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SISTEM PENILAIAN MATA KULIAH EVALUASI 
PEMBELAJARAN PAI

Mahasiswa wajib mengerjakan 5 paket tugas individu, 5 paket tugas 

kelompok, UTS dan UAS

Tugas dikerjakan di kertas folio bergaris dan dilengkapi identitas

TUGAS INDIVIDU 1

Pelihlah dengan cara melingkari salah satu kemungkinan jawaban pada setiap 

butir pertanyaan yang menurut Anda paling tepat!

1. Proses pengumpulan dan pengolahan informasi disebut....

a. penilaian 

b. penilaian pendidikan

c. penilaian pembelajaran

d. penilaian di luar kelas

2. Ulangan dapat dimaknai sebagai penilaian yang lebih khusus dalam konteks 

pembelajaran dan berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengolahan 

informasi untuk mengukur....

a. kemampuan kognitif

b. ketercapaian kompetensi

c. aspek sikap dan nilai

d. perilaku moral sehari-hari

3. Kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian 

kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar 

(KD) atau lebih dinamakan.... 

a. ulangan harian

b. ulangan tengah semester

c. ulangan akhir semester

d. ulangan kenaikan kelas

4. Kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan 

oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar 
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dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan 

dinamakan....

a. ujian sekolah 

b. ujian nasional

c. ulangan akhir semester

d. ulangan kenaikan kelas 

5. Penilaian harus didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan 

yang diukur. Prinsip penilaian ini dinamakan ....

a. adil 

b. sahih

c. obyektif

d. terpadu

6. Penilaian harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak 

dipengaruhi subyektivitas penilai. Prinsip penilaian ini dinamakan ....

a. terbuka 

b. sahih

c. obyektif

d. sistematis

7. Salah satu prinsip penilaian adalah akuntabel, artinya .... 

a. penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti 

langkah-langkah baku.

b. penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian   kompetensi yang 

ditetapkan.

c. penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik.

d. penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, 

prosedur, maupun hasilnya. 

8. Salah satu teknik penilaian berbentuk non tes adalah....

a. tertulis 

b. praktik 

c. pengamatan

d. praktik
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9. Suatu teknik penilaian yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan 

tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas adalah ...

a. penugasan

b. observasi

c. portofolio

d. jurnal

10.Bahan penyusunan butir soal dikembangkan dari....

a. substansi kajian setiap KD 

b. standar kompetensi

c. indikator pembelajaran

d. standar kompetensi lulusan

11.Penilaian terhadap perilaku berkepribadian dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut....

a. di dalam kelas setiap hari

b. kegiatan semester terjadwal

c. pada akhir semester

d. sesuai kebutuhan

12.Untuk memanfaatkan informasi hasil penilaian, laporan hasil belajar perlu 

mendapat dukungan dari berbagai pihak, kecuali ….

a. peserta didik dan orang tua

b. guru

c. kepala sekolah

d. penulis buku

13.Agar laporan hasil belajar itu dapat bermanfaat, maka informasi harus 

lengkap dan akurat, artinya … 

a. dibuat khusus untuk pihak tertentu 

b. mengandung aspek-aspek penting 

c. disusun secara sistematis 

d. mengandung target yang telah dicapai

14.Laporan yang lengkap dan akurat bagi orang tua pada hakikatnya 

mengandung unsur pokok … peserta didik.

a. kondisi 



4    STAIDAT    SISTEM PENILAIAN

EVALUASI PEMBELAJARAN PAI

b. minat dan potensi

c. kebiasaan di rumah 

d. perubahan yang terjadi 

15.Penyampaian laporan hasil belajar untuk orang tua layak dilakukan oleh 

guru setiap….

a. hari

b. bulan

c. semester

d. tahun

16.Laporan untuk sekolah hendaknya dibuat oleh guru selengkap mungkin 

menyangkut peserta didik.  Aspek yang paling umum dari laporan hasil 

belajar  peserta didik untuk sekolah (kepala sekolah) adalah ....

a. kompetensi peserta didik 

b. jumlah peserta didik 

c. sikap peserta didik

d. minat dan bakat peserta didik 

17.Laporan hasil belajar tentang peserta didik yang paling umum dan singkat 

adalah ditujukan untuk ....

a. guru

b. kepala sekolah

c. orang tua

d. masyarakat

18.Pemanfaatan hasil belajar bagi peserta didik dimaksudkan untuk … kecuali: 

a. mengetahui kemajuan hasil belajar diri

b. mengetahui konsep-konsep atau teori yang belum dikuasai

c. memotivasi diri agar belajar lebih baik

d. mengubah kurikulum yang sedang diterapkan

19.Informasi tentang aspek afektif peserta didik paling tepat diketahui 

melalui ….

a. ujian tertulis

b. kuesioner

c. wawancara
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d. pengamatan

20.Kriteria untuk menentukan Standar Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM), 

kecuali….

a. proses pembelajaran

b. kompleksitas

c. sarana pendukung

d. esensial

TUGAS INDIVIDU 2

1. Jelaskanlah perbedaan evaluasi, pengukuran, tes, dan asesmen

2. Buatlah suatu bagan yang memperlihatkan bentuk, tipe, dan ragam tes

3. Uraikanlah proses pengembangan, penyajian, dan pemanfaatan tes prestasi 

belajar!

4. Bagaimana menurut Anda mengenai butir soal berikut dilihat dari kaidah/prinsip 

dasar pengkonstruksian butir soal? Jika butir soal tersebut kurang baik, 

tuliskanlah perbaikannya!

Fungsi beriman kepada malaikat adalah menambah:

a. Percaya diri

b. Harga diri

c. Keyakinan

d. Kekuatan

e. Kepastian  

5. Apabila rumusan indikator: siswa dapat menceritakan kisah Nabi Adam.

Bentuk butir soal apakah yang cocok untuk rumusan indikator tersebut? 

Jelaskan jawaban Anda!
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TUGAS INDIVIDU 3

1. Jelaskan mengapa ranah afektif termasuk aspek yang penting untuk dilakukan 

asesmen oleh pendidik!

2. Sebutkan dan jelaskan klasifikasi ranah afektif menurut Anderson!

3. Jelaskan perbandingan dari metode asesmen yang berupa kuesioner, pengamatan 

kinerja dengan wawancara langsung!

4. Jelaskan  apa yang dimaksud dengan skala Likert dan bagaimana perbandinganya 

dengan skala Thurstone!

5. Jelaskan bagaimana melakukan asesmen dengan skala differential semantic dan 

berikan satu contohnya!

TUGAS INDIVIDU 4

1. Jelaskan langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun suatu instrumen 

penilaian afektif!

2. Jelaskan mengapa ranah psikomotor perlu dilatihkan dan di ases?

3. Jelaskanlah klasifikasi domain psikomotor menurut Harrow dan Bybe, jelaskan 

persamaan dan perbedaannya!

4. Berikan masing-masing 2 contoh rumusan tujuan pembelajaran dalam domain 

psikomotor sesuai kategori klasifikalsi domain tersebut yang bisa diterapkan dalam 

mata pelajaran PAI

5. Deskripsikan aspek keterampilan yang dapat dikembangkan dalam mata pelajaran 

PAI. Pilih klasifikasi ranah psikomotor yang akan digunakan termasuk metode, dan 

jenis instrumennya serta jelaskan alasan atas pilihan Anda!
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TUGAS INDIVIDU 5

1. Sebutkan beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengkonstruksi soal 

bentuk uraian!

2. Sebutkan beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengkonstruksi soal 

bentuk pilihan ganda!

3. Sebutkan beberapa aspek dalam menyusun pedoman penskoran soal bentuk 

uraian!

4. Buatlah format kisi-kisi penulisan soal bentuk pilihan ganda dan uraian!

5. Siapa yang berhak menetapkan KKM? Jelaskan dan buatlah formatnya!

TUGAS KELOMPOK 1

1. Pilih satu topik kegiatan dan susunlah instrumen lengkap mulai dari soal sampai 

penskoran. Lengkapi instrumen dengan contoh interpretasi dan penggunaan hasil 

assesmen. 

TUGAS KELOMPOK 2

1. Buatlah kisi-kisi soal mata pelajaran PAI, sebanyak 5 soal yang terdiri dari 3 soal 

bentuk obyektif pilihan ganda (1 soal SD, 1 soal SMP, dan 1 soal SMA) dan 2 soal 

bentuk uraian (1 soal SD dan 1 soal SMP)!
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TUGAS KELOMPOK 3

1. Jelaskan pengertian analisis butir soal menggunakan kata-kata sendiri.

2. Jelaskanlah tujuan analisis butir soal.

3. Jelaskanlah manfaat melakukan analisis butir soal.

4. Jika Anda mendapatkan Tabel Hasil Analisis Karakteristik Soal (HAKS) 

IDEAL Soal No. 1 (yaitu soal nomor 1 yang kita analisis di awal kegiatan 

pembelajaran 1) sebagai berikut: Bagaimana analisis Anda tentang 

karakteristik soal tersebut? Untuk menjawab soal, Anda perlu melengkapi 

dulu data pada tabel tersebut!

Tabel Hasil Analisis Karakteristik Soal (HAKS) Soal No. 1

ُنـْطـَفـٍة  ِمـْن  Hukum bacaan “nun mati” bertemu dengan 
“nun” dari penggalan ayat ini adalah … .
a. Idgham bighunnah
b. Idgham bilaghunnah
c. Idgham mutajanisain
d. Idgham mutaqarribain

Kelompok Pilihan A* B C D

Atas (KA) 8 0 2 0

Bawah (KB) 4 4 0 2

Jumlah (J) 12 4 2 2

P = (KA + KB)/∑ J

DB = (KA - KB)/0.50 . ∑ J

Uraikan dengan kata-kata Anda sendiri, bagaimana pengertian Anda 

tentang reliabilitas tes! Diskusikan dan uraikan dengan kata-kata sendiri 

tentang kemungkinan reliabilitas tes r = -0.50. Apakah nilai reliabilitas 

tersebut dimungkinkan terjadi? Apa konsekuensi dari nilai tersebut?

Bagaimana tabel ideal HAKS ideal yang dapat Anda harapkan? (Isi tabel 

berikut sehingga menggambar HAKS ideal!).
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Tabel Hasil Analisis Karakteristik Soal (HAKS) IDEAL Soal No. 2

 ”Hukum bacaan “nun mati” bertemu dengan “nunُنـْطـَفـٍة  
dari penggalan ayat ini adalah … .

a. Idgham bighunnah
b. Idgham bilaghunnah
c. Idgham mutajanisain
d. Idgham mutaqarribain

Kelompok Pilihan A B C D

Atas (KA)

Bawah (KB)

Jumlah (J)

P = (KA + KB)/∑ J

DB = (KA - KB)/0.50 . ∑ J

Buat format tabel HAKS untuk semua butir soal dalam satu tes yang Anda 

pergunakan untuk menguji siswa!

5. Jelaskanlah manfaat membangun soal.

6. Apa yang perlu diperhatikan dalam mengelola bank soal agar manfaatnya 

tetap terjaga. 

TUGAS KELOMPOK 4

1. Buatlah analisis hasil ulangan harian mata pelajaran PAI SD/SMP/SMA dengan 

jumlah soal uraian 5 soal!

TUGAS KELOMPOK 5

1. Buatlah satu RPP mata pelajaran PAI lengkap dengan sistem penilaiannya!


