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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. Penegasan Judul 

1. Penerapan  

 Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu 

teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan 

untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu 

kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun 

sebelumnya.
2
 

 

2. Penilaian Berbasis Kelas (PBK) 

 Penilaian Berbasis Kelas (PBK) adalah penilaian yang 

secara menyeluruh dapat mengukur kemampuan siswa dalam 

belajar. Penilaian Berbasis Kelas (PBK) merupakan bagian 

integral dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru. Dalam pelaksanaan Penilaian Berbasis Kelas (PBK), 

guru berwenang secara penuh untuk menentukan kriteria 

keberhasilan, cara dan jenis penilaian.
3
 

 

3. Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

Mata pelajaran Aqidah Akhlak merupakan upaya sadar 

dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk 

mengenal, memahami, menghayati dan mengimani Allah swt 

dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam 

kehidupan sehari-hari.
4
 

 

 

                                                           
2 Nurdin Usman, Kontekspenerapan Berbasis Kurikulum, (Grasindo, 

Jakarta, 2002), h. 70. 
3 Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. (Bandung, Remaja 

Rosdakarya, 2008), h. 209. 
4 Asmaran AS, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 2002). 
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J. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sistem dan cara meningkatkan 

kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. 

Pendidikan sebagai usaha sadar yang dibutuhkan untuk 

menyiapkan anak manusia demi menunjang perannya dimasa 

yang akan datang.
5
 Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia 

telah banyak disadari oleh berbagai pihak, terutama oleh 

pemerhati pendidikan di Indonesia.  

 

Sehubungan dengan kondisi tersebut pemerintah 

melakukan berbagai pembaharuan dan penyempurnaan 

sistem pendidikan secara menyeluruh agar bangsa ini dapat 

bersaing di era global yang semakin kompetitif. Salah satu 

nya pembaruan dalam kurikulum. Berdasarkan sejarah 

kurikulum di Indonesia sudah mengalami beberapa 

perubahan hingga sekarang menjadi kurikulum 2013. Adanya 

perubahan kurikulum tersebut menyebabkan perubahan pada 

strategi pembelajaran dan evaluasi atau penilaian hasil 

belajar. Dedi Supriadi berpendapat bahwa perubahan 

kurikulum tersebut membawa serta perubahan pada berbagai 

aspek dan dimensi pendidikan seperti guru dan sarana 

penunjang yaitu buku teks.
6
 

 

Sistem penilaian mengalami perubahan pula karena 

penilaian merupakan salah satu kegiatan pokok dalam 

pembelajaran. Melalui penilaian nantinya dapat diperoleh 

data dan informasi tentang pencapaian hasil serta tentang 

efektifitas pembelajaran. Peranan penilaian dalam kegiatan 

pembelajaran sangat penting untuk mengevaluasi kemajuan 

                                                           
5 Hujair AH. Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam: Membangun 

Masyarakat Madani Indonesia (Yogyakarta: Safiria Insani Pers, 2003) h.4. 
6 Dedi Supriadi, Membangun Bangsa Melalui Pendidikan (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2004) h.174. 
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belajar peserta didik, baik individu maupun kelompok. 

Berdasarkan UU No.20 tahun 2003 dalam pasal 58 

menyatakan bahwa “evaluasi hasil belajar peserta didik 

dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, 

dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara 

berkesinambungan. Evaluasi dilakukan secara berkala, 

menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai 

pencapaian standar nasional pendidikan”.
7
 

 

Evaluasi dapat dijadikan sebagai alat untuk intropeksi 

diri dan sebagai masukan bagi guru maupun siswa. Bagi 

guru, evaluasi dapat digunakan untuk melihat sejauh mana 

kinerja yang telah dilakukan. Sedangkan bagi siswa, evaluasi 

dapat digunakan untuk melihat sebesar apa dan sejauh mana 

kemampuan yang telah dicapai. Terkait dengan penilaian, 

penilaian dalam bidang pendidikan agama harus meliputi 

semua aspek. Seperti kepribadian, penguasaan materi, 

pemahaman, kerajinan, kerjasama, tanggung jawab, dan lain-

lain. Karena pendidikan agama tidak hanya mengajarkan 

konsep-konsep agama tetapi juga menanamkan nilai-nilai 

keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah. 
 

Dalam Islam, penilaian mendapat perhatian yang besar 

dalam bentuk evaluasi. Sebagaimana dalam suatu hadist yang 

berbunyi: 
 

َعْن اَبِْي ُهَرْيَرةَ َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قال رسول هللا ص.م: اِنَّ هللاَ الَ يَْنُظُر اِلَى 

 اَْجَساِمُكمْ 

 َوالَ اِلَى ُصَوِرُكْم َوٰلِكْن يَْنُظَر اِلَى قُلُْو بَِكْم َواَْعَما ِلُكْم )رواه مسلم(
 

Artinya :”Dari Abu Hurairah ra. beliau berkata: 

Rasulallah saw bersabda :”Sesungguhnya Allah 

                                                           
7 UU No.20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional (Bandung: Citra 

Ambara, 2003) h.37. 
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tidak memandang dan menilai dari tubuh dan 

gambarmu (kuantitas), akan tetapi Allah 

memandang dan menilai dari hati dan 

amalmu”. (H.R Muslim).
8
 

 

Pelaksanaan pendidikan agama Islam selama ini yang 

paling banyak mendapat kritikan adalah aspek penilaian. Ada 

kesenjangan antara konsep penilaian dengan apa yang 

diterapkan di lapangan. Bentuk penilaian yang dilakukan 

belum mampu mencukupi hasil untuk mengungkap tingkat 

penguasaan kompetensi yang dimiliki peserta didik, penilaian 

yang dilakukan tidak objektif karna penilaian yang dilakukan 

lebih mengacu pada penilaian secara individu yang lebih 

menekankan pada aspek kognitif.  

 

Berdasarkan uraian diatas, maka penilaian harus 

memberikan porsi yang sama dalam setiap ranah, khususnya 

ranah afektif. Apalagi dalam mata pelajaran akidah akhlak 

yang seharusnya lebih menekankan penilaian dalam ranah 

afektif. 

Karena mata pelajaran akidah akhlak tidak sekedar 

memberikan pemahaman materi terhadap peserta didik, tetapi 

juga peserta didik diharuskan mampu mengaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Penilaian berbasis kelas pada mata 

pelajaran akidah akhlak dilakukan untuk memberikan 

keseimbangan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik 

dengan menggunakan berbagai bentuk, model, dan jenis 

penilaian yang bervariasi dalam mengumpulkan informasi 

untuk meniliai kemajuan proses dan hasil belajar peserta 

didik yang dilakukan secara berkesinambungan. 

                                                           
8 (On-line) dapat dilihat di: 

https://hasbyeducation.blogspot.com/2017/01/evaluasi-pendidikan-islam-

perspektif.html 

https://hasbyeducation.blogspot.com/2017/01/evaluasi-pendidikan-islam-perspektif.html
https://hasbyeducation.blogspot.com/2017/01/evaluasi-pendidikan-islam-perspektif.html
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Melihat begitu pentingnya evaluasi dalam sistem 

pendidikan, dan memerhatikan penilaian yang memiliki 

tempat khusus dalam Islam, dalam hal ini khususnya pada 

mata pelajaran akidah akhlak, maka penulis ingin mengetahui 

bagaimana penerapan  penilaian berbasis kelas pada mata 

pelajaran    akidah akhlak pada kelas viii  di MTs N 1 OKU 

Timur. 

 

K. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini yaitu mengenai penerapan penilaian 

berbasis kelas (PBK) pada mata pelajaran akidah akhlak di 

Mts N 1 OKU Timur. Sedangkan sub-fokus penelitian ini 

yaitu : 

1. Bagaimana perencanaan penilaian berbasis kelas pada 

mata pelajaran aqidah akhlak pada kelas viii di Mts N 1 

OKU Timur 

2. Bagaimana pelaksanaan penilaian berbasis kelas pada 

mata pelajaran aqidah akhlak pada kelas viii di Mts N 1 

OKU Timur 

3. Apa saja kendala dalam upaya penilaian berbasis 

kelas pada mata pelajaran aqidah akhlak pada kelas 

viii Mts N 1 OKU Timur 

 

L. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

penerapan  penilaian berbasis kelas (PBK) pada mata 

pelajaran akidah akhlak di Mts N 1 OKU Timur ? 

 

M. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dari pembahasan ini yaitu 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan  penilaian 
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berbasis kelas (PBK) pada mata pelajaran  akidah akhlak di 

Mts N 1 OKU Timur 

N. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat untuk menambah pengetahuan, kemudian 

hasilnya dapat dimanfaatkan lebih lanjut sebagai 

khasanah dalam dunia pendidikan khususnya pada mata 

pelajaran akidah akhlak. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna 

sebagai bahan perbandingan penelitian selanjutnya. 

 

O. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh h. Purwanta, dengan judul 

penelitian “Penggunaan Penilaian Berbasis Kelas Untuk 

Meningkatkan Kualitas Proses dan Hasil Belajar Siswa 

Kelas IV SD Negeri Samirono Yogyakarta pada Mata 

Pelajaran IPS”.  

Hasil penelitiannya: menunjukan bahwa penerapan 

penilaian berbasis kelas berhasil mendorong terjadinya 

peningkatan kualitas pembelajaran secara keseluruh. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh hasan baharun, dengan 

judul penelitian “Penilaian berbasis kelas pada 

pembelajaran pendidikan agama islam di Madrasah”  

Hasil penelitiannya: Penelitian berbasis kelas pada 

pembelajaran di PAI di Madrasah akan tercapai apabila 

dilaksanakan secara obyektif dan terciptanya suasana yang 

terbuka, harmonis serta menerima terhadap berbagai 

kritikan yang diarahkan kepada upaya pengembangan 

pembelajaran. Selain itu, evaluasi berbasis kelas pada 

pembelajaran PAI di madrasah akan sesuai dengan apa 

yang diharapkan, apabila dilaksanakan secaracontinuedan 

mempertimbangkan accountability. Faktor inilah yang 



7 
 

 

nantinya akan menjadikan proses pembelajaran PAI di 

madrasah bisa berkembang dan sesuai dengan harapan 

dari pendidik, peserta didik, masyarakat dan lain 

sebagainya.  

Asumsi ini mengantarkan kepada tentang betapa 

pentingnya suatu evaluasi dilaksanakan dalam sistem 

pembelajaran, yang selama ini banyak mengalami 

problemattika yang cukup serius untuk mengembangkan 

system yang ada di dalamnya. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh agus retnanto, dengan 

judul penelitian “ 

 

P.  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif yang berbentuk penelitian 

lapangan (field Research), yaitu penelitian yang langsung 

dilakukan di lapangan. Peneltian kualitatif yaitu suatu 

penelitian yang dapat digunakan apabila ingin melihat dan 

mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek; dalam 

konteksnya menemukan makna (meaning) atau pemahaman 

yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi, yang 

tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, 

kata, maupun kejadian.
9
 

 

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode 

penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam 

kondisi yang alamiah.
10

 Hal ini menunjukkan bahwa 

pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara ilmiah, apa 

                                                           
9 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan 

Penelitian Gabungan (Jakarta: Kencana, 2014) h.43. 
10 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan 

Aplikasinya (Jakarta: Ghila Indonesia, 2002) h.11. 
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adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi 

keadaan dan kondisinya. Pelaksanaan penelitian ini bersifat 

deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu 

pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati.
11

 

 

Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah aktivitas 

kelompok dalam pembelajaran. Dengan penelitian kualitatif 

ini penulis mencoba menggambarkan apa saja bentuk-bentuk 

kegiatan dalam pelaksanaan penilaian berbasis kelas (PBK) 

di Mts N 1 OKU Timur, dan bagaimana iplementasinya 

terhadap hasil belajar siswa. 

 

2. Partisipan dan Lokasi Penelitian 

Partisipan dalam penelitian ini yaitu siswa siswi kelas 

VIII MTs N 1 OKU Timur. Adapun tempat (lokasi 

penelitian) yang dipilih dalam penelitian ini adalah MTs N 1 

OKU Timur dengan pertimbangan pemilihan lokasi 

penelitian diantaranya: 

 

a) Madrasah yang memiliki sarana pra sarana yang baik. 

b) Madrasah dengan kondisi sosial  yang baik. 

c) Madrasah yang cukup mudah dijangkau oleh penulis. 

 

3. Sumber Data Penelitian 

Sumber data merupakan sumber dari mana data penelitian 

dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

data primer dan data sekunder, yaitu: 

. 

                                                           
11 Suwardi Endaswara, Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: 

Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 

2006) h.85. 
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a) Data Primer 

Data primer adalah data yang peroleh langsung dari 

narasumber atau objek penelitian, yaitu guru mata pelajaran 

akidah akhlak kelas VIII, dan siswa/i kelas MTs N 1 OKU 

Timur. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer 

melalui wawancara, pengamatan lapangan (observasi), dan 

dokumentasi. 

 

b) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang sudah diterbitkan 

atau digunakan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini penulis 

memperoleh data sekunder dari sumber-sumber yang 

mendukung, seperti arsip MTs N 1 OKU Timur, website 

yang menunjang penelitian, dan literatur yang terkait. 

 

Berdasarkan dua macam sumber data diatas, proses dan 

hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dan 

menjelaskan apa saja kegiatan  yang dilakukan pada saat 

pelaksanaan penilaian berbasis berbasis kelas (PBK), apa saja 

kriteria penilaian dalam penilaian berbasis kelas (PBK),, dan 

bagaimana implementasi penilaian berbasis kelas (PBK) 

dalam meningkatkan hasil belajar akidah akhlak siswa kelas 

VIII MTs N 1 OKU Timur. 

 

c) Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis 

menggunakan beberapa metode  pengumpulan data. Metode 

pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data-data atau informasi dalam suatu 

penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

beberapa metode yaitu sebagai berikut : 
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1. Observasi 

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti 

memperhatikan dan mengikuti (dalam arti mengamati dengan 

teliti dan sistematis sasaran pelaku yang dituju). Observasi 

merupakan suatu kegiatan mencari data yang dapat 

digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau 

diagnosis.
12

 Observasi berarti mengumpulkan data langsung 

dari lapangan. Adapun observasi yang diterapkan dalam 

penelitian ini adalah observasi yang dilakukan untuk melihat 

bagaimana suasana di dalam kelas saat penilaian sedang 

dilakukan. 

 

2. Wawancara 

Yang dimaksud dengan metode wawancara adalah 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab. Wawancara dapat dilakukan 

dengan tatap muka atau melalui telpon.
13

 Dalam kegiatan 

wawancara ini, peneliti melakukan wawancara dengan 

bertatap muka langsung. Metode wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yang 

artinya peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih 

dahulu, akan tetapi pelaksanaannya lebih bebas, dalam arti 

tidak menutup kemungkinan untuk muncul pertanyaan baru 

yang masih relevan agar mendapatkan pendapat dan ide dari 

narasumber secara lebih luas. 

 

                                                           
12 Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu 

sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 2012) h.131. 
13 Suryani, Hendriyadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi 

Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam (Jakarta: 

Prenadamedia, 2015) h.184. 
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Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data 

informasi yang berkenaan dengan penilaian berbasis kelas 

(PBK) pada mata pelajaran akidah akhlak kelas VIII MTs N 

1 OKU Timur. Dengan teknik pengumpulan data ini peneliti 

dapat mengamati kriteria apa saja yang dinilai dalam 

pelaksanaan penilaian berbasis kelas (PBK) yang dilakukan 

pada mata pelajaran akidah akhlak kelas VIII MTs N 1 OKU 

Timur.  

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan 

data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-

dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain 

tentang subjek.  

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat 

dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut 

pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen lainnya 

yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang 

bersangkutan.
14

 Dalam penelitian ini, dokumentasi 

didapatkan dari arsip madrasah mengenai profil sekolah MTs 

N 1 OKU Timur dan pengambilan foto yang terkait dengan 

data yang menunjang dalam penelitian. 

 

4. Prosedur Analisis Data 

Analisis merupakan proses akhir dari penelitian setelah 

masalah penelitian dirmuskan, dikumpulkan, dan 

diklarifikasi. Maka langkah selanjutnya adalah menganalisa 

dan menginterpretasikan dalam bentuk yang mudah dibaca 

dan dipahami. Analisis data merupakan upaya untuk mencari 

dan menata secara sistematis catatan hasil pengumpulan data 

untuk meningkatkan pemahaman penulis dan menyajikan 

                                                           
14 Haris Herdiansyah, Op.Cit. h.143. 
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sebagai temuan orang lain.
15

 Data-data yang diperoleh dari 

berbagai macam sumber akan dianalisis melalui: 

1) Analisis Kualitatif 

Teknik analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan 

kegiatan yang saling terkait satu sama lain yaitu; reduksi 

data, penyajian (display) data dan penarikan kesimpulan. 

Menurut Sugiono ada ada tiga tahapan dalam analisis data 

kualitatif, yaitu: 

 

i) Reduksi Data 

Reduksi data berarti merangkum, menyeleksi, 

menentukan fokus pada hal-hal yang penting, 

menyederhanakan pola. Data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

dalam pengumpulan data selanjutnya. Data yang terkumpul 

dipilah kedalam fokus penelitian itu. 

 

ii) Penyajian Data 

Setelah data direduksi maka tahap selanjutnya adalah 

penyajian data. Berbagai data yang telah direduksi perlu 

disajikan dengan sistematis dan interaktif untuk memudahkan 

pemahaman terhadap apa yang telah terjadi sehingga 

memudahkan penarikan kesimpulan atau menentukan 

tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Tahap ini berupa 

kegiatan menyajikan data, peneliti melakukan 

pengorganisasian dalam bentuk penyajian informasi berupa 

teks naratif,. Lebih lanjut, teks naratif tersebut diringkas 

kedalam bentuk beberapa bagan yang menggambarkan 

interpretasi pemahaman tentang makna tindakan subyek 

peneliti. 

 

                                                           
15 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi III 

(Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998) h.104. 
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iii) Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan tentang peningkatan atau 

perubahan yang terjadi dilakukan secara bertahap mulai dari 

kesimpulan sementara yang ditarik pada akhir siklus satu ke 

kesimpulan terevisi pada siklus dua dan seterusnya dan 

kesimpulan terakhir pada siklus terakhir. 

Kesimpulan yang pertama sampai dengan yang terakhir 

saling terkait dan kesimpulan pertama sebagai pijakan.
16

 

Tahap ini merupakan rangkaian analisis data puncak,. 

Meskipun begitu, kesimpulan juga membutuhkan verifikasi 

selama penelitian berlangsung. Verifikasi dimaksudkan untuk 

menghasilkan kesimpulan yang valid. Oleh karena itu, ada 

baiknya sebuah kesimpulan ditinjau ulang dengan cara 

memverifikasi kembali catatan-catatan selama penelitian dan 

mencari pola, tema, model, hubungan, dan persamaan untuk 

diambil sebuah kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2010) h.247. 
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penulis skrispi yang 

berjudul, “sistem pelaksanaan penilaian berbasis kelas pada 

mata pelajaran akidah akhlak di MTs N 1 OKU Timur 

tahun pelajaran 2021/2022”, maka penulis dapat mengambil 

beberapa kesimpulan: 

1. Persiapan pelaksanaan sistem penilaian berbasis kelas 

pada mata pelajaran akidah akhlak di MTs N 1 OKU 

Timur tahun pelajaran 2021/2022 

Persiapan pelaksanaan penilaian berbasis kelas yang 

dilakukan oleh guru mata pelajaran akidah akhlak yang 

di fokuskan pada kelas IX di MTs N 1 OKU Timur 

adalah menyusun perangkat pembelajaran serta 

menyusun perangkat penilaian. Perangkat pembelajaran 

meliputi prota, promes, silabus dan RPP ( Rencana 

Pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan perangkat 

penilaian dengan menggunakan tes dan non-tes. 

 

2. Pelaksanaan sistem penilaian berbasis kelas pada mata 

pelajaran akidah akhlak di MTs N 1 OKU Timur tahun 

pelajaran 2021/2022 Sistem penilaian berbasis kelas 

pada mata pelajaran akidah akhlak di MTs N 1 OKU 

Timur sudah berjalan sesuai dengan semestinya. 

Penilaian berbasis kelas diarahan untuk menemukan 

informasi tentang kemampuan siswa secara utuh yang 

bukan hanya perkembangan dilihat dari segi intelektual 

saja akan tetapi juga sikap dan ketrampilan. Seperti 

halnya di MTs N 1 OKU Timur dalam mata pelajaran 

akidah akhlak, guru akidah akhlak melakukan penilaian 
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dengan menggunakan berbagai bentuk atau jenis tagihan 

penilaian yang sangat variatif, artinya penilaian tidak 

hanya menggunakan satu jenis penilaian saja, akan tetapi 

jenis penilaian yang digunakan oleh guru akidah akhlak 

bergantung pada kompetensi dasar yang telah ditetapkan 

dalam kurikulum KTSP. 

 

Adapun jenis tagihan/instrument penilaian yang 

digunakan guru akidah akhlak di MTs N 1 OKU Timur 

yaitu : terstruktur dan tidak terstruktur, kuis, ulangan 

harian, penilaian sikap, UTS, dan UAS. KKM yang 

harus dicapai oleh siswa adalah 75% apabila siswa telah 

menguasai 75% dari kompetensi diadakan pengayaan, 

bagi siswa yang KKMnya kurang dari 75% berarti siswa 

tersebut belum tuntas dan siswa tersebut perlu diadakan 

remidi. 

 

3. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sistem 

penilaian berbasis kelas mata pelajaran akidah akhlak di 

MTs N 1 OKU Timur 

Faktor pendukung pelaksanaan sistem penilaian berbasis 

kelas mata pelajaran akidah akhlak di MTs N 1 OKU 

Timur antara lain adalah :  

a) Penilaian yang menyeluruh  

b) Motivasi siswa 

c) Kepedulian guru, serta  

d) Sarana dan prasarana dapat mendukung pelaksanaan 

sistem penilaian berbasis kelas mata pelajaran akidah 

akhlak di MTs N 1 OKU Timur 

 

Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan penilaian 

berbasis kelas mata pelajaran Akidah Akhlak adalah  
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a) Bentuk penilaian yang terlalu banyak sehingga 

penilaian sulit dilaksnakan.  

b) Kurangnya Alokasi Waktu, 

c) Keberagaman peserta didik. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kajian teori dan penelitian di lapangan, 

ada 

beberapa hal yang dapat penulis kemukakan sebagai saran 

yang mudah- mudahan berguna, antara lain : 

 

1. Hendaknya guru dalam melakuan penilaian mencakup 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor, agar dapat 

mengetahui kompetensi siswa yang sebenarnya 

 

2. Agar memperoleh hasil nilai yang maksimal, sebaiknya 

guru dalammelaksanakan penilaian dilaksanakan setiap 

pokok bahasan terselesaikan. Supaya tidak terlalu banyak 

materi sehingga dapat menyulitkan siswa dalam belajar 

3. Hendaknya seorang guru apabila mengadakan diskusi 

kelompok hendaknya jangan terlalu banyak materi karena 

mengingat waktu yang terbatas 

4. Alangkah baiknya guru melaksanakan remidi 

dilaksanakan diluar jam pelajaran 
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