yang tercantumkan pada kisi-kisi. Semakain 

banyak indikator semakin banyak pula butir-butir soal yang harus 

dikembangkan. Maka  proporsi jumlah item dari sub materi disesuaikan 

dengan luasnya proporsi masing-msing sub materi tersebut sesuai 

dengan indikator. Hal ini diperjelas oleh Bu Dwi Mulati selaku Guru 

Mata Pelajaran Fikih kelas X yaitu dalam pemaparannya sebagai 

berikut: 

Nah kadang-kadang materi pelajaran kan banyak tapi soal hanya 

50, jadi dilihat dari KD-nya dulu. Kalau KDnya itu terdapat 

indikator yang memang banyak maka diberi presentasi soal yang 

banyak. Mungkin 1 KD bisa 20 soal yang lain bisa 5 tergantung 

cakupannya.
35
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Jumlah soal tersebut sudah di tentukan oleh tim penyusun soal 

pada MGMP. Hal ini diungkapkan oleh Bu Kholis selaku Guru Mata 

Pelajaran Fikih kelas XI yaitu sebagai berikut: 

Jenis dan jumlah soal kalo misal semester itu ditetapkan sepakat 

oleh Jenis dan jumlah soal kalo misal semester itu ditetapkan 

sepakat oleh tim MGMP untuk materi fikih peminatan 40 soal, 

materi fikih wajib 50, sedangkan untuk ulangan harian itu 

kesepakatan dari guru guru yang ada di sekolahan tersebut misal 

10 bisa 20 tergantung indikator pencapaian yang harus dikuasai 

oleh siswa.
36

 

 

Hal tersebut juga diperjelas dengan hasil observasi dan 

dokumentasi sebagai penguat penelitian yang berupa arsip soal. Bisa 

dilihat sebagai berikut. 
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Gambar 4.16. Contoh soal semester berupa PG yang berjumlah 50 soal 

b. Menggunakan kisi-kisi sebagai dasar menyusun soal 

Dalam penulisan soal guru fikih menyiapkan terlebih dahulu kisi-

kisi dan kemudian dianalisis sesuai dengan indikator. Sehingga dalam 

pembuatan soal tidak boleh menyimpang atau berbeda dari indikator 

yang akan dicapai sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat sebelumnya. 

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dipaparkan Bu Dwi mulati selaku 

Guru Mata Pelajaran Fikih kelas X bahwa: 

Memang dalam menyusun soal tidak boleh menyimpang dengan 

kisi2 jadi garis lurus. Cuman model kisi2 itu banyak (format2nya 

katah)
37

 

Dari pemaparan pemaparan tersebut juga diperkuat oleh Ibu Nur 

Hidayah Waka Kurikulum yaitu : 

Jadi dalam pembuatan soal setiap guru bisa menyesuaikan dengan 

kisi-kisi. Jika dalam kisi kisi terdapat banyak indikator maka soal 

yang harus dibuat juga banyak. Kemudian setelah membuat soal 
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 Wawancara dengan N1 selaku Guru Mata Pelajaran Fikih kelas X yang ada di MAN 2 
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106 

 

 

bisa dibuat sekalian kunci jawaban dari soal soal tersebut setelah 

itu bisa di forumkan di MGMP.
38

 

 

Meskipun dalam pembuatan kisi-kisi tersebut formatnya berbeda 

beda akan tetapi isi dari indikator tersebut sama yang disesuaikan 

dengan silabus dan RPP. Maka dalam pengembangan draf 

instrumennya pun tinggal menjabarkan sesuai indikatornya. Soal yang 

baik adalah soal yang memenuhi setiap indikator pada kisi kisi. 

Dalam mengembangkan draf instrumen bukan hanya sebatas 

pembuatan soal saja. Pembuatan soal hanyalah ditujukan pada afek 

kognitif (pengetahuan) saja. Sedangkan dalam aspek sikap dan 

keterampilan guru bisa mengembangkan draf instumennya dengan 

membuat angket, pedoman observasi, pedoman wawancara, studi 

dokumentasi, skala sikap, penilaian bakat, minat, dan sebagainya. Hal 

tersebut sesuai dengan pemaran yang telah dijelaskan oleh Bu Nur 

Hidayah Waka Kurikulum yaitu: 

Dalam penilaian sikap bisa dengan cara membuat format 

penilaian spritual dan aspek sosial. Bisa melalui pengamatan, 

ataupun jurnal. Pengamatan bisa teman sendiri bisa guru sendiri.
39

 

Hal yang sama juga dilakukan dalam mengembangkan draf untuk 

menilai kompetensi keterampilan, hal tersebut dijelaskan oleh Bu Dwi 

Mulati selaku Guru Mata Pelajaran Fikih kelas X sebagai berikut: 

Kemudian untuk domain psikomotor itu juga dibuat form 

penilaian psikomotorik atau ketrampilan, intinya dilihat dari 
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materi tersebut yang bisa ditunjukkan atau dinilai dari sisi 

ketrampilan.
40

 

 

Hal tersebut juga diperjelas dengan hasil observasi dan 

dokumentasi sebagai penguat penelitian yang berupa format kisi-kisi. 

Bisa dilihat sebagai berikut. 

 

Gambar 4.17. Contoh format kisi-kisi 

5. Guru merevisi dan merakit Soal dalam perencanaan evaluasi 

pembelajaran fikih pada kurikulum 2013 

Setelah intrumen dikembangkan dari kisi-kisi, kemudian guru fikih 

merevisi sesuai dengan proporsi tingkat kesukaran soal dan daya pembeda. 

Selanjutnya, soal juga diperbaiki dari segi bahasa, dan kemudian 

dikelompokan sesuai dengan nomor urut dan bentuk soal. 
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a. Guru merevisi soal sesuai dengan kesukaran dan daya pembeda 

Dalam merevisinya soal, guru fikih harus memperhatikan tingkat 

kesukaran soal dengan mendiskusikan sesama guru. Hal ini sesuai 

dengan yang dijelaskan oleh Bu Dwi Mulati sebagai berikut: 

Dalam merevisi soal sesuai tingkat kesulitan soal, ya dari soal 

yang sudah diberikan ada analisis, revisi juga didiskusikan 

dengan guru lain. harus ada revisi soal yang disesuaikan dengan 

tingkat kesukarannya.
41

 

Dalam melakukan revisi biasanya soal juga dipilah dan 

dipresentasikan dalam worksop dalam MGMP hal tesebut di perjelas 

oleh Bu Dwi selaku Guru Mata Pelajaran Fikih kelas X sebagai berikut: 

Jadi dengan adanya ketika tadi ada analisis soal, jadi membantu. 

Membuat soal itu seperti mudah tapi sulit. Kalau kita biasanya 

tidak seringan itu. Namun kadang-kadang bisa diujikan bagus 

tidaknya ketika di workshop baru itu dipresentasikan, itu kalau 

benar2 seperti itu ketika untuk semester, kisi2 lengkap, indikator 

soal lengkap maka dipresentasikan dan dinilai oleh ahli pembuat 

soal (pakar soalnya). Sulit sepertinya kalau mengikuti aturanya. 

Memperhatikan kalimat-kalimatnya,  tidak asal-asalan menurut 

kita, menentukan pilihan2 (homogen heterogen dsb).
42

  

Hal tersebut juga didukung dengan observasi dengan bagaimana 

guru dalam menganalisis soal dengan tingkat kesukaran dan daya 

pembeda. Yaitu bisa dilihat sebagai berikut: 
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Gambar 4.18. guru ketika menganalisis soal  

b. Guru merakit soal dengan menggunakan bahasa yang sederhana 

Dalam merakit soal tersebut guru hanya membuatkan soal dan 

kemudian ada sendiri tim edit soal yang diselenggarakan pada 

pertemuan MGMP, dan disitulah guru juga memusyawarahkan bersama 

para guru fikih dari madrasah lain dengan menggunakan bahasa yang 

sederhana agar bisa dipahami peserta didik. Hal itu seperti apa yang 

telah dijelaskan oleh Bu Kholis selaku Guru Mata Pelajaran Fikih kelas 

XI sebagai berikut: 

Sedangkan dalam pembuatan soal setiap guru juga 

memperhatikan setiap kata supaya mudah dipahami. Tergantung, 

ada contoh soal panjang soal pendek, dalam kurikulum 2013 soal 

biasanya ada stimulus-stimulus seperti contoh bacaan , akan tetapi 

dalam pembelajaran fikih soal soalnya kebanyakan pakai bahasa 

yang pendek sederhana.
43

  

 

Hal tersebut juga diperjelas oleh pendapat Bu Dwi Mulati selaku 

Guru Mata Pelajaran Fikih kelas X yaitu sebagai berikut: 

Ini juga perlu lagi yaitu analisis dari guru yang lain ini begini2, 

nanti ada istilah edit soal. Umpama kamu bagian edit soal, mana 

yang perlu disederhanakan ya disederhanakan yaitu menuju 
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penyempurnaan soal sesuai dengan kalimat yang udah dipahami 

oleh anak. Tim pembuat ada tim edit ada dari MGMP.
44

 

 

Hal tersebut juga didukung dengan observasi dan dokumentasi 

tentang soal dengan bahasa singkat dan sederhana. Yaitu bisa dilihat 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.19. Contoh soal dengan kalimat sederhana 

c. Guru mengelompokkan soal sesuai dengan nomor urut dan bentuk 

soal. 

Dalam mengurutkan soal guru fikih bisa mengurutkan melaluai 

materi yang diajarkan dari awal hingga akhir. Hal ini bertujuan supaya 

tidak membingungkan peserta didik dalam mengerjakannya. Hal 

tersebut sesuai dengan pemaparan yang dijelaskan oleh Bu Kholis 

selaku Guru Mata Pelajaran Fikih kelas XI yaitu sebagai berikut: 
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Dalam membuat soal disesuaikan dengan nomeor urut soal sesuai 

bab yang diajarkan mulai dari awal hingga akhir tanpa ada 

pengacakan. Contoh seperti saya dalam membuat soal kelas XI 

saya sesuaikan dengan materi secara berberurutan seperti: 

jinayah, kemudian hudud dan seterusnya.
 45

 

 

Hal tersebut diperjelas oleh pemaparan yang dipaparkan oleh Bu 

Dwi Mulati selaku Guru Mata Pelajaran Fikih kelas X yaitu dalam 

mengelompokkan sesuai dengan bentuk soal yaitu sebagai berikut: 

Ini yang dilakukan pada soal objektif (pilihan ganda) dan yang 

subjektif essay. Mengelompokkan soal dengan no urut memang 

biasanya urut sesuai yang harus dikuasai dari awal sampai akhir, 

tapi tidak boleh ada soal yang umpama jawaban soal no 2 sebagai 

penentu jwb soal no3, itu dalam jawaban, tapi kalau dalam teks 

tidak papa, namun jika dalam ulangan semester guru biasanya 

membuat soal dengan pilihan ganda saja sedangkan dalam 

ulangan harian bisa dengan uraian.
46

 

Dalam merakit soal di MAN 2 Tulungagung dalam mengurutkan 

soal sesuai dengan materi yang diajarkan dari awal hingga akhir. Dan 

dalam membuat soal dibedakan pula mana soal objektif dan subjektif 

dengan bentuk soal soal PG (pilihan ganda), essai, dan juga uraian. 

Akan tetapi dalam ujian semester soal hanya berupa PG (pilihan ganda) 

saja sedangkan dalam ulangan harian soal biasanya dibuat pilihan ganda 

essai maupun uraian. Hal tersebut dibuktikan peneliti melaluai 

observasi pada arsip soal-soal ulangan serta dokumentasi berikut:  

 

                                                           
45

 Wawancara dengan N2 selaku guru mata pelajaran fikih kelas XI di MAN 2 

Tulungagung, tanggal 20 Maret 2018 pukul 07.30 WIB. 
46

  Wawancara dengan N1 selaku guru mata pelajaran fikih kelas X yang ada di MAN 2 

tulungagung, tanggal 20 Maret 2018 pukul 09.0 WIB 
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Gambar 4.20. Contoh soal PG (Pilihan Ganda) 

 

Gambar 4.21 Contoh soal essai dan uraian 
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B. Temuan Penelitian 

Berdasarkan paparan data diatas maka diperoleh temuan data sebagai 

berikut: 

1. Guru menentukan tujuan penilaian dalam perencanaan evaluasi 

pembelajaran fikih pada kurikulum 2013. 

Berdasarkan hasil temuan dilapangan peneliti menemukan bahwa 

dalam merencanakan evaluasi langkah pertama yang didahulukan  yaitu 

dengan menentukan tujuan penilaian. Tujuan penilaian tersebut 

diantaranya yaitu untuk mengukur keberhasilan peserta didik dalam 

pembelajaran serta untuk mengetahui kesulitan belajar pada peserta didik. 

Dalam menentukan tujuan penilaian tersebut, guru  menyesuaikan 

dengan kurikulum 2013 yang mencangkup tiga ranah yaitu kognitif 

(Pengetahuan), afektif (sikap), psikomotorik (keterampilan). Untuk 

menentukan tujuan tersebut guru melakukan dengan cara merincikan ruang 

lingkup evaluasi dan proses mental yang akan dievaluasi,   

a. Dalam merincikan ruang lingkup evaluasi yang dilakukan guru fikih 

yaitu dengan memperhatikan luas pengetahuan dan indikator yang harus 

ditempuh oleh peserta didik berdasarkan KI dan KD yang terdapat pada 

silabus dan RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran 

b. Bahwasanya dalam merincikan proses mental yang akan dievaluasi 

guru melakukan proses pembelajaran fikih tersebut sesuai dengan yang 

telah direncanakan dalam silabus dan RPP, kemudian guru tersebut 
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melakukan penilaian sesuai dengan yang telah dirincikan dalam ruang 

lingkup evaluasi. 

2. Guru mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar dalam 

perencanaan evaluasi pembelajaran fikih pada kurikulum 2013. 

Dalam mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar guru fikih 

mengidentifikasi kompetensi hasil belajar dengan menggunakan sistem 

kurikulum 2013 yaitu dengan cara memperhatikan kompetensi hasil 

belajar yang harus dicapai oleh peserta didik meliputi kompetensi sikap 

spiritual dan sosial, pengetahuan serta keterampilan sesuai dengan KI, KD 

a. Guru mengidentifikasi kompetensi hasil belajar kognitif 

Dalam mengidentifikasi kompetensi kognitif (pengetahuan) pada 

pembelajaran fikih guru menggunakan tes maupun nontes. Dalam 

bentuk tes maka penilaian berupa lembaran soal-soal yang diujikan 

pada ulangan harian maupun ulangan semester sedangkan dalam bentuk 

nontes guru menggunakan kuis dan tanya jawab di setiap proses 

pembelajaran berlangsung. 

b. Guru mengidentifikasi kompetensi hasil belajar afektif 

Dalam mengidentifikasi kompetensi afektif (sikap) maka guru 

fikih melakukan observasi terhadap tingkah laku peserta didik yaitu 

dengan menggunakan tabel rubik penilaian sikap yang terdapat pada 

RPP, selain itu juga dengan menggunkan jurnal berupa catatan pendidik 

yang dibuat sebelum proses pembelajaran 
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c. Guru mengidentifikasi kompetensi hasil belajar psikomotorik 

Dalam penilaian psikomotor (keterampilan) guru fikih melakukan 

dengan tes yang berupa tes praktik, projek, dan penilaian portofolio. 

Maka dari itu guru juga membuat daftar penilaian berupa tabel ataupun 

rubik penilaian keterampilan. 

3. Guru menyusun kisi-kisi dalam perencanaan evaluasi pembelajaran 

fikih pada kurikulum 2013. 

Dalam perencanaan evaluasi, menyusun kisi-kisi merupakan langkah 

penting yang dilakukan oleh guru dikarenakan sebagai landasan dalam 

membuat butir-butir soal. maka yang dilakukan guru yaitu sebagai berikut: 

a. Analisis Silabus 

Dalam menganalisis silabus yang diperhatikan oleh guru fikih 

yaitu adalah KI dan KD. Hal ini dilakukan supaya guru lebih mudah 

dalam merumuskan indikator kisi-kisi soal. 

b. Merumuskan Indikator 

Dalam merumuskan indikator guru memperhatikan KI dan KD  

dari hasil analisis silabus dan RPP, dengan tetap memperhatikan kata 

kerja operasional yang disesuaikan dengan domain dan jenjang 

kemampuan yang diukur. 

c. Guru menentukan ruang lingkup materi pelajaran 

Dalam menentukan ruang lingkup materi dalam kisi-kisi guru 

mendiskusikannya dalam pertemuan MGMP (Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran) kemudian dibahas materi fikih yang disesuaikan dengan 
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indikator yang telah dirumuskan dalam silabus dan RPP, dengan 

menggunakan kata kerja operasional sesuai dengan domain hasil belajar 

dan jenjang pengetahuan yang akan diukur pada mata pelajaran 

tersebut.  

d. Menetapkan jenis dan jumlah soal 

Dalam menetapkan jenis dan jumlah soal tersebut sudah ditetapkan 

dalam musyawarah guru mata pelajaran se karisidenan kediri selatan 

yaitu dalam pembelajaran fikih ditetapkan 50 soal PG yaitu pada ujian 

semester dan pada ulangan harian guru bisa menentukan sendiri sesuai 

dengan indikator yang sudah ada di silabus dan RPP. 

4. Guru mengembangkan draf instrumen dalam perencanaan evaluasi 

pembelajaran fikih pada kurikulum 2013. 

Dalam mengembangkan draf instrumen soal yang ada di MAN 2 

Tulungagung ini tidak hanya dibuat oleh lembaga sendiri namun dibuat 

antar lembaga, adapun bentuk draf soal yang disusun oleh guru mata 

pelajaran itu sendiri yaitu seperti teks ulangan harian, sedangkan bentuk 

tes yang disusun oleh rumpun mata pelajaran dari masing-masing sekolah 

yang biasa disebut MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) yaitu soal 

soal seperti ulangan semester dan tengah semester. Maka yang dilakukan 

guru dalam mengembangkan draf instrumen adalah: 

a. Guru merincikan mata pelajaran yang akan di ukur 

Dalam merincikan mata pelajaran fikih disesuaikan dengan 

banyaknya indikator yang tercantumkan pada kisi-kisi. Semakain 
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banyak indikator semakin banyak pula butir-butir soal yang harus 

dikembangkan. Maka  proporsi jumlah item dari sub materi disesuaikan 

dengan luasnya proporsi masing-masing sub materi tersebut sesuai 

dengan indikator. 

b. Guru menggunakan kisi-kisi sebagai dasar menyusun draf 

Instrumen 

Dalam penulisan soal guru fikih menyiapkan terlebih dahulu kisi-

kisi dan kemudian dianalisis sesuai dengan indikator. Dalam pembuatan 

soal tersebut tinggal menjabarkan sesuai indikatornya dan soal tidak 

boleh menyimpang atau berbeda dari indikator pada kisi-kisi yang telah 

dibuat sebelumnya.  

Dalam mengembangkan draf instrumen bukan hanya sebatas 

pembuatan soal saja. Pembuatan soal hanyalah ditujukan pada afek 

kognitif (pengetahuan) saja. Sedangkan dalam aspek sikap dan 

keterampilan guru bisa mengembangkan draf instumennya dengan 

membuat angket, pedoman observasi, pedoman wawancara, studi 

dokumentasi, skala sikap, penilaian bakat, minat, dan sebagainya. 

5. Guru merevisi dan merakit Soal dalam perencanaan evaluasi 

pembelajaran fikih pada kurikulum 2013. 

Setelah instrumen/soal dikembangkan berdasarkan kisi-kisi, 

kemudian guru fikih merevisi sesuai dengan proporsi tingkat kesukaran 

soal dan daya pembeda. Selanjutnya, soal juga diperbaiki dari segi bahasa, 

dan kemudian dikelompokan sesuai dengan nomor urut dan bentuk soal 
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a. Guru merevisi soal sesuai dengan kesukaran dan daya pembeda 

Dalam merevisinya soal, guru fikih harus memperhatikan tingkat 

kesukaran soal dengan mendiskusikan sesama guru dan juga 

dimusyawarahkan dalam workshop atau forum MGMP. 

b. Guru merakit soal dengan bahasa yang sederhana 

Dalam merakit soal tersebut guru hanya membuatkan soal dan 

kemudian ada sendiri tim edit soal yang diselenggarakan pada 

pertemuan MGMP, dan disitulah guru juga memusyawarahkan bersama 

para guru fikih dari madrasah lain dengan menggunakan bahasa yang 

sederhana agar bisa dipahami peserta didik. 

c. Guru mengelompokkan soal sesuai dengan nomor urut dan bentuk soal 

Dalam merakit soal di MAN 2 Tulungagung dalam mengurutkan 

soal sesuai dengan materi yang diajarkan dari awal hingga akhir. Dan 

dalam membuat soal dibedakan pula mana soal objektif dan subjektif 

dengan bentuk soal soal PG (pilihan ganda), essai, dan juga uraian. 

Akan tetapi dalam ujian semester soal hanya berupa PG (pilihan ganda) 

saja sedangkan dalam ulangan harian soal biasanya dibuat pilihan ganda 

essai maupun uraian. 


