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ABSTRACT 

In the process of its development, MA as an educational institution 

which consists of educational components requires continuous 

guidance. The main task of the supervisor of the school/education 

unit is to carry out assessment and guidance by carrying out 

supervisory functions, both academic supervision and managerial 

supervision. In addition, the creativity and work spirit of a 

supervisor will immediately feel the impact on the development of 

the madrasa. To overcome the problems above, the researcher will 

carry out a workshop that is possible to overcome the lack of 

teacher ability in compiling assessment tools and item analysis 

that the researcher has never done, namely with the title 

Improving the Ability of Islamic Education Teachers in Preparing 

Assessment Tools and Analysis of Question Items in KKM MAN 

03 Fostered Madrasahs. Jember Even Semester 2019/2020 

Academic Year. 

This study aims to test the implementation of a workshop to 

improve the ability to prepare assessment tools and analyze items 

for teachers of Islamic religious education clusters carried out by 

five fostered madrasas at KKM MAN 03 Jember, with the research 

target of 20 PAI teachers. 

This research was carried out in two cycles, each cycle of two 

meetings. The first meeting was the preparation of assessment 

tools, the second meeting was the analysis of learning outcomes 

covering the analysis of completeness and follow-up of enrichment 

and remedial programs, the third meeting was the analysis of 

items on the level of difficulty, and the fourth meeting was the 

analysis of items on discriminatory power. Methods of data 

collection using observation, interviews, questionnaires and 

documentation. This study uses a combination of qualitative data 

analysis techniques and quantitative data analysis techniques. The 

success indicator if the participant scores above 71 is 85% of the 

total participants. The learning outcomes before the workshop 

activities were on average 63.67 and after the activities were 

82.68, there was an average increase of 19.00. So it can be said 

that the workshop on the preparation of assessment tools and item 

analysis can increase the ability of teachers in this field by 19.00. 
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The creativity of teachers is only 30% and the majority of them, 

even though they are not proficient, have used laptop media as 

much as 60%. Activities of supervisors (researchers) in learning; 

for the introduction in all aspects obtained an average value of 

3.31 or in the very good category. In core activities the average 

value obtained is 3.05 with an average increase in each meeting 

of 0.12. Finally, in the closing activity, the average score was 3.67 

or in the very good category. 

There are still many teachers who have not been able to compile 

assessment tools, especially item analysis for which the use of IT-

based applications is still low. Supervisors need to continue to 

programmatically carry out coaching, mentoring and monitoring 

of these activities.  
 

Keywords:  Analysis of Items, Creativity and Learning Outcomes, 

MA, PAI Clusters, Assessment Tools, Workshop 

 

ABSTRAKSI 

Dalam proses perkembangannya, MA sebagai lembaga 

pendidikan yang di dalamnya terdiri dari komponen-komponen 

pendidikan memerlukan pembinaan secara terus-menerus. Tugas 

pokok pengawas sekolah/satuan pendidikan adalah melakukan 

penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi 

supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. 

Selain itu kreativitas dan semangat kerja seorang pengawas akan 

langsung terasa dampaknya dalam perkembangan madrasah. 

Untuk mengatasi masalah di atas maka peneliti akan 

melaksanakan workshop yang dimungkinkan dapat mengatasi 

kekuarangmampuan guru dalam menyusun perangkat penilaian 

dan analisis butir soal yang belum  pernah peneliti lakukan yaitu 

dengan judul Meningkatkan Kemampuan Guru PAI dalam   

Menyusun Perangkat Penilaian dan Analisis Butir Soal di  

Madrasah Binaan KKM MAN 03 Jember Semester Genap Tahun 

Pelajaran 2019/2020. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji  pelaksanaan workshop  

untuk meningkatkan kemampuan penyusunan perangkat penilaian 

dan analisis butir soal  guru mata pelajaran rumpun Pendidikan 

agama Islam yang dilaksanakan lima madrasah binaan di KKM 

MAN 03 Jember, dengan sasaran penelitian sebanyak 20 orang 

guru rumpun  PAI. 

Penelitian ini dilaksankan dalam dua siklus, masing-masing siklus 

dua pertemuan. Pertemuan kesatu penyusunan perangkat 

penilaian, Pertemuan kedua analisis hasil belajar meliputi Analisis 

ketuntasan dan tindak lanjut program pengayaan dan remedial, 

pertemuan ketiga analisis butir soal tentang  tingkat kesukaran, 

dan Pertemuan keempat analisis butir soal tentang daya pembeda. 

Metode pengumpulan data  menggunakan observasi, wawancara, 

angket dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan perpaduan 

antara teknik analisis data kualitatif dan teknik analisis data 
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PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Pasal 3, menyatakan bahwa tujuan 

pendidikan nasional adalah 

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. Maka untuk 

mencapai tujuan tersebut terdapat satuan 

pendidikan yang berada pendidikan 

dasar, menengah dan tinggi. Terdiri 

pendidikan usia dini (PAUD), TK/RA, 

SD/MI, SMP/MA, SMA/MA dan 

SMK/MAK.  

Sebagai bagian dari pendidikan 

menengah, MA merupakan  lembaga 

pendidikan yang sederajat dengan 

sekolah lanjutan menengah atas yang 

memiliki ciri Islam yang dikelola dan 

dikembangkan di bawah naungan 

Kementerian Agama Republik Indonesia. 

Sebagai lembaga pendidikan yang 

mempunyai ciri khas Islam, madrasah 

memegang peranan penting dalam proses 

pembentukan kepribadian anak didik, 

karena melalui pendidikan madrasah ini 

para orang tua berharap anak-anaknya 

memiliki dua kemampuan sekaligus, 

tidak hanya pengetahuan umum (IPTEK) 

tetapi juga memiliki kepribadian dan 

komitmen yang tinggi terhadap 

agamanya (IMTAQ). 

Dalam proses perkembangannya, MA  

sebagai lembaga pendidikan yang di 

dalamnya terdiri dari komponen– 

komponen pendidikan memerlukan 

pembinaan secara terus-menerus. Maka 

kuantitatif. Adapun Indikator keberhasilan apabila peserta 

mendapat nilai diatas 71 sebanyak 85 % dari jumlah peserta. Hasil 

belajar sebelum kegiatan workshop rata-rata 63,67 dan sesudah 

kegiatan 82,68, terdapat kenaikan rata-rata 19,00. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa workshop penyusunan perangkat penilaian dan 

analisis butir soal dapat meningkatkan kemampuan guru dalam 

bidang tersebut sebanyak 19,00. 

Kreativitas guru, hanya 30% dan mayoritas mereka walaupun 

belum mahir sudah memakai media laptop sebanyak 60%. 

Aktivitas pengawas (peneliti) dalam pembelajaran; untuk 

pendahuluan dalam semua aspeknya diperoleh  nilai rata-rata 3,31 

atau dalam kategori sangat baik. Dalam kegiatan inti rata-rata nilai 

yang diperoleh 3,05 dengan rata-rata kenaikan setiap peretemuan 

0,12. Terakhir dalam kegiatan penutup diperoleh  nilai rata-rata 

3,67 atau dalam kategori sangat baik. 

Masih banyak guru yang belum dapat menyusun perangkat 

penilaian, terlebih analisis butir soal yang penggunaan aplikasi 

berbasiskan IT masih rendah. Para pengawas perlu terus secara 

terprogram melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan 

pemantauan pada kegiatan tersebut. 

 

Kata kunci:   Analisis Butir Soal, Kreativitas dan Hasil Belajar, MA, 

Rumpun PAI, Perangkat Penilaian, Workshop 
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pada kesempatan inilah peran dan fungsi 

pengawas sangat dibutuhkan untuk 

melakukan penilaian dan pembinaan 

dengan melaksanakan fungsi-fungsi 

supervisi, baik supervisi akademik 

maupun supervisi manajerial. Selain itu 

kreativitas dan semangat kerja seorang 

pengawas akan langsung terasa 

dampaknya dalam perkembangan 

madrasah. 

Dalam proses pembinaan tersebut, 

pengawas akan langsung berhadapan 

dengan guru di madrasah untk 

melaksanakan pembinaan dalam hal 

merencanakan, melaksanakan dan 

melakukan penilaian pembelajaran.  

Sebagai bagian dari guru secara 

menyeluruh, guru–guru rumpun 

Pendidikan Agama Islam (PAI) 

mempunyai peran yang utama dalam 

pembentukan karakter generasi bangsa 

yang dapat menjadi generasi cendekia 

yang kuat dalam iman dan takwa. Guru- 

guru ini diharapkan dalam proses 

pembelajaran dapat mentranformasikan 

pengetahuan kepada peserta didik 

sehingga menumbuhkan sikap dan 

keterampilan yang bermanfaat bukan 

hanya pada dirinya terlebih untuk orang 

lain. 

  Namun pada kenyataanya sebagian 

guru tersebut masih lemah dalam hal 

tindak lanjut setelah penilaian hasil 

pembelajaran. Hal ini diketahui dari data 

hasil Penilaian Kinerja Guru yang telah 

dilaksanakan peneliti yang rata-rata nilai 

penilaian hasil pembelajaran hanya 

memperoleh 65., dan dari hasil angket 

memperoleh skor 60 pada kreativitas guru 

dalam penyusunan perangkat penilaian 

dan analisis butir soal pada tahun 

pelajaran 2019/2020, serta berdasarkan 

hasil wawancara terdapat 20 % guru PAI 

belum dapat menyusun tindak lanjut 

setelah hasil ulangan.  

Menurut Mulyadi (2010, 109), Analisis 

terhadap hasil ulangan yang telah dijawab 

oleh peserta didik mempunyai dua tujuan 

penting. Pertama, jawaban soal itu 

merupakan informasi diagnostik untuk 

meneliti pelajaran dari kelas itu dan 

kegagalan-kegagalan belajarnya, serta 

selanjutnya untuk membimbing ke arah 

cara belajar yang lebih baik. Kedua, 

jawaban-jawaban terhadap soal yang 

terpisah dan perbaikan soal-soal yang 

didasarkan atas jawaban-jawaban itu 

merupakan basis bagi penyiapan tes-tes 

yang lebih baik untuk tahun berikutnya. 

Sehingga diharapkan dengan 

mengadakan analisis ini, proses 

pembelajaran berikutnya akan lebih 

meningkat. 

Untuk mengatasi masalah di atas 

maka peneliti melaksanakan suatu 

tindakan, dalam bentuk workshop 

dengan harapan dapat mengatasi 

kekuarangmampuan guru dalam 

menyusun perangkat penilaian dan 

analisis butir soal yang belum  pernah 

peneliti lakukan. 

Dalam Penelitian Tindakan 

Kepengawasan ini, peneliti membatasi 

pembahasan dengan rumusan masalah , 

Apakah dengan  melaksanakan  workshop 

penyusunan perangkat penilaian dan 

analisis butir soal dapat meningkatkan  

kemampuan guru rumpun mata pelajaran 

PAI  dalam   menyusun perangkat 

penilaian dan analisis butir soal  di  

Madrasah binaan kec. Jambe semester 

genap tahun pelajaran 2019/2020? 

Penelitian Tindakan Kepengawasan  

ini bertujuan untuk  menguji  pelaksanaan 



 

1027 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora, Vol. 6 No. 1, Januari – Juni 2022 

 
workshop untuk meningkatkan   

kemampuan penyusunan perangkat 

penilaian dan analisis butir soal  guru 

mata pelajaran rumpun PAI. di  Madrasah 

binaan kec. Jambe pada semester genap 

tahun pelajaran 2019/2020. 

Penelitian Tindakan Kepengawasan 

ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi guru untuk meningkatkan 

kemampuan penyusunan perangkat 

penilaian dan analisis butir soal   guru 

mata pelajaran PAI Madrasah   binaan di 

KKM MAN 03 Jember. Sedangkan bagi 

sekolah dapat meningkatkan kemandirian 

madrasah dalam menyusun perangkat 

penilaian dan analisis butir soal dalam 

memenuhi standar penilaian. Bagi 

pengawas untuk proses meningkatkan 

pengembangan karir dan profesionalitas 

pengawas. 

Kemampuan guru dapat diartikan 

sebagai kompetensi yang dimiliki guru 

dalam melaksanakan kegiatan 

keguruannya. Menurut WJS. 

Poerwadarminta dalam Kamus Umum 

Bahasa Indonesia kompetensi berarti 

kewenangan atau kekuasaan untuk 

menentukan atau merumuskan suatu hal. 

Pengertian dasar kompetensi (Competency) 

yakni kemampuan atau kecakapan 

(Poerwadarminta, : 1996, hlm. 415.) 

Pendapat lain menurut   Muhibbin 

Syah kompetensi berarti the state of being 

legally competent or qualified yaitu keadaan 

berwenang atau memenuhi syarat 

menurut ketentuan (Muhibbin Syah,: 

1995, hlm. 230). Senada dengan pengertian 

tesebut, (Moh. Uzer Usman 2002, hlm. 14) 

mendefenisikan. kompetensi guru (teacher 

competency) is the ability of a teacher to 

responsibility perform his or her duties 

appropriately. Kompetensi guru 

merupakan kemampuan seseorang guru 

dalam melaksanakan kewajiban-

kewajiban secara bertanggung jawab dan 

layak 

Kompetensi merupakan perpaduan 

antara pengetahuan keterampilan, nilai 

dan sikap yang direfleksikan dalam 

kebiasaan berpikir dan bertindak. Mc. 

Ashan dalam E. Mulyasa, (2004, hal. 34) 

mengemukakan bahwa, kompetensi 

“…….is a knowledge, skills and abilities or 

capabilities that a person achieves, which 

become part of his or her being to the exent. He 

or she can satisfactorily perform particular 

cognitive, affective, and psychomotor 

behaviors” (dalam hal ini, kompetensi 

diartikan sebagai pengetahuan 

keterampilan dan kemampuan yang 

dikuasai oleh seseorang yang telah 

menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia 

dapat melakukan perilaku-perilaku 

kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan 

sebaik baiknya). Sejalan dengan itu, Finch 

& Crankilton (1879;22) dalam Mulyasa, 

mengartikan kompetensi sebagai 

penguasaan terhadap tugas,keterampilan, 

sikap dan apresiasi yang diperlukan 

untuk menunjang keberhasilan. Di sini 

kompetensi mencakup tugas, 

keterampilan, sikap, dan apresiasi yang 

harus dimiliki seseorang dalam 

melaksanakan tugas sesuai jenis 

pekerjaanya. 

Broke dan Stone (1975) 

mendeskripsikan kompetensi sebagai 

Descriptive of qualitative natur of teacher 

behavior apperas to be entirely 

meaningful (Kompetensi merupakan 

gambaran hakikat kualitatif dari perilaku 

guru yang tampak sangat berarti). 

Competency as a ration performance 

witch satisfactorily meets the objective for 
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a desired condition (Charles E. Johnson, 

1974). 

Dalam  proses kegiatan guru tersebut, 

kemampuan guru yang dimaksud adalah 

kemampuan guru baik pengetahuan, 

keterampilan ataupun sikap dalam  

melaksanakan tugas mendidik, 

membimbing serta mentransformasikan 

pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan 

keterampilan  kepada peserta didik. 

Workshop merupakan frasa kata yang 

berasal dari bahasa Inggris yaitu work 

(yang memiliki arti kerja ataupun 

pekerjaan) dan shop (yang memiliki arti 

toko ataupun tempat menjual sesuatu). 

Jadi jika diartikan dari frasa kata nya, 

workshop dapat diartikan sebagai tempat 

berkumpulnya para pelaku aktivitas 

(berkaitan dengan bidang dunia kerja) 

tertentu yang mana dalam tempat ini, 

para pelaku melakukan interaksi saling 

menjual gagasan yang ditujukan untuk 

memecahkan suatu permasalahan 

tertentu.(https://pengertiandefinisi.com

/definisi-dan-pengertian-workshop/) 

Jika diartikan secara lengkap, maka 

workshop merupakan sebuah kegiatan 

yang sengaja diadakan sebagai tempat 

berkumpulnya orang-orang yang berasal 

dari latar belakang serumpun untuk 

memecahkan suatu permasalahan 

tertentu dengan jalan berdiskusi ataupun 

saling memberikan pendapat antar satu 

anggota dengan anggota lainnya. 

Sedangkan analisis analisis butir soal  

adalah  proses tindak lanjut penilaian. 

Kegiatan ini dilaksankan setelah guru 

melaksankan penilaian hasil belajar. 

Kegiatan ini meliputi pemerikasaan dan 

penskoran hasil ulangan peserta didik, 

memasukkan ke tabel perhitungan 

ketuntasan pembelajaran, memberikan 

kesimpulan tuntas tidaknya secara 

individu dan klasikal serta kompetensi-

kompetensi yang masih belum dapat 

dikuasai peserta didik. Selain itu analisis 

inipun berlanjut ke tahapan penyusunan 

program remedial dan pengayaan, tingkat 

kesukaran dan penghitungan daya 

pembeda. 

 Kegiatan menganalisis butir soal 

merupakan suatu kegiatan yang harus 

dilakukan guru untuk meningkatkan 

mutu soal yang telah ditulis. Kegiatan ini 

merupakan proses pengumpulan, 

peringkasan, dan penggunaan informasi 

dari jawaban siswa untuk membuat 

keputusan tentang setiap penilaian 

(Nitko, 1996: 308). Tujuan penelaahan 

adalah untuk mengkaji dan menelaah 

setiap butir soal agar diperoleh soal yang 

bermutu sebelum soal digunakan. Di 

samping itu, tujuan analisis butir soal juga 

untuk membantu meningkatkan tes 

melalui revisi atau membuang soal yang 

tidak efektif, serta untuk mengetahui 

informasi diagnostik pada siswa apakah 

mereka sudah/belum memahami materi 

yang telah diajarkan (Aiken, 1994: 63). 

Soal yang bermutu adalah soal yang dapat 

memberikan informasi setepat-tepatnya 

sesuai dengan tujuannya di antaranya 

dapat menentukan peserta didik mana 

yang sudah atau belum menguasai materi 

yang diajarkan guru. 

Workshop penyusunan perangkat 

penilaian dan analisis butir soal  dapat 

dimaksudkan sebagai proses interaksi 

yang terencana antara peneliti dan guru 

binaan dalam  sebuah pembimbingan 

penyusunan perangkat penilaian dan 

analisis butir soal  , sehingga peserta 

memperoleh kejelasan dan menghasilkan 

produk yaitu hasil ulangan yang telah 

https://pengertiandefinisi.com/definisi-dan-pengertian-workshop/
https://pengertiandefinisi.com/definisi-dan-pengertian-workshop/
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dianalisis mata pelajaran Pendididkan 

Agama di Madrasah Tsanawiyah terdiri 

atas empat mata pelajaran,  yaitu: Al-

Qur'an-Hadis, Akidah-Akhlak, Fikih, dan 

Sejarah Kebudayaan Islam.  

Pendidikan Agama Islam (PAI) di 

Madrasah Tsanawiyah yang terdiri atas 

empat mata pelajaran tersebut memiliki 

karakteristik sendiri-sendiri. Al-Qur'an-

Hadis, menekankan pada kemampuan 

baca tulis yang baik dan benar, 

memahami makna secara tekstual dan 

kontekstual, serta mengamalkan 

kandungannya dalam kehidupan sehari-

hari. Aspek akidah menekankan pada 

kemampuan memahami dan 

mempertahankan keyakinan / keimanan 

yang benar serta menghayati dan 

mengamalkan nilai-nilai al-asma’ al-husna. 

Aspek Akhlak menekankan pada 

pembiasaan untuk melaksanakan akhlak 

terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam 

kehidupan sehari-hari. Aspek fikih 

menekankan pada kemampuan cara 

melaksanakan ibadah dan muamalah 

yang benar dan baik. Aspek sejarah 

Kebudayaan Islam menekankan pada 

kemampuan mengambil ibrah dari 

peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), 

meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan 

mengaitkannya dengan fenomena sosial, 

budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni, 

dan lain-lain untuk mengembangkan 

Kebudayaan dan peradaban Islam.( 

Permenag No.  2 ; 2008) 

Kegiatan penelitian ini diikuti oleh 

lima madrasah binaan di KKM MAN 03 

Jember, yaitu MA Jambe 4 orang; MA 

Yabika 4 orang; MA Az-Zuhriyyah 4 

orang; MA Al-Hamidiyah 4 orang dan 

MA Al-Islahiyyah 4 orang. Adapun 

pelaksanaan kegiatan dimulai bulan 

Februari 2020 sampai Juni 2020. 

Proses pembelajaran dalam Penelitian 

Tindakan Kepengawasan ini 

dilaksanakan dalam dua siklus melalui 

tahap perencanaan, tahap Tindakan, 

tahap observasi dan tahap refleksi. 

Metode pengumpulan data dalam 

Penelitian Tindakan Kepengawasan yang 

penulis laksanakan ini menggunakan 

metode pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara, angket, dan 

dokumentasi. 

Teknik Pengolahan data Penelitian ini 

menggunakan perpaduan antara teknik 

analisis data kualitatif dan teknik analisis 

data kuantitatif. Karena sebagian data 

yang  diperoleh data kualitatif.  Analisis 

data kualitatif dari penelitian ini akan 

dilakukan melalui 3 tahap yaitu : 

a. Reduksi data  adalah  proses  

penyederhaan  yang  dilakukan 

melalui seleksi, pemfokusan dan 

pengabstraksian data mentah 

menjadi informasi yang  

bermakna  

b. Paparan data adalah proses 

penampilan data secara 

sederhana daiam  bentuk  naratif,   

representasi  tabular termasuk  

dalam format matrik, grafik dan 

sebagainya. 

c. Penyimpulan adalah proses 

pengambilan intisari dari sajian 

data yang telah diorganisir 

tersebut dalam bentuk pertanyaan 

kalimat yang singkat dan padat 

tetapi mengandung pengertian 

luas. 

Dalam Penelitian Tindakan 

Kepengawasan ini, dikatakan sudah 

berhasil apabila hasil belajar/ 
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keterampilan guru dalam menyusun 

perangkat peniliaan dan analisis butir soal 

sudah memenuhi indikator keberhasilan 

yaitu nilai guru yang nilainya diatas 

standar ( 71 ) berjumlah 85% dari jumlah 

guru keseluruhan. 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini telah dilaksanakan 

dengan melibatkan 20 ( dua puluh ) guru 

rumpun Pendidikan Agama Islam ( PAI ), 

rumpun  mata pelajaran ini di madrasah 

Aliyah ( MA) terdiri dari mata pelajaran 

Al-Quran Hadits, Akidah akhlak, fiqih 

dan Sejarah Kebudayaan Islam. Siklus 

pertama terdiri dua pertemuan 

dilaksanakan di MA  Yabika dan siklus 

kedua dilaksanakan di MA Al-

Hamidiyah. 

Hasil penelitian dapat dideskripsikan 

sebagai berikut: 

1. Pertemuan ke-1 (siklus I): Rabu, 15 

Maret 2020 tempat di MA Yabika 

mulai pukul  13.00-16.00 WIB. 

Berawal dari data hasil Penilaian 

Kinerja Guru (PKG), menunjukkan bahwa 

kemampuan guru dalam penilaian hasil 

pembelajaran berkategori rendah,  maka 

peneliti pada pertemuan kesatu ini fokus 

ke penyusunan soal hasil belajar. 

Penyampaian tujuan workshop, 

kompetensi yang akan diperoleh dalam 

kegiatan ini serta rencana kegiatan dari 

awal sampai selesai.  

Peneliti menyampaikan proses 

penyusunan soal, mulai dari kisi-kisi 

sampai penyusunan skor jawaban media 

yang digunakan adalah aplikasi slide 

Ms.Powerpoint  2010, Lembar kerja dan 

penugasan. Peserta (guru-guru) dengan 

diskusi. peneliti memberikan kesempatan 

untuk mencoba menyusun kisi-kisi dan 

soal dengan LK yang telah disediakan. 

Untuk pilihan ganda 5 butir dan uraian 

juga 5. Waktu yang dialokasikan untuk 

mengisi LK ini sekitar 45 menit.  

Setelah selesai maka diberikan 

kesempatan untuk semua peserta 

menelaah secara kualitatif kisi-kisi dan 

soal dengan menggunakan alat 

penelaahan untuk soal PG dan uraian 

yang sudah disediakan, kemudian 

hasilnya disampaikan oleh salah seorang 

guru kemudian didiskusikan secara 

klasikal. Penutup, peneliti memberikan 

penguatan penyusunan soal dan hasil 

diskusi, penyampaian rencana pertemuan 

berikutnya serta memberikan tugas 

kepada guru-guru agar menyusun soal 

sesuai kaidah untuk penilaian tengah 

semester dan hasilnya akan dibahas 

dalam analisi ketuntasan pada pertemaun 

berikutnya. 

2. Pertemuan ke-2 (siklus I): Rabu , 29 

Maret 2020  bertempat di MA  Yabika 

Kab. Jember mulai pukul 13.00 sampai 

16.00 WIB dengan deskripsi  kegiatan 

berikut ini: 

Peneliti mulai kegiatan menanyakan 

kepada peserta tentang hasil pertemuan 

yang lalu, selanjutnya peneliti 

menyampaikan materi analisis ketuntasan 

menggunakan media aplikasi Ms. PPT 

dan exel 2010, tampilan aplikasi exel yang 

terdiri tabel untuk PG 10 soal dan untuk 

soal uaraian 5 butir. Peserta dipersilakan 

mengikutinya menggunakan laptop 

masing-masing sesuai petunjuk mengenai 

daya serap siswa dan ketuntasan hasil 

belajar, dipaparkan serta kriteria 

ketuntasan minimal (KKM ), ketuntasan 

individual dan klasikal serta butir soal 

yang mewakili KD yang belum tuntas. 
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Proses entri jawaban siswa untuk PG, 

ditulis 1 apabila jawaban benar dan 0 

apabila jawan salah. Sedang untuk soal 

uaraian dituliskan skor nilai jawaban 

siswa persoal.proses pengolahan dan 

kesimpulan ketuntasan atau daya serap 

siswa secara individual dan kelasikal. 

Penugasan dengan LK  daya serap yang 

bahannya dari hasil PTS di MA-nya 

masing-masing. Selanjutnya berdiskusi 

memaparkan hasil kerjanya. Setelah 

selesai kemudian penjelasan tentang 

program tindaklanjut berupa 

pembelajaran ulang ( remedial ) dan 

pengayaan. Kegiatan ini ditutup dengan 

penguatan dan penyampaian rencana 

pertemuan berikutnya.  

3. Pertemuan ke-3 (siklus II): Rabu, 12 

April 2020  tempat MA  Al-Hamidiyah 

Kab. Jember, mulai pukul 13.00 

sampai 16.00 WIB.  

Penyampaian materi analisis butir 

soal untuk tingkat kesukaran. Proses 

pengurutan nilai siswa dari tertinggi ke 

terendah, penentuan kelompok atas dan 

bawah serta penyampaian rumus dan 

indeks tingkat kesukaran. Selanjutnya 

Peserta diberikan kesempatan untuk 

berdiskusi dan peserta mengerjakan LK 

sesuai file terdahulu dari analisis 

ketuntasan di program exel 2010 pada 

sheet yang berbeda. Setelah selasai, 

peserta diberikan kesempatan untuk 

menyampaikan hasil pekerjaannya, 

peserta lain diberikan waktu untuk 

memberikan tanggapan. Di akhir 

pertemuan, peneliti memberikan 

penguatan dan penyampaian rencana 

pertemuan berikutnnya.  

 

 

4. Pertemuan ke-4 (siklus II):  Rabu, 26 

April 2020 bertempat di MA Al-

Hamidiyah Kab. Jember  Mulai pukul 

13.00 sampai 16.00 WIB. 

Penyampaian materi analisis butir 

soal untuk daya pembeda  menggunakan 

media aplikasi Ms. Exel 2010 dan LK yang 

berupa file yang telah disalin kepada 

peserta terlebih dahulu. Proses 

pengurutan nilai siswa dari tertinggi ke 

terendah, penentuan kelompok atas dan 

bawah serta penyampaian rumus dan 

indeks daya pembeda. Peserta diberikan 

kesempatan berdiskusi kemudian peserta 

mengerjakan LK sesuai file terdahulu dari 

analisis butir soal daya pembeda  di 

program exel 2010 pada sheet yang 

berbeda. Di akhir pertemuan, peneliti 

menyajikan penguatan secara khusus 

untuk analisis butir soal daya pembeda 

dan secara  menyeluruh dari pertemuan 

pertama sampai selesai.  

HASIL PENELITIAN 

1. Hasil belajar: Nilai kemampuan guru 

dalam menyusun perangkat penilaian 

dan analisis butir soal. 

Setelah empat pertemuan dalam dua 

siklus, workshop penyusunan perangkat 

penilaian dan analisis butir soal untuk 

guru-guru rumpun Pendidikan Agama 

Islam diperoleh data sebagai berikut : 
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Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Belajar/ Nilai 

kemampuan guru dalam menyusun 

perangkat penilaian dan analisis butir 

soal  sebelum tindakan (workshop 

dilaksanakan 

 

Berdasarkan data tersebut, 

kemampuan guru dalam memahami 

proses penyusunan analisis hasil ulangan 

masih rendah, terutama dalam hal 

penyusunan analisis. 

 

Diagram 1. Rekapitulasi Hasil Belajar / 

Nilai kemampuan guru dalam menyusun 

analisis hasil ulangan   sebelum tindakan 

(workshop dilaksanakan) 

 

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Belajar /Nilai 

kemampuan guru dalam menyusun 

analisis hasil ulangan   sesudah  tindakan 

(workshop dilaksanakan) 

 

Setelah tindakan dalam bentuk 

workshop dilaksanakan, terdapat 

peningkatan pemahaman guru terhadap 

proses penyusunan perangkat penilaian 

dan  analisis butir soal. 

 

Diagram 2. Rekapitulasi Hasil Belajar 

/Nilai kemampuan guru dalam 

menyusun analisis hasil ulangan   

sesudah  tindakan (workshop 

dilaksanakan) 

 

Berikut adalah perbandingan hasil 

belajar guru setiap pertemuan yang 

disajikan dalam diagram berikut :  
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Diagram 3;  Hasil belajar pertemuan ke 1 

Diagram 4 :  Hasil Belajar Pertemuan ke-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5 : Hasil Belajar Guru 

Pertemuan ke-3 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6 : Hasil Belajar Guru 

Pertemuan ke-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut disampaiakn rekapitulasi 

hasil belajar sebelum dan sesudah 

workshop : 

 

Tabel 3; Rekapitulasi Hasil Belajar 

Sebelum dan Sesudah Workshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 7  : Rekapitulasi Hasil Belajar 

Sebelum Dan Sesudah Workshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH

JUMLAH 1296 1667 1268 1657 1260 1629 1270 1661 1273,5 1653,5

RATA-RATA 64,8 83,35 63,4 82,85 63 81,45 63,5 83,05 63,675 82,68  

KENAIKAN 

PERTEMUAN  1 PERTEMUAN  2 PERTEMUAN  3 PERTEMUAN  4 RATA-RATA

URAIAN

18,55 19,45 18,45 19,55 19,00
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2. Observasi  Terhadap Pengawas 

Berikut dipaparkan data hasil 

pengamatan terhadap kegiatan pengawas 

dalam melaksanakan workshop di ruaang 

kelas; 

 

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Observasi 

Terhadap Peneliti (Pengawas) 

NO Aspek penilaian 
Pertemuan 

1 2 3 4 

A 

Pendahuluan 

1.   Mengucapkan salam 
dan berdo’a     

3 4 4 4 

2.   Menyiapkan kondisi 
peserta (guru-guru 
rumpun PAI )  

3 3 3 4 

3.  Appersepsi      2 3 3 3 

4.  Menyampaikan 
tujuan kegiatan  
workshop      

3 3 4 4 

Jumlah 11 13 14 15 

Rata-rata 2,75 3,25 3,50 3,75 

B. 

Kegiatan Inti 

1. Membentuk 
kelompok peserta (guru 
- guru rumpun PAI) 
berdasarkan mata 
pelajaran       

4 4 4 4 

2. Memberi kesempatan 
peserta (guru-guru 
rumpun PAI) untuk 
bertanya       

3 3 4 3 

3. Memberi kesempatan 
peserta (guru-guru 
rumpun PAI) untuk 
menjawab pertanyaan 
peserta (guru-guru 
rumpun PAI) lainnya       

2 2 3 3 

4. Kemampuan peserta 
(guru - guru rumpun 
PAI ) dalam menjawab 
pertanyaan peserta 
(guru - guru rumpun 
PAI )       

2 3 2 2 

5. Selama pembelajaran 
berlansung bergerak 
dengan dinamis       

2 4 2 3 

6. Menjawab pertanyaan 
peserta (guru - guru 
rumpun PAI) dengan 
jawaban yang jelas       

3 4 3 4 

7. Materi sesuai dengan 
tujuan pembelajaran 
yang telah ditetapkan 

3 3 3 3 

8. Memberi 
reinforcement 
(penguatan) kepada 
peserta (guru - guru 
rumpun PAI) dengan 
cara-cara yang positif 

3 3 3 4 

NO Aspek penilaian 
Pertemuan 

1 2 3 4 

9. Media pembelajaran 
digunakan secara efektif 

3 3 4 3 

10. Pengaturan Alokasi 
waktu untuk tiap tahap 
pembelajaran 

3 2 3 3 

11. Materi disampaikan 
secara berurutan 

3 3 3 3 

Jumlah 31 34 34 35 

Rata-rata 2,82 3,09 3,09 3,18 

C 

Penutup 

1.  Mengajak peserta 
(guru - guru rumpun 
PAI) untuk 
menyimpulkan 
pembelajaran pada akhir 
kegiatan      

2 3 4 4 

2. Memberi tugas peserta 
(guru - guru rumpun 
PAI) untuk persiapan 
pembelajaran workshop  
selanjutnya 

3 4 4 4 

3.  Mengakhiri 
pembelajaran dengan 
mengucapkan salam      

4 4 4 4 

Jumlah 9 11 12 12 

Rata-rata 3 3,67 4 4 

  Total skor 45 50,7 52 54 

  
Rata-rata skor 18 
indikator penilaian 

2,86 3,34 3,53 3,64 

 
Keterangan : 
Skor ≤1= nilai kurang 
Skor 1 < x ≤ 2 = nilai cukup 
Skor 2 < x ≤ 3 = nilai baik 
Skor 3 < x ≤ 4 = nilai amat baik 

 
Berdasarkan pengamatan observer, 

pengawas sebagai peneliti telah 
melaksanakan tindakan secara efektif, 
terarah dan sesuai rencana. Ada beberapa 
hal masih perlu diperbaiki yaitu ; 
mengawali pembelajaran terlalu terburu-
buru, penyampaian materi kisi-kisi soal 
pada  bagian penulisan indikator soal 
kurang memberi kesempatan kepada 
guru secara luas untuk bertanya, karena 
alasan kondisi waktu yang tidak 
mencukupi, tetapi pada pertemuan 
berkutnya ada perbaikan. 
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Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Observasi 

Komponen  Pengamatan terhadap 

pengawas 

 

Berdasarkan data tersebut, pada 

pertemuan ke 1 ( siklus I ) nilai terendah 

terdapat pada aspek pendahuluan dengan 

rata-rata 2,75. Tetapi pada pertemuan 

berikutnya terus meningkat setelah 

mendapatkan mesukan dari observer dan 

kondisi guru yang telah menyiapkan diri 

sebelum pembelajaran dilaksankan. 

Secara umum aspek penutup 

pembelajaran mendapat nilai tertinggi 

yaitu rata-rata 3,67 dan terendah aspek 

kegiatan inti hanya 3,05. 

 

Diagram 8. Rekapitulasi Hasil Observasi 

Terhadap Peneliti ( Pengawas ) 

 

3. Observasi Terhadap Kreativitas Guru  

Untuk observasi terhadap kreativitas 

guru yang dilakukan pada setiap kali 

pertemuan mulai dari pertemuan ke-1 

(siklus I), pertemuan ke-2 (siklus I), 

pertemuan ke-1 (siklus II), dan pertemuan 

ke-2 (siklus II) yang pengambilan datanya 

dilakukan oleh observer, rekap datanya 

dapat dilihat pada tabel 5.  

 

Tabel 5. Rekapitulasi Observasi Terhadap 

Kreativitas Guru 

Berdasarkan tabel tersebut guru yang 

bertanya tentang teori dari setiap 

pertemuan berkisar antara 30-35 %. Guru 

yang mengerjakan tugas secara manual 

turun drastis dari setiap pertemuan dari 

40% pada pertemuan ke-1 menjadi 30 % 

pada pertemuan terakhir, hal ini karena 

guru-guru mayoritas membawa laptop. 

Guru yang bertanya mengenai teknis 

penggunaan aplikasi exel terus meningkat 

dari 20% pertemuan ke-1 menjadi 50% 

pada pertemuan berikutnya. Sedangkan 

guru yang sudah mahir mengoperasikan 

aplikasi exel masih tidak ada perubahan 

dari setiap pertemuan. 

Adapun guru yang menyelesaikan 

tugas secara kelompok terus meningkat 

dari 50 % pada pertemuan ke-1 menjadi 85 

% pada pertemuan terakhir. 
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Diagram 9. Rekapitulasi Hasil Observasi 

Terhadap Kreativitas  Guru 

 

PENUTUP 

Kemampuan guru dalam menyusun 

perangkat penilaian dan analisis butir soal 

yaitu;  pertemuan ke 1 ( siklus I ) nilai rata-

rata yang diperoleh sebelum 

pembelajaran adalah 64,8 dan sesudah 

pembelajaran 83,35 terdapat kenaikan 

18,55.  Pertemuan ke-2 perolehan nilai 

sebelum pembelajaran  63,4 dan sesudah 

pembelajaran 82,85 terdapat kenaikan 

19,45. Pertemuan ke-3 sebelum 

pembelajaran 63 dan sesudah 

pembelajaran 81, 45 ada kenaikan 18,45. 

Terakhir pada pertemuan ke-4 (siklus II ) 

diperoleh nilai sebelum pembelajaran 

19,55   dan sesudah pembelajaran 83,05, 

kenaikan 19,55. Secara keseluruhan untuk 

hasil belajar sebelum pembelajaran 

(workshop) rata-rata 63,67 dan sesudah 

kegiatan 82,68, terdapat kenaikan rata-rata 

19,00. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

workshop penyusunan perangkat 

penilaian dan analisis butir soal dapat 

meningkatkan kemampuan guru dalam 

bidang tersebut sebanyak 19,00. 

Kreativitas guru, pada pertemuan ke 1 

( siklus I ) aspek guru mengerjakan tugas 

menggunkan media laptop mendapat 

nilai tertinggi yaitu ada 11 orang atau 55% 

dan yang terendah pada aspek guru 

bertanya secara teknis menggunakan 

aplikasi Ms.Exel yaitu 4 orang atau 20%. 

Pada pertemuan ke-2, aspek guru 

mengerjakan tugas sudah mahir 

menggunakan laptop ternadah hanya 6 

oarang atau 30% dan  mayoritas guru 

sudah memakai laptop yaitu 60%. Pada 

pertemuan ke-3 ( siklus II ) yang terendah  

pada aspek guru bertanya tantang teori 

dan sudah mahir mengunakan laptop 

hanya 30% dan rata-rata guru sudah pakai 

laptop yaitu 55%. Dan pertemuan 

terakhir, masih kemahiran guru masih 

rendah dalam menggunkan IT laptop 

hanya 30% dan mayoritas mereka 

walupun belum mahir sudah memakai 

media laptop sebanyai 60%. 

Aktivitas pengawas ( peneliti ) dalam 

pembelajaran ; untuk pendahuluan dalam 

semua aspeknya diperoleh  nilai rata-rata 

3,31 atau dalam kategori sangat baik. 

Dalam kegiatan inti rata-rata nilai 

yang diperoleh 3,05 dengan rata-rata 

kenaikan setiap peretemuan 0,12. Terakhir 

dalam kegiatan penutup diperoleh  nilai 

rata-rata 3,67 atau dalam kategori sangat 

baik. 

Masih banyak guru yang belum dapat 

menyusun perangkat penilaian, terlebih 

analisis butir soal yang menggunakan 

aplikasi berbasiskan IT, oleh karena itu  

kerjasama instansi dan sumberdaya 

terkait terutama para pengawas perlu 

melaksanakan kegiatan pembinaan, 

pembimbingan dan pemantauan secara 

terprogram sebagai tindak lanjut kegiatan 

kegiatan terebut untuk meningkatkan  

perbaikan kualitas guru dan pembelajaran 

khususnya bagi guru yang belum dapat 

menyusun perangkat penilaian, terlebih 

analisis butir soal yang penggunaan 

aplikasi berbasiskan IT. Selanjutnya guru 
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yang sudah mengikuti dan mahir dalam 

mengaplikasikan program aplikasi bisa 

mendesiminasikan kepada teman sejawat. 
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