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ABSTRAK

PENGGUNAAN INSTRUMEN PENILAIAN AFEKTIF 
DALAM PEMBELAJARAN AL-QUR’AN HADITS 

DI MTSN 1 BANDAR LAMPUNG

Oleh :

RAHMA YULIA
1411010168

Al-Qur’an Hadits merupakan salah satu bagian dari mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam pada tingkat Madrasah Tsanawiyah yang diterapkan untuk 
mengarahkan pemahaman dan penghayatan isi yang terkandung dalam Al-Qur’an dan 
Hadits yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun 
dalam penerapannya, proses pembelajaran Al-Qur’an Hadits lebih sering 
menitikberatkan pada pencapaian ranah kognitif dan psikomotorik saja. Ranah afektif 
adalah ranah yang berkaitan dengan sikap. Kompetensi sikap dalam kurikulum 2013 
dibagi menjadi dua, yakni sikap spiritual dan sikap sosial. Maka dalam pencapaian 
kompetensi sikap tersebut harus dinilai oleh guru secara berkesinambungan dengan 
menggunakan instrumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
penggunaan instrumen penilaian afektif dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits di 
MTsN 1 Bandar Lampung.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan bersifat
deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan 
dokumentasi. Analisis datanya menggunakan analisis data menurut Miles and 
Huberman yakni, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan analisis data, diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan 
bahwa guru Al-Qur’an Hadits menggunakan banyak instrumen untuk menilai sikap 
siswa, yaitu lembar penilaian observasi, lembar penilaian diri, lembar penilaian antar 
teman, dan jurnal. Lembar penilaian observasi digunakan melalui pengamatan secara 
berkesinambungan terhadap siswa dalam proses pembelajaran atau selama aspek 
sikap yang ingin diamati ditampilkan oleh siswa. Lembar penilaian diri dan lembar 
penilaian antar teman digunakan tidak setiap proses pembelajaran, tetapi digunakan 
setelah proses penyampaian salah satu materi pembelajaran saja serta menggunakan 
skala sikap berupa likert dan guttman. Penggunaan catatan seketika (jurnal) hanya 
mencatat sikap negatif saja namun tetap diberikan tindak lanjut dari catatan tersebut 
dan menggunakan alat seadanya, misal sedang membawa kertas atau handphone.

Kata Kunci : Instrumen Penilaian Afektif, Al-Qur’an Hadits
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M O T T O

               

                   

     

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, 

di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya 

Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang 

ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap 

sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia.”

(QS. Ar-Ra’d ayat 11)1

                                                
1 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 250.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran berasal dari kata “belajar” yang berarti proses, cara, menjadikan 

orang atau makhluk hidup belajar. Belajar merupakan kegiatan berproses dan 

merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan jenis dan jenjang 

pendidikan.1 Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mujadalah: 11.

         

       

       

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

                                                          
1 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2012), 

h. 1-2.
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dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.”2

Ayat ini mengandung arti bahwa tinggi rendahnya derajat seseorang dapat 

ditentukan dengan ada atau tidaknya iman dan ilmu pengetahuan pada dirinya. Oleh 

karena itulah Islam mewajibkan kepada umatnya agar senantiasa belajar dan 

menggali ilmu pengetahuan.

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses komunikasi antara siswa 

dengan guru serta antar siswa yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk 

mencapai tujuan tertentu. Komunikasi didefinisikan sebagai proses dimana para 

partisipan/peserta didik menciptakan dan saling berbagi informasi satu sama lain. 

Proses komunikasi dalam pembelajaran melibatkan dua pihak yakni pendidik dan 

peserta didik. Hal ini berarti keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan sangat 

tergantung pada keberhasilan proses pembelajaran siswa di sekolah dan lingkungan 

sekitarnya.3

Pesan pendidikan ini dapat dilihat dalam QS. Al-‘Alaq: 1-5.

                  

              

                                                          
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 543.
3 Asep Jihad, Abdul Haris, Loc. Cit.
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1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,

4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.4

Secara historis dapat diketahui bahwa surat Al-„Alaq ini merupakan ayat-ayat 

yang pertama diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk di 

sampaikan kepada umatnya dengan isi pokok suatu kewajiban untuk membaca nama 

Tuhan, yang kalau diartikan secara luas kata “bacalah” tidak hanya terbatas pada 

pengertian “menyebut” saja, akan tetapi mempunyai pengertian yang jauh lebih luas, 

yaitu “pelajarilah” atau “belajarlah”. Hal ini ditegaskan pada ayat keempat dan lima, 

yang di dalamnya tercantum perkataan “mengajar” dan “mengajarkan”. Yang 

demikian ini adalah suatu petunjuk betapa pentingnya peranan pendidikan dalam 

mengangkat peran besar dari tulis baca dan ilmu pengetahuan, mengangkat alam 

pikiran dan akal serta membuka pintu budaya selebar-lebarnya. Dengan makna surat 

Al-„Alaq ini jelas terlihat adanya proses belajar mengajar dengan perkataan lain 

proses pendidikan.5

Dari penjelasan surat Al-‘Alaq di atas, Allah SWT memerintahkan kepada 

hambanya untuk membaca dalam rangka memperoleh pengetahuan dan hal ini senada 

dengan apa yang telah ditetapkan oleh sistem pendidikan yang telah menentukan 

                                                          
4 Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 597.
5 Jusnimar Umar, “Peranan Guru Agama Islam dalam Membelajarkan Siswa Menjadi 

Manusia yang Berakhlak Mulia”. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 7 No. 1 (Mei 2016), h. 
118.
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bahwa setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan 

pembentukan sikap. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sapulette & Wardana bahwa pendidikan 

adalah sebuah wadah untuk membentuk perilaku, potensi, dan karakter seseorang. 

Upaya meningkatkan kemajuan suatu bangsa, dapat dilakukan dengan peningkatan 

mutu pendidikan yang berawal dari tujuan pendidikan. Pendidikan yang bermutu 

bertujuan untuk mengembangkan potensi diri, mencakup kecerdasan intelektual dan 

kepribadian yang positif.6

Tujuan pendidikan merupakan salah satu dari komponen pendidikan,oleh 

karena itu harus dirumuskan terlebih dahulu sebelum merumuskan komponen-

komponen yang lain. Tujuan merupakan standar usaha yang dapat ditentukan, dan 

mengarahkan usaha yang akan dilalui. Dan yang terpenting lagi adalah bahwa tujuan 

dapat memberikan penilaian atau evaluasi terhadap usaha-usaha yang lain.7

Tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam UU Sistem Pendidikan 

Nasional, yaitu UU No. 20 Tahun 2003. Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 

tersebut dikatakan bahwa “Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

                                                          
6 Moh. Khoerul Anwar, “Pembelajaran Mendalam untuk Membentuk Karakter Siswa Sebagai 

Pembelajar”. Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, Vol. 2 No. 2 (Desember 2017), h.  97.
7 Imam Syafe’i, “Tujuan Pendidikan Islam”. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 6 

No. 2 (November 2015), h. 152.
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Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab”.8

Sedangkan dalam tujuan pendidikan Islam terdapat perintah untuk menuntut 

ilmu yang berkaitan dengan ibadah. Hal tersebut dapat dilihat dalam QS. Al-An’am: 

162.

             

Artinya: “Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan

matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”

Tertanamnya makna ubudiyah lillah (penghambaan diri kepada Allah) di 

dalam jiwa merupakan tujuan utama pendidikan Islam. Manusia senantiasa 

menginsyafi prinsip bahwa dalam wujud ini hanya Tuhan yang disembah dan selain-

Nya adalah hamba yang menyembah-Nya.9

Tujuan tersebut dapat dicapai jika dalam pelaksanaannya pemerintah bersama 

seluruh insan pendidikan saling mendukung untuk menciptakan generasi penerus 

yang unggul dan berkualitas. Selain itu Proses belajar mengajar di kelas dapat 

                                                          
8 M. Sukardjo & Ukim Komarudin, Landasan Pendidikan dan Konsep Aplikasinya, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2009), h. 14. 
9 Abuddin Nata, Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur’an, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

Cet. Ke-1, 2016), h. 145. 
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mempengaruhi mutu pendidikan karena Pendidikan adalah hal yang terpenting dalam 

kehidupan seseorang.10

Untuk dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan perlu dilakukan 

usaha atau tindakan evaluasi atau penilaian. Tingkat pencapaian kompetensi siswa 

dapat diketahui melalui kegiatan penilaian. Proses penilaian tidak hanya sebatas 

mengumpulkan informasi namun juga mengolah informasi yang telah terkumpul 

untuk dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian mencakup 

berbagai aspek yang dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah 

laku siswa.

Penilaian merupakan bagian integral dalam keseluruhan proses pembelajaran. 

Penilaian hasil belajar peserta didik merupakan sesuatu yang sangat penting dan 

strategis dalam kegiatan belajar mengajar. Pentingnya penilaian relevan dengan 

konsep yang terkandung dalam QS. Al-Zalzalah ayat 7.

         

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya 

dia akan melihat (balasan) pekerjaan mereka.”11

Untuk dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan perlu dilakukan 

usaha atau tindakan evaluasi atau penilaian. Tingkat pencapaian kompetensi siswa 

                                                          
10 Moh. Khoerul Anwar, Op. Cit., h. 98.
11 Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 599.
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dapat diketahui melalui kegiatan penilaian. Proses penilaian tidak hanya sebatas 

mengumpulkan informasi namun juga mengolah informasi yang telah terkumpul 

untuk dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian mencakup 

berbagai aspek yang dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah 

laku siswa.

Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan yang menurut Bloom ada 

3 ranah domain besar yang selanjutnya disebut taksonomi bloom, yaitu ranah 

kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik.12 Ranah kognitif berupa kegiatan 

mental (otak). Ranah afektif diartikan sebagai ranah yang berkaitan dengan dengan 

sikap dan nilai. Sedangkan, ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan 

dengan keterampilan.13

Penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk memperoleh 

informasi secara objektif, berkelanjutan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil 

belajar yang dicapai siswa. Hal ini berarti penilaian tidak hanya untuk mencapai 

target sesaat atau satu aspek saja, melainkan menyeluruh dan mencakup aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik.14

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap. Sikap seseorang 

terhadap sesuatu bisa dipengaruhi dari pengetahuan yang dimiliki seseorang terhadap 

                                                          
12 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 

117.
13 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 

49.
14 Asep Jihad dan Abdul Haris, Ibid., h. 53-54.
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sesuatu itu. Dengan demikian, antara sikap dan pengetahuan memiliki hubungan yang 

sangat erat dan saling memengaruhi. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti 

perasaan, minat, sikap, emosi, atau nilai. Ranah tersebut merupakan karakteristik 

manusia sebagai hasil belajar dalam bidang pendidikan. Kemampuan afektif 

berhubungan dengan minat dan sikap yang dapat berbentuk tanggung jawab, 

kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, menghargai pendapat orang lain, 

dan kemampuan mengendalikan diri. Semua kemampuan ini harus menjadi bagian 

dari tujuan pembelajaran di sekolah, yang akan dicapai melalui kegiatan 

pembelajaran yang tepat.15

Penilaian afektif sangat diperlukan karena terkait pembentukan sikap yang 

baik untuk para siswa. Sikap menentukan keberhasilan belajar seseorang. Sikap 

bermula dari perasaan yang terkait dengan kecenderungan bertindak seseorang dalam 

merespon sesuatu/objek.16 Untuk itu dalam merancang program pembelajaran satuan 

pendidikan harus memerhatikan ranah afektif. 

Tipe hasil belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku 

seperti atensi/perhatian terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai 

guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar, dll. Sekalipun bahan ajar berisikan ranah 

kognitif, namun ranah afektif harus menjadi bagian integral dari bahan ajar tersebut.17

                                                          
15 Kunandar, Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan 

Kurikulum 2013, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), h. 100.
16 Nanda Pramana Atmaja, Evaluasi Belajar-Mengajar, (Yogyakarta: DIVA Press, 2016), h. 

126.
17 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2013), h. 53.
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Kurikulum yang mulai dikembangkan dan dilaksanakan saat ini di sekolah 

adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang 

dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 21. Kurikulum 2013 

mempunyai tujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa, mampu lebih baik 

melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka 

peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran. Pelaksanaan 

penyusunan kurikulum 2013 merupakan bagian dari melanjutkan pengembangan 

kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang telah dirintis pada tahun 2004.18

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.19 Kegiatan dalam 

pembelajaran kurikulum 2013 diarahkan untuk memberdayakan semua potensi yang 

dimiliki peserta didik agar mereka dapat memiliki kompetensi yang diharapkan 

melalui upaya menumbuhkan serta mengembangkan kompetensi sikap/attitude, 

pengetahuan/knowledge, dan keterampilan/skill.20

Penilaian dalam kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud Nomor 66 

Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Menurut Permendikbud, standar 

                                                          
18 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013: Perubahan dan 

Pengembangan Kurikulum 2013 Merupakan Persoalan Penting dan Genting, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2013), h. 65

19 Kunandar, Op. Cit., h. 16.
20 M. Hosnan, Kunci Sukses Implementasi Kurikulum 2013, (Bogor: Ghaila Indonesia, 2014), 

h. 7.
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penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen 

penilaian hasil belajar peserta didik. Salah satu penekanan dalam kurikulum 2013 

adalah penilaian autentik (mengukur kompetensi sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan berdasarkan proses dan hasil belajar).21 Konsep dasar pada penilaian 

autentik adalah proses pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran 

perkembangan hasil belajar peserta didik. Penilaian autentik menekankan pada

kemampuan peserta didik untuk mendemonstrasikan serta mengaplikasikan 

pengetahuan yang telah dimiliki secara nyata dan bermakna. 

Dalam penilaian autentik peserta didik diminta untuk menerapkan konsep atau 

teori pada dunia nyata. Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap 

pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan 

kurikulum 2013. Karena penilaian semacam ini mampu menggambarkan peningkatan 

hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menanya, menalar, 

mencoba, dan membangun jejaring. Pada penilaian autentik ada kecenderungan yang 

fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memugkinkan peserta didik untuk 

menunjukkan kompetensi mereka yang meliputi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan.22

Dalam penilaian autentik memerhatikan keseimbangan antara penilaian 

kompetensi sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotorik) 

                                                          
21 Kunandar, Op. Cit., h. 35.
22 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Implementasi Kurikulum 2013: Konsep dan Penerapan, 

(Surabaya: Kata Pena, 2014), h. 51.
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yang disesuaikan dengan perkembangan karakteristik peserta didik sesuai dengan 

jenjangnya. Berikut ini gambar yang menjelaskan hal tersebut.

Keseimbangan antara sikap, keterampilan dan pengetahuan untuk membangun 
Soft Skills dan Hard Skills

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat 

perkembangan dan jenjang pendidikan peserta didik penguasaan kompetensi 

pengetahuan dan keterampilan semakin besar (luas), tetapi penguasaan kompetensi 

sikap semakin kecil (diasumsikan kompetensi sikap sudah tertanam di jenjang 

sebelumnya). Dengan demikian, pada jenjang yang rendah, seperti SD/MI dan 

SMP/MTs penanaman kompetensi sikap harus benar-benar menjadi penekanan dan 

perhatian, sehinga ketika peserta didik kelak melanjutkan ke pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi sudah memiliki fondasi sikap yang kuat dan di jenjang yang lebih 

tinggi tinggal memperdalam kompetensi pengetahuan dan keterampilannya.23

Penilaian kurikulum 2013 harus mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap secara utuh dan proporsional, sesuai dengan kompetensi inti yang telah 

                                                          
23 Kunandar, Op. Cit., h. 37-38.
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ditentukan. Kompetensi inti dirancang dalam empat kelompok yang saling berkaitan 

yaitu yang berkenaan dengan keagamaan, sikap sosial, pengetahuan, dan 

keterampilan. Penilaian aspek pengetahuan dapat dilakukan dengan ujian tulis, lisan, 

dan daftar isian pertanyaan. Penilaian aspek keterampilan dapat dilakukan dengan 

ujian praktek, analisis kete-rampilan dan analisis tugas, serta penilaian oleh siswa. 

Penilaian aspek sikap dapat dilakukan dengan daftar isian sikap (pengamatan pribadi) 

dari diri sendiri, dan daftar isian sikap yang disesuaikan dengan kompetensi inti.

Kompetensi sikap dibagi menjadi dua, yakni sikap spiritual dan sikap sosial. 

Sikap spiritual berkaitan dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan 

bertakwa, sedangkan sikap sosial terkait dengan pembentukkan peserta didik yang 

berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.24

Kompetensi sikap tidak diajarkan dalam Proses Belajar Mengajar (PBM). 

Namun kompetensi sikap harus terimplementasikan dalam PBM melalui pembiasaan 

dan keteladanan yang ditunjukkan oleh peserta didik dalam keseharian melalui 

dampak pengiring dari pembelajaran. Oleh karena itu sikap spiritual dan sikap sosial 

harus muncul dalam tindakan nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari, maka 

pencapaian kompetensi sikap tersebut harus dinilai oleh guru secara 

berkesinambungan dengan menggunakan instrumen.25

                                                          
24 Imas Kurniasih & Berlin Sani, Op. Cit., h. 65.
25 Kunandar, Op. Cit., h. 101.



13

Dalam penilaian autentik, tes hanya salah satu alat pengumpulan data 

penilaian, dibutuhkan berbagai macam instrument yang sesuai dengan karakteristik 

masing-masing ranah. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, 

kompetensi mata pelajaran, dan proses.26

Untuk mengukur aspek dalam proses pembelajaran yang berkenaan dengan 

domain afektif dibutuhkan instrumen berupa non-tes. Dengan adanya instrumen 

tersebut, data yang diperoleh untuk menggambarkan keberhasilan proses 

pembelajaran akan semakin lengkap dan bermakna.

Al-Qur’an Hadits merupakan salah satu bagian dari mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam pada tingkat Madrasah Tsanawiyah yang diterapkan untuk 

mengarahkan pemahaman dan penghayatan isi yang terkandung dalam Al-Qur’an dan 

Hadits yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yang dalam 

prilaku memancarkan iman dan taqwa kepada Allah SWT.

Penilaian afektif sangat diperlukan karena terkait pembentukan sikap yang 

baik untuk para siswa. MTsN 1 Bandar Lampung merupakan salah satu madrasah 

yang menggunakan instrumen penilaian afektif. MTsN 1 Bandar Lampung memiliki 

fasilitas yang lengkap, sarana dan prasarana yang mendukung serta memiliki catatan 

prestasi yang baik. 

Berdasarkan hasil pra survey di MTsN 1 Bandar Lampung dan wawancara 

dengan bapak Drs. H. Agus Widiyanto, M.Pd.I., selaku waka kurikulum dan ibu Septi 

                                                          
26 Imas Kurniasih & Berlin Sani, Op. Cit., h. 51.
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Andriati, S.Ag, salah satu guru Al-Qur’an Hadits telah didapatkan informasi yang 

menyatakan bahwa sekolah sudah menerapkan kurikulum 2013 dan para guru pun 

telah menerapkan mengenai instrumen penilaian afektif dalam pembelajaran tetapi

dalam penerapannya masih belum dapat secara maksimal. Hal ini perlu diteliti karena 

dalam proses pembelajaran Al-Qur’an Hadits, lebih sering menitikberatkan pada 

pencapaian ranah kognitif dan psikomotorik. 

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti tentang “Penggunaan Instrumen 

Penilaian Afektif dalam Pembelajaran Al-Qur’an Hadits di MTsN 1 Bandar 

Lampung”.

B. Rumusan Masalah

Masalah adalah kesenjangan antara harapan akan sesuatu dengan kenyataan 

yang ada.27 Sedangkan menurut Winarno Surakhmad, masalah adalah setiap kesulitan 

yang menggerakan manusia untuk memecahkannya. Masalah merupakan kesenjangan 

antara sesuatu yang diusahakan dengan hasil yang diperoleh sehingga kesenjangan 

tersebut memerlukan pemecah agar dapat tercapai kondisi yang diinginkan atau 

keluar dari masalah. Berangkat dari suatu masalah, maka untuk dapat diteliti masalah 

tersebut harus dirumuskan dengan jelas. Menurut Sugiyono, rumusan masalah adalah 

pertanyaan penelitian, yang jawabannya dicarikan melalui penelitian.28

                                                          
27 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), h. 54.
28 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 290.
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Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana penggunaan instrumen penilaian afektif dalam pembelajaran Al-Qur’an 

Hadits di MTsN 1 Bandar Lampung ?.

C. Batasan Masalah

Melihat begitu luasnya objek penelitian maka penulis membatasi masalah 

yang akan di teliti yaitu Penggunaan Instrumen Penilaian Afektif dalam Pembelajaran 

Al-Qur’an Hadits di MTsN 1 Bandar Lampung.

D. Tujuan Penelitian 

Dalam sebuah penelitian, tujuan merupakan target atau sasaran yang hendak 

dicapai, yang menjadi “center point” seorang peneliti yang akan memberikan 

kejelasan arah dan maksud dilakukannya sebuah penelitian. Tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui penggunaan instrumen 

penilaian afektif dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits di MTsN 1 Bandar Lampung.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

a. Dapat memberi kontribusi pemikiran terhadap penggunaan instrumen 

penilaian afektif.

b. Dapat menambah wacana baru dalam menambah khasanah keilmuan.

c. Dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan kualitas 

penilaian di MTsN 1 Bandar Lampung
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2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai contoh untuk guru dalam proses 

pembelajaran di kelas dengan menggunakan instrumen penilaian afektif.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Penilaian

1. Pengertian Penilaian

Istilah penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah evaluation, 

bukan merupakan istilah baru bagi insan yang bergerak pada lapangan pendidikan 

dan pengajaran. Pada hakikatnya penilaian adalah rangkaian kegiatan untuk 

memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar 

peserta didik yang dilakukan secara sistematis, akurat, dan berkesinambungan dengan 

menggunakan alat pengukuran tertentu, seperti soal dan lembar pengamatan, 

sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan berkaitan 

dengan pencapaian kompetensi peserta didik.1 Penilaian merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh guru untuk memperoleh informasi secara objektif, berkelanjutan, dan 

menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang dicapai siswa. Hal ini berarti 

penilaian tidak hanya untuk mencapai target sesaat atau satu aspek saja, melainkan 

menyeluruh dan mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.2  

                                                          
1 Kunandar, Penilaian Autentik: Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan 

Kurikulum 2013, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 66.
2 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2012), 

h. 53-54.
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Dalam penilaian pembelajaran, menurut Taksonomi Bloom terdapat 3 ranah 

penilaian, yaitu :

a. Ranah Kognitif

Ranah kognitif adalah ranah yang mencangkup kegiatan mental (otak). 

Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berfikir, termasuk 

didalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, 

menganalisis, mensintesis, dan kemampuan menilai.3

b. Ranah Afektif

Ranah afeksi mencangkup watak, perilaku, perasaan, minat, sikap, emosi 

dan nilai. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik 

dalam berbagai tingkah laku.4 Seperti perhatiannnya terhadap mata 

pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelas, 

kebiasaan belajar dan hubungan sosial.

c. Ranah Psikomotorik

Perkataan psikomotor berhubungan dengan kata “motor, sensory-motor”. 

Jadi, ranah psikomotorik adalah ranah yang berhubungan erat dengan 

kerja otot sehingga menimbulkan gerakan tubuh atau bagian-

bagiannya/aktivitas fisik.5

                                                          
3 Sri Esti Wuryani Djiwandono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2006), h. 211-213.
4 Sudaryono, Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 46.
5 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 

122.
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Pada umumnya ada tiga sasaran pokok penilaian, yaitu:6

a. Segi tingkah laku, artinya segi yang menyangkut sikap, minat, perhatian, 

keterampilan siswa sebagai akibat dari proses pembelajaran.

b. Segi isi pendidikan, artinya penguasaan bahan pelajaran yang diberikan 

guru dalam proses pembelajaran

c. Segi yang menyangkut proses pembelajaran. Proses pembelajaran perlu 

diadakan penilaian secara objektif dari guru, sebab baik tidaknya proses 

pembelajaran akan menentukan baik tidaknya hasil belajar yang dicapai 

siswa.

Ketiga sasaran pokok diatas harus dievaluasi secara menyeluruh, artinya tidak 

hanya menilai segi penguasaan materi semata, tetapi juga harus menilai segi 

perubahan tingkah laku dan proses pembelajaran itu sendiri. Dengan menetapkan 

sasaran diatas, guru akan mudah menetapkan alat evaluasinya.

2. Fungsi dan Tujuan Penilaian

Penilaian berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil 

belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara 

berkesinambungan. Berdasarkan fungsinya penilaian hasil belajar oleh pendidik 

meliputi:

                                                          
6 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2013), h. 113.
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a. Formatif, yaitu memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap kegiatan penilaian 

selama proses pembelajaran dalam satu semester

b. Sumatif, yaitu menenntukan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir 

satu semester, satu tahun pembelajaran atau masa pendidikan di satuan

pendidikan. 7

Sedangkan tujuan dari penilaian adalah:

a. Menetapkan ketentasan dan penguasaan kompetensi belajar peserta didik 

dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semester, satu tahun, dan 

masa studi satuan pendidikan.

b. Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui 

kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata 

pelajaran yang ditempuhnya serta dapat diketahui pula posisi kemampuan 

siswa.

c. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, 

yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para 

siswa kearah tujuan pendidikan yang diharapkan.

d. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta 

strategi pelaksanaannya. 8

                                                          
7 Siswanto, Penilaian dan Pengukuran Sikap dan Hasil Belajar Peserta Didik, (Klaten: 

BossScript, 2017), h. 11.
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3. Prinsip Penilaian

Sistem penilaian dalam pembelajaran hendaknya dikembangkan berdasarkan 

sejumlah prinsip sebagai berikut:9

a. Menyeluruh (Integritas)

Penguasaan kompetensi/kemampuan dalam mata pelajaran hendaknya 

menyeluruh, baik menyangkut standar kompetensi, kemampuan dasar 

serta keseluruhan indikator ketercapaian baik menyangkut domain 

kognitif, afektif, dan psikomotorik.

b. Berkelanjutan (kontinuitas)

Penilaian hendaknya dilakukan secara berkelanjutan mengikuti 

perkembangan siswa dari saat ke saat.10 Informasi yang ada selalu 

ditambah dengan informasi yang baru guna mendapatkan gambaran yang 

utuh mengenai perkembangan hasil belajar siswa sebagai dampak 

langsung maupun dampak tidak langsung dari proses pembelajaran.

c. Berorientasi pada indikator ketercapaian

Sistem penilaian dalam pembelajaran harus mengacu pada indikator 

ketercapaian yang sudah ditetapkan berdasarkan kemampuan dasar dan 

standar kompetensinya. Dengan demikian hasil penilaian akan 

                                                                                                                                                                    
8 Rijal Firdaos, Desain Instrumen Pengukur Afektif, (Bandar Lampung: Anugrah Utama 

Raharja, 2016), h. 5-6.
9 Ibid., h. 63-64.
10 Rijal Firdaos, “Evaluasi Pendidikan Sebuah Pengantar”. Jurnal Al-Tadzkiyyah, Vol 1 No. 1 

(September 2009), h. 4.
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memberikan gambaran mengenai sampai seberapa indikator kemampuan 

dasar dalam suatu mata pelajaran telah dikuasai oleh siswa.

d. Kesesuaian (obyektivitas)

Sistem penilaian dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan 

yang akan dicapai serta pengalaman belajar.

4. Jenis Penilaian

Jenis penilaian ada beberapa macam, yaitu penilaian formatif, penilaian 

sumatif, penilaian diagnostik, penilaian selektif, dan penilaian penempatan.

a. Penilaian formatif, adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir 

program belajar-mengajar untuk melihat tingkah laku keberhasilan proses 

belajar-mengajar itu sendiri. Dengan penilaian formatif diharapkan guru 

dapat memperbaiki program pengajaran dan strategi pelaksanaannya.

b. Penilaian sumatif, adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit 

program, yaitu akhir catur wulan, akhir semester, dan akhir tahun. 

Tujuannya adalah untuk melihat hasil yang di capai oleh para siswa.

c. Penilaian diagnostik, adalah penilaian yang bertujuan untuk melihat 

kelemahan-kelemahan siswa serta faktor utamanya. Penilaian ini 

dilakukan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial, 

menentukan kasus-kasus, dll. Soal-soal tentunya disusun agar dapat 

menemukan jenis kesulitan belajar yang dihadapi oleh para siswa.
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d. Penilaian selektif, adalah penilaian yang bertujuan untuk keperluan 

seleksi, misalnya ujian, saringan masuk ke lembaga pendidikan tertentu. 

e. Penilaian penempatan, adalah  penilaian yang bertujuan untuk mengetahui 

keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan 

penguasaan belajar seperti yang di programkan sebelum memulai kegiatan 

belajar.11

5. Penilaian Autentik

Autentik berarti keadaan yang sebenarnya. Penilaian autentik adalah kegiatan 

menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses 

maupun hasil dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan 

kompetensi yang ada di Standar Kompetensi (SK) atau Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD). Authentic assessment merupakan penilaian yang disebutkan 

dalam Permendiknas Nomor 66 Tahun 2013 yaitu penilaian yang dilakukan secara 

komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses, dan keluaran 

(output) pembelajaran, yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Dengan adanya penilaian autentik guru dapat melakukan berbagai teknik penilaian 

untuk dapat mengukur aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan.

Dalam penilaian autentik peserta didik diminta untuk menerapkan konsep atau 

teori pada dunia nyata. Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap 

pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan 

                                                          
11 Rijal Firdaos, Desain Instrumen Pengukur Afektif, (Bandar Lampung: Anugrah Utama 

Raharja, 2016), h. 6-7.
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kurikulum 2013. Karena penilaian semacam ini mampu menggambarkan peningkatan 

hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menanya, menalar, 

mencoba, dan membangun jejaring. Pada penilaian autentik ada kecenderungan yang 

fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memugkinkan peserta didik untuk 

menunjukkan kompetensi mereka yang meliputi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan.12

Penilaian autentik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk

b. Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung

c. Menggunakan berbagai cara dan sumber 

d. Tes hanya salah satu alat pengumpulan data penilaian

e. Tugas-tugas yang diberikan mencerminkan bagian-bagian kehidupan 

nyata setiap hari

f. Penilaian harus menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian, bukan 

keluasannya (kuantitas)

Sedangkan karakteristik penilaian autentik adalah sebagai berikut:

a. Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran

b. Penilaian mencerminkan hasil proses belajar pada kehidupan nyata

c. Menggunakan bermacam-macam instrumen, pengukuran, dan metode 

yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar

                                                          
12 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Implementasi Kurikulum 2013: Konsep dan Penerapan, 

(Surabaya: Kata Pena, 2014), h. 51.
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d. Penilaian harus bersifat komprehensif dan holistic yang mencakup semua 

aspek dari tujuan pembelajaran

Penilaian autentik memiliki empat prinsip yaitu:

a. Keeping track,yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan 

siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan

b. Checking up,yaitu harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan 

peserta didik dalam proses pembelajaran

c. Finding out, yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta 

mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan 

dalam proses pembelajaran

d. Summing up, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta 

didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan.

Penilaian autentik mengacu pada Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu 

pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor 

ideal (maksimal). Dalam penilaian autentik, guru melakukan penilaian tidak hanya 

pada penialaian level KD, tetapi juga kompetensi inti dan SKL.13

                                                          
13 Kunandar, Op. Cit., h. 3 6.
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B. Penilaian Ranah Afektif

1. Pengertian Penilaian Ranah Afektif

Ranah afektif berkenaan dengan sikap. Beberapa ahli mengatakan bahwa 

sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki 

penguasaan kognitif tingkat tinggi.14 Andersen (1981) berpendapat bahwa 

karakteristik manusia meliputi cara yang tipikal dari berpikir, berbuat, dan perasaan. 

Tipikal berpikir berkaitan dengan ranah kognitif, tipikal berbuat berkaitan dengan 

ranah psikomotorik, dan tipikal perasaan berkaitan dengan ranah afektif.

Taksonomi untuk ranah afektif dikeluarkan mula-mula oleh David R. 

Krathwohl dan kawan-kawan (1974) dalam buku yang diberi judul Taxonomy of 

educational Objective: Affective Domain.15 Sikap seseorang terhadap sesuatu dapat 

dipengaruhi dari pengetahuan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu tersebut. 

Dengan demikian, antara sikap dan pengetahuan memiliki hubungan yang sangat erat 

dan saling memengaruhi. 

Komponen afektif ikut menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Paling 

tidak ada dua komponen afektif yang penting untuk diukur, yaitu sikap dan minat 

terhadap suatu pelajaran. Sikap peserta didik terhadap pelajaran bisa positif bisa 

negatif atau netral. Keterampilan afektif dari suatu proses dan hasil belajar 

menekankan pada bagaimana siswa bersikap dan bertingkah laku di dalam 

                                                          
14 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 29.
15 Mulyadi, Evaluasi Pendidikan: Pengembangan Model Evaluasi Pendidikan Agama di 

Sekolah, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 5.
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lingkungan masyarakatnya. Beberapa ahli lebih menekankan ranah afektif kepada 

perkembangan kematangan moral dan sosial anak didik. Perkembangan sosial dan 

moral siswa adalah proses perkembangan kepribadian siswa selaku seorang anggota 

masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain.16

Sikap pada hakekatnya adalah kecenderungan berprilaku kepada seseorang. 

Ada tiga komponen sikap:

1. Kognisi, berkenaan dengan pengetahuan seseorang tentang objek yang 

dihadapi

2. Afeksi, berkenaan dengan perasaan dalam menanggapi objek tersebut

3. Konasi, berkenaan dengan kecenderungan berbuat terhadap objek 

tersebut.17

Sikap bermula dari perasaan yang terkait dengan kecenderungan bertindak 

seseorang dalam merespon sesuatu/objek.18 Sikap siswa terhadap pelajaran bisa 

positif bisa negatif atau netral. Tentu diharapkan sikap siswa terhadap semua mata 

pelajaran positif sehingga akan timbul minat untuk belajar. Siswa yang memiliki 

minat pada pelajaran tertentu dapat diharapkan prestasi belajarnya.19

                                                          
16 Supardi, Penilaian Autentik Pembelajaran Afektif, Kognitif, dan Psikomotor, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2016), h. 122.
17 Rijal Firdaos, Op. Cit., h. 33.
18 Nanda Pramana Atmaja, Evaluasi Belajar-Mengajar, (Yogyakarta: DIVA Press, 2016), h. 

126.
19 Asep Jihad dan Abdul Haris, Op. Cit., h. 171-172.
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2. Tujuan Penilaian Ranah Afektif

Tujuan penilaian ranah afektif adalah sebagai berikut:20

1. Untuk mendapatkan umpan balik (feedback), baik bagi guru maupun 

siswa sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar-mengajar dan 

mengadakan program perbaikan bagi anak didiknya

2. Untuk mengetahui tingkat perubahan tingkah laku anak didik yang 

dicapai, yang antara lain diperlukan sebagai bahan untuk perbaikan 

tingkah laku anak didik, pemberian laporan kepada orang tua, dan 

penentuan lulus tidaknya anak didik

3. Untuk menempatkan anak didik dalam situasi belajar-mengajar yang 

tepat, sesuai dengan tingkat pencapaian dan kemampuan serta 

karakteristik anak didik

4. Untuk mengenai latar belakang kegiatan belajar dan kelainan tingkah laku 

anak didik.

3. Karakteristik Ranah Afektif

Ada lima tipe karakteristik afektif, yaitu:

1. Sikap

Sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak 

suka terhadap suatu objek. Sikap dapat dibentuk melalui cara mengamati 

                                                          
20 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 

193.
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dan menirukan sesuatu yang positif, kemudian melalui penguatan serta 

menerima informasi verbal.

Menurut Fishbein dan Ajzen (1975), sikap adalah suatu predisposisi yang 

dipelajari untuk merespons secara positif atau negative terhadap suatu 

objek, situasi, konsep, atau orang.

2. Minat

Menurut Getzel (1966), minat adalah suatu disposisi yang terorganisir 

melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek 

khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian 

atau pencapaian. Minat atau keinginan adalah kecenderungan hati yang 

tinggi terhadap sesuatu.

3. Konsep Diri

Konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan 

dan kelemahan yang dimiliki. Target konsep diri biasanya orang tetapi 

bisa juga institusi seperti sekolah. Penilaian konsep diri dapat dilakukan 

dengan penilaian diri.

4. Nilai

Menurut Rokeach (1968) merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, 

tindakan, atau perilaku yang dianggap baik, dan yang dianggap buruk. 

Target nilai cenderung menjadi ide, target nilai dapat berupa sesuatu 
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seperti sikap dan prilaku. Arah nilai dapat dikatakan tinggi atau rendah 

tergantung pada situasi dan nilai yang diacu. 

5. Moral

Moral berkaitan dengan perasaan salah atau benar terhadap kebahagiaan 

orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan diri sendiri. 

Misalnya menipu orang lain, membohongi atau melukai orang lain. 

Secara umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran 

adalah sebagai berikut:

1. Sikap terhadap materi pelajaran. 

Peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap materi pelajaran. 

Dengan sikap positif dalam diri peserta didik akan tumbuh dan 

berkembang minat belajar, akan lebih mudah diberi motivasi, dan akan 

lebih mudah menyerap materi pelajaran yang diajarkan.

2. Sikap terhadap guru/peserta didik. 

Peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap guru. Peserta didik 

yang tidak memiliki sikap positif terhadap guru akan cenderung 

mengabaikan hal-hal yang diajarkan. Dengan demikian, peserta didik yang 

memiliki sikap negatif terhadap guru akan sukar menyerap materi 

pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut.
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3. Sikap terhadap proses pembelajaran. 

Peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap proses pembelajaran 

yang berlangsung. Proses pembelajaran mencakup suasana pembelajaran, 

strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan. Proses 

pembelajaran yang menarik, nyaman, dan menyenangkan dapat 

menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, sehingga dapat mencapai 

hasil belajar yang maksimal.21

4. Tingkatan Ranah Afektif

Kemampuan afektif berhubungan dengan minat dan sikap yang dapat 

berbentuk tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, 

menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri. Dalam ranah 

afektif terdapat lima jenjang proses berpikir, yakni:

a. Receiving atau attending (menerima)

Adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan (stimulus) dari 

luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dll. 

Pada dimensi ini, peserta didik yang baik, adalah mereka yang memiliki 

kemampuan dalam mengola emosinya terhadap hal-hal  tertentu. Mampu 

menyeimbangkan antara situasi yang diharapkan dengan situasi yang 

senyatanya. Sehingga dengan kemampuan ranah ini keberhasilan peserta 

didik dapat diprediksi secara tepat, dengan syarat bahwa proses 

                                                          
21 Ibid., h. 113.
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pendidikan dan pembelajaran yang diperoleh disekolahnya sudah sesuai 

dengan standar yang ditentukan. 22

b. Responding (menanggapi)

Mengandung arti adanya partisipasi aktif. Kemampuan menanggapi 

adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikut sertakan 

dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dalam membuat reaksi 

terhadapnya. Contoh hasil belajar kemampuan ini adalah peserta didik 

timbul hasratnya untuk mempelajari lebih jauh atau mengenali lebih 

dalam lagi. Sikap tanggap yang ada pada diri peserta didik yang baik, akan 

melahirkan kepekaan dan kepedulian yang tinggi di lingkungan sekitar.

c. Valuing (menilai atau menghargai)

Menilai atau menghargai artinya memberikan nilai atau memberikan 

penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek. Dalam kaitan proses 

pembelajaran, peserta didik tidak hanya mampu menerima niali yang 

diajarkan tetapi mereka telah berkemampuan untuk menilai konsep, yaitu 

baik atau buruk. Kemampuan itu dinyatakan dalam suatu tindakan atau 

perkataan, seperti menghargai, menunjukkan perhatian terhadap orang 

lain, dsb.23

                                                          
22 Rijal Firdaos, Op. Cit., h. 30-31.
23 Sri Esti Wuryani Djiwandono, Op. Cit., h. 215.
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d. Organization (mengatur atau mengelola)

Yakni pengembangan nilai ke dalam satu sistem organisasi, termasuk 

menentukan hubungan satu nilai dengan nilai lain dan kemantapan, 

prioritas nilai yang telah di milikinya. Seperti menyadari pentingnya 

keselarasan antara hak dan tanggung jawab, bertanggung jawab terhadap 

hal yang telah dilakukan, memahami dan menerima kelebihan dan 

kekurangan diri.24

e. Characterization (berkarakter)

Merupakan keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang 

yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Dalam hal ini, 

nilai telah tertanam tinggi secara konsisten dan telah memengaruhi 

emosinya.25

5. Kelebihan dan Kelemahan Penilaian Afektif

Penilaian afektif memiliki kelebihan dan kelemahan, yaitu26

Kelebihan dari penilaian afektif:

1. Dapat dilakukan bersamaan dengan proses pembelajaran

2. Dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui hasil kerja 

peserta didik

                                                          
24 Hamzah B. Uno, Satria Koni, Assessment Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 

64.
25 Kunandar, Op. Cit., h. 108.
26 Ibid., h. 118-119.
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3. Dapat mengetahui faktor penyebab berhasil tidaknya proses pembelajaran 

peserta didik

4. Mengajak peserta didik menjalankan tugasnya agar tepat waktu

5. Sikap peserta didik terhadap pelajaran dapat diketahui

6. Data mengetahui faktor-faktor keterbatasan peserta didik

7. Dapat melihat karakter peserta didik sehingga kendala yang muncul dapat 

diatasi

8. Peserta didik akan termotivasi untuk terus berbenah diri karena kreativitas 

sangat dituntut

9. Dapat meredam egoisme individu setelah diberitahu sikapnya

10. Peserta didik dapat lebih bertanggung jawab pada tugasnya

11. Peserta didik dapat bekerja sama dan saling menghargai antar teman

Kelemahan dari penilaian Afektif:

1. Sulit dilakukan pengamatan pada jumlah peserta didik yang terlalu banyak

2. Membutuhkan alat penilaian yang tepat

3. Memerlukan waktu pengamatan yang cukup lama

4. Menuntut profesionalisme guru karena mengamati peserta didik yang 

bervariasi

5. Penilaiannya subjektif

6. Kurang dapat dijadikan acuan karena sikap peserta didik dapat berubah-ubah

7. Terlalu banyak format yang melelahkan guru, perlu persiapan yang lengkap
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8. Sulit mengadopsi sikap peserta didik yang beragam

9. Sulit menyamakan persepsi karena latar belakang yang berbeda

10. Sikap peserta didik yang kurang terbuka menyulitkan penilaian

11. Sangat tergantung situasi yang sedang dialami peserta didik sehingga hasilnya 

berpeluang berbeda

12. Jawaban peserta didik sulit diuji kejujurannya

13. Guru lebih menanggapi peserta didik yang aktif saja dan yang kurang aktif 

kurang terpantau

14. Kadang tidak sejalan dengan intelegensinya

6. Instrumen Penilaian Afektif

Proses penilaian yang berlangsung di sekolah selalu melibatkan kedalam tiga 

domain. Domain kognitif dan psikomotorik secara prinsip dapat diukur menggunakan 

instrumen tes, karena menyangkut kompetensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. 

Berbeda halnya dengan menilai ranah afektif, yang memerlukan kriteria tertentu serta 

instrumen yang tepat terhadap apa yang hendak diukur.

Dalam pengertian umum, alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk 

mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara 

lebih efektif dan efisien. Kata “alat” biasa disebut juga dengan istilah “instrumen”.27

Instrumen penilaian hasil belajar adalah alat (ukur) yang digunakan dalam rangka 

kegiatan mengumpulkan dan mengolah informasi untuk menentukan pencapaian hasil 

                                                          
27 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 40.
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belajar peserta didik.28 Sebagaimana yang tercantum dalam Permendikbud No. 104 

Tahun 2014 bahwa “Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dilaksanakan dengan 

menggunakan instrumen penilaian.”

Dari segi instrumen, penilaian dapat dibedakan menjadi dua, tes dan non tes. 

Tes diberikan secara lisan maupun tulisan. Soal-soal tes dapat disusun dalam bentuk 

essai atau uraian. Sedangkan non tes sebagai instrumen penilaian mencakup 

observasi, kuisioner, wawancara, skala, sosiometri, studi kasus, dll.29

Penilaian dalam ranah afektif memerlukan data yang bisa berupa kuantitatif 

atau kualitatif. Data kuantitatif dapat diperoleh melalui pengukuran atau pengamatan 

yang hasilnya berbentuk angka. Data kualitatif umumnya diperoleh melalui 

pengamatan dan dinyatakan secara verbal. Instrumen yang diperlukan berupa 

instrumen nontes, yaitu instrumen yang hasilnya tidak ada jawaban benar atau salah.

Terdapat banyak teknik dan instrumen untuk penilaian ranah afektif, yaitu meliputi:

1. Observasi

Observasi merupakan instrumen penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indera baik secara langsung maupun 

tidak langsung.30 Dengan kata lain observasi dapat mengukur atau menilai 

hasil dan proses belajar misalnya tingkah laku siswa pada waktu belajar, 

kegiatan diskusi siswa, partisipasi, dsb. Observasi merupakan suatu teknik 

yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta 

                                                          
28 Ali Hamzah, Evaluasi Pembelajaran Matematika, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 91.
29 Nana Sudjana, Op. Cit., h. 5.
30 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Op. Cit, h. 51.
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pencatatan secara sistematis.31 Melalui pengamatan dapat diketahui 

bagaimana sikap dan perilaku siswa, kegiatan yang dilakukannya, partisipasi 

dalam kegiatan, proses kegiatan yang dilakukannya, kemampuan bahkan hasil 

yang diperoleh dari kegiatannya. Observasi harus dilakukan pada saat proses 

kegiatan itu berlangsung.32

2. Skala Sikap

Sikap pada hakekatnya adalah kecenderungan berperilaku pada seseorang. 

Skala sikap digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap objek 

tertentu. Hasilnya berupa kategori sikap, yakni mendukung (positif), menolak 

(negatif), dan netral. Ada tiga komponen sikap, yakni kognisi, afeksi, dan 

konasi. Kognisi berkenaan dengan pengetahuan seseorang tentang objek atau 

stimulus yang diahadapinya. Afeksi berkenaan dengan perasaan dalam 

menanggapi objek tersebut. Sedangkan konasi berkenaan dengan 

kecenderungan berbuat terhadap objek tertentu.33 Skala sikap dinyatakan 

dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh responden, apakah pernyataan itu 

didukung atau ditolaknya, malalui rentangan nilai tertentu. Ada banyak 

pengembangan skala sikap, diantaranya adalah:

                                                          
31 Sulistyorini, Evaluasi Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, (Yogyakarta: 

Sukses Offset, 2009), h. 85.
32 Nana Sudjana, Op. Cit., h. 85.
33 Ibid., h. 80.
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a. Skala Likert

Merupakan teknik pengukuran yang sederhana dan paling sering dijumpai 

dalam pengukuran ranah afektif, khususnya untuk sikap. Penskalaan 

model Linkert merupakan metode penskalaan pernyataan sikap yang 

menggunakan distribusi respons sebagai dasar penentuan nilai skalanya. 

Dalam pendekatan ini tidak diperlukan adanya kelompok panel penilai.34

Skala Likert menyajikan pernyataan yang harus ditanggapi dengan 

memilih satu diantara beberapa alternatif. Contoh Skala Sikap Likert 

adalah:

Skala Sikap Siswa Terhadap Perilaku Fasik

Nama :

Petunjuk : Bacalah pernyataan dibawah ini dengan baik, dan berilah 

tanda silang ( X ) pada kolom yang sesuai dengan perasaan dan 

pengalaman anda

NO Pernyataan SS S N TS STS

1 Berbuat fasik dilarang agama

2 Perbuatan fasik akan merugikan 

diri sendiri

3 Balasan perbuatan fasik tidak hanya 

ditimpakan diakhirat saja

                                                          
34 Nana Sudjana, Metode Statistika, (Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 75-76.
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Terdapat 2 pernyataan dalam Skala Likert, yaitu pernyataan positif dan 

negatif, setiap pernyataan memiliki bobot nilai yang berbeda.

Pernyataan Positif

Sangat Setuju (SS)           = ⑤
Setuju (S) = ④
Netral (N) = ③
Tidak Setuju (TS)   = ②
Sangat Tidak Setuju (STS) = ①

Pernyataan Negatif

Sangat Setuju (SS) = ①
Setuju (S) = ②
Netral (N) = ③
Tidak Setuju (TS) = ④
Sangat Tidak Setuju (STS) = ⑤

b. Skala Guttman

Skala Guttman disebut skala scalogram yang sangat baik untuk 

meyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dan sikap atau sifat yang 

diteliti, yang sering disebut dengan atribut universal. Skala Gutman 

merupakan skala yang digunakan untuk jawaban yang bersifat jelas dan 

konsisten yaitu:

a) Benar – salah

b) Pernah - tidak pernah

c) Ya – tidak

d) Setuju – tidak setuju

Untuk jawaban positif seperti benar, ya, tinggi, baik, dan semacamnya 

diberi skor 1, sedangkan untuk jawaban negatif seperti salah, tidak, 
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rendah, buruk, dan semacamnya diberi skor 0. Skala ini dapat dibuat 

dengan bentuk centang maupun pilihan ganda.

Contoh :

No Pernyataan Ya Tidak

1 Saya selalu shalat 5 waktu

c. Skala Diferensial Sematik

Skala diferensial yaitu skala untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya 

bukan pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis 

kontinum di mana jawaban yang sangat positif terletak dibagian kanan 

garis, dan jawaban yang sangat negative terletak dibagian kiri garis, atau 

sebaliknya.

Skala diferensial semantik berisikan serangkaian karakteristik bipolar (dua 

kutub), seperti: panas-dingin, popular-tidak popular, baik-tidak baik dan 

sebagainya. Karakteristik bipolar tersebut mempunyai tiga dimensi dasar 

sikap seseorang terhadap objek, yaitu :35

a. Potensi, yaitu kekuatan atau atraksi fisik suatu objek.

b. Evaluasi, yaitu hal-hal yang menguntungkan atau tidak 

menguntungkan suatu objek

c. Aktivitas, yaitu tingkatan gerakan suatu objek

                                                          
35 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Jakarta: GP Press, 2009), h. 154-

155.
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Data yang diperoleh melalui pengukuran dengan skala semantic 

differential adalah data interval. Skala bentuk ini biasanya digunakan 

untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang. 

Berikut contoh penggunaan skala semantic differential mengenai gaya 

kepemimpinan kepala sekolah.

Demokrasi 7 6 5 4 3 2 1 Otoriter

Keputusan diambil 

bersama

7 6 5 4 3 2 1 Keputusan diambil 

sendiri

Responden yang memberi penilaian angka 7, berarti persepsi terhadap 

gaya kepemimpinan kepala sekolah adalah sangat positif, sedangkan 

responden yang memberikan penilaian angka 1 persepsi kepemimpinan 

kepala sekolah adalah sangat negatif. Responden dapat memilih jawaban, 

dengan rentang jawaban yang positif sampai negatif. Hal ini tergantung 

persepsi responden kepada yang dinilai.36

d. Rating Scale

Rating Scale adalah salah satu alat untuk memperoleh data yang berupa 

suatu daftar yang berisi tentang sifat/ciri-ciri tingkah laku yang ingin 

diselidiki yang harus dicatat secara bertingkat. Dalam rating scale 

responden akan memilih salah satu jawaban kuantitatif yang telah 

disediakan.

                                                          
36 Sugiyono, Metodologi Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 141.
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Rating Scale lebih fleksibel, tidak saja untuk mengukur sikap tetapi dapat 

juga digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena 

lingkungan, seperti skala untuk mengukur status sosial, ekonomi, iptek, 

instansi dan lembaga, kepuasan pelanggan, produktivitas kerja dan 

lainnya.

Dalam rating scale, yang terpenting adalah kemampuan menerjemahkan 

alternative jawaban yang dipilih responden. Misalnya responden memilih 

jawaban angka 3, tetapi angka 3 oleh orang tertentu belum tentu sama 

dengan angka 3 bagi orang lain yang juga memiliki jawaban angka 3.

Contoh :  Seberapa baguskah Sekolah A?

Berilah jawaban angka :

4  bila Sekolah sangat baik

3  bila Sekolah cukup baik

2  bila Sekolah kurang baik

1  bila Sekolah sangat tidak baik

Contoh skala rating dengan kuisioner, jawablah dengan melingkari 

interval jawaban. Misalnya :

NO. PERTANYAAN INTERVAL JAWABAN

1. Bagaimana kualitas murid 4    3    2    1

2. Bagaimana proses pembelajaran 4    3    2    1
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3. Wawancara

Wawancara adalah interaksi pribadi antara pewawancara dengan yang di 

wawancarai dimana pertanyaan verbal diajukan kepada mereka. Wawancara 

dapat dilakukan secara individual maupun secara berkelompok, dimana 

seorang guru bertatap muka dan melakukan tanya-jawab kepada siswanya.37

Wawancara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wawancara dengan jawaban 

pasti (fixed ended questions) dan wawancara dengan jawaban terbuka (open 

ended questions). Wawancara dengan jawaban pasti apabila pewawancara 

merrencanakan pertanyaan dilengkapi dengan jawaban alternatifnya dan 

digunakan apabila jawaban tersebut sudah pasti, jelas, dan terbatas. Contoh:

Mengumpulkan tugas tepat waktu YA TIDAK

Wawancara dengan jawaban terbuka jika isi yang hendak di evaluasi memiliki 

jawaban kompleksitas tinggi. Indikator jawaban yang kompleks diantaranya:

a. Jawaban pasti tidak diketahui

b. Tujuan wawancara lebih menekankan pada siswa untuk dapat 

mengeksplorasi pengetahuan 

c. Jawaban memerlukan alasan proses

d. Jawaban dapat ditafsirkan sesuai dengan pengetahuan para siswa

                                                          
37 Sukardi, Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasionalnya, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet 

Ke-8, 2015), h. 187-188.
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4. Kuisioner

Kuesioner adalah alat pengumpulan data secara tertulis yang berisi daftar 

pertanyaan (questions) atau pernyataan (statement) yang disusun secara 

khusus dan digunakan untuk menggali dan menghimpun keterangan data atau 

informasi sebagaimana dibutuhkan dan cocok untuk dianalisis.38

Wawancara dan kuisioner memiliki keterkaitan yang sangat erat. Untuk dapat 

melakukan wawancara, pewawancara memerlukan alat, yaitu kuisioner, 

minimal dengan model pertanyaan fixed ended.39 Ditinjau dari segi 

menjawabnya, maka kuisioner dibedakan menjadi dua, yaitu:40

a. Kuisioner tertutup, yaitu kuisioner yang disusun dengan menyediakan 

pilihan jawaban lengkap sehingga pengisi hanya memberi tanda pda 

jawaban yang dipilih.

b. Kuisioner terbuka, yaitu kuisioner yang disusun sedemikian rupa sehingga 

para pengisi bebas mengeluarkan pendapatnya sehingga jawabannya akan 

beraneka ragam.

5. Anecdotal Record

Anecdotal Record adalah catatan seketika yang berisi peristiwa atau 

kenyataan yang spesifik dan menarik mengenai sesuatu yang diamati atau 

terlihat secara kebetulan. Catatan tersebut bisa terjadi saat diluar kelas 

                                                          
38 Djuju Sudjana, Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, Cet. Ke-2, 2008), h. 177.
39 Sukardi, Op. Cit., h.189.
40 Moh. Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, 

(Tangerang Selatan: Alkitabah, 2012), h. 20.
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ataupun didalam kelas. Tujuan pemberian catatan tersebut adalah untuk 

pembinaan peserta didik lebih lanjut.41

6. Studi Kasus

Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu yang 

dipandang mengalami suatu kasus tertentu. Tekanan utama dalam studi kasus 

adalah mengapa individu melakukan apa yang dilakukannya dan bagaimana 

tingkah lakunya dalam kondisi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Pada 

umumnya permasalahan berkenaan dengan kegagalan belajar, tidak dapat 

menyesuaikan diri, gangguan emosional, frustasi, dan sering membolos. 

Menemukenali kasus-kasus pada siswa dapat dilakukan melalui pengamatan 

tingkah laku, menganalisis prestasi belajar yang dicapai, hubungan sosial 

dengan teman sekelas, dll.42

7. Sosiometri

Sosiometri merupakan salah satu cara untuk mengetahui kemampuan siswa 

dalam menyesuaikan diri terutama hubungan sosial siswa dengan teman 

sekelasnya. Dengan sosiometri dapat diketahui posisi seorang siswa dalam 

hubungan sosialnya dengan siswa lain. Sosiometri dapat dilakukan dengan 

cara menugaskan kepada semua siswa di kelas tersebut untuk memilih satu 

atau dua temannya yang paling dekat atau akrab. Pilihan tersebut bersifat 

netral, tidak diatur sebelumnnya. Tuliskan nama pilihan tersebut pada kertas 

                                                          
41 Sukardi, Op. Cit., h. 176-179.
42 Nana Sudjana, Op. Cit., h. 94-95.
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kecil, kemudian di gulung dan kumpulkan pada guru. Setelah seluruhnya 

terkumpul, guru mengolahnya dengan dua cara. Cara pertama melukiskan 

alur-alur pilihan dari setiap siswa dalam bentuk diagram sehingga terlihat 

hubungan antarsiswa berdasarkan pilihannya. Diagram hasil pilihan tersebut 

dinamakan sosiogram. Cara kedua adalah memberi skor pada pilihan siswa. 

Setiap siswa dihitung berapa skornya. Siswa yang mendapat skor terbanyak 

menunjukkan paling disenangi. Siswa yang tidak mendapat skor atau paling 

sedikit disebut terisolasi.43

8. Skala Jarak Sosial

Skala jarak sosial terdiri atas dua bagian penting yang dipadukan dalam 

bentuk tabel, yaitu daftar pertanyaan yang di-matching atau dipadukan dengan 

bagian kedua, yaitu nama-nama anggota kelas. Konstruksi skala jarak sosial 

yaitu, pertama, seorang guru dapat memulai dengan pertanyaan yang 

mungkin menggambarkan beberapa siswa adalah netral dan lainnya negatif. 

Kedua, guru membuat chart dengan nama siswa dan memberikan ruang untuk 

memeriksa identifikasi karakteristik. Ketiga, sebaiknya dibuat untuk lebih 

menjelaskan permasalahan yang diberikan dan menggambarkan pribadi siswa 

dengan menempatkan pada skala yang tepat.44

                                                          
43 Ibid., h. 98-101.
44 Sukardi, Op. Cit., h. 203.
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9. Memori atau Ingatan (Memory Approach)

Digunakan oleh guru dengan cara mengamati peserta didik ketika melakukan 

sesuatu, dengan tanpa membuat catatan. Guru menggunakan menggunakan 

informasi dari memorinya untuk menentukan apakah peserta didik sudah 

berhasil atau belum.45

C. Pembelajaran Al-Qur’an Hadits

Al-Qur’an menurut bahasa berarti “bacaan”. Dalam kamus bahasa Indonesia 

Al-Qur’an diartikan firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

Saw dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai 

petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia. Juga ditegaskan dalam QS. Al-

Baqarah: 2 sebagai berikut:46

           

Artinya: “Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi 

mereka yang bertaqwa.”

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda:

ِ صلى هللا علیھ و سلّم قَاَل : تََر ْكُت  فِْیُكْم اَْمَرْینِ َعْن َملِِك اَنَّھُ بَلََغھُ اَنَّ َرُسوُال

لَْن تَِضلَّْوا َماتََمَسْكتُْم بِِھَما ِكتَاُب هللاِ َوُسنَِّة نَبِیِِھ (رواه مسلم)

                                                          
45 Dirman, Cicih Juarsih, Penilaian dan Evaluasi: Dalam Rangka Implementasi Standar 

Proses Pendidikan Siswa, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), h. 113.
46 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 2.
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Artinya: Dari Malik bahwa saya telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah 

SAW bersabda: “Telah aku tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan 

sesat selama berpegang teguh kepada keduanya yaitu Kitabullah (Al-Qur’an) 

dan Sunnah Nabinya (Hadits). (HR. Muslim)

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, jelas bahwa Al-Qur’an dan Hadits adalah 

pedoman hidup bagi umat Islam dan merupakan sumber hukum yang tidak dapat 

dipisahkan dalam mengambil rujukan sebagai sumber hukum Islam. Oleh karena itu 

Umat Islam harus mempelajari dan memahami kandungannya.

Al-Qur’an Hadits merupakan salah satu bagian dari mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang diterapkan untuk mengarahkan pemahaman dan 

penghayatan isi yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadits yang diharapkan dapat 

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yang dalam prilaku memancarkan iman dan 

taqwa kepada Allah SWT sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an dan Hadits. 

Pembelajaran Al-Qur’an Hadits bertujuan agar peserta didik bersemangat 

untuk membaca Al-Qur’an dan Hadits dengan baik dan benar, serta mempelajarinya, 

memahami, meyakini kebenarannya, dan mengamalkan ajaran-ajaran dan nilai yang 

terkandung di dalamnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam seluruh aspek 

kehidupan.

Sedangkan fungsi dari mata pelajaran Al-Qur’an Hadits pada Madrasah 

adalah:
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1. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik 

dalam meyakini kebenaran ajaran Islam yang telah dilaksanakan dalam 

lingkungan keluarga maupun jenjang pendidikan sebelumnya.

2. Perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam keyakinan, 

pemahaman, dan pengalaman ajaran Islam peserta didik dalam kehidupan 

sehari-hari.

3. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungan atau 

budaya lain yang dapat membahayakan diri peserta didik dan menghambat 

perkembangannya menuju manusia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT.

Materi pokok al-Qur’an Hadits adalah semua masalah hidup dan kehidupan 

manusia menurut Islam dengan sumbernya yang sudah jelas yaitu kitab suci Al-

Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Secara garis besar materi Al-Qur’an Hadits meliputi:

1. Menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits, ayat-ayat Al-Qur’an 

atau Hadits tersebut dijadikan sebagai bahan materi atau bahan ajar yang telah 

disesuaikan dengan tingkat pendidikan.

2. Mufrodat, biasanya tidak disebutkan semua melainkan hanya beberapa 

mufrodat saja yang dianggap sukar bagi siswa. Hal ini bertujuan untuk 

memudahkan dalam hal pemahaman.
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3. Terjemah, yaitu mengalihbahasakan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. 

Dengan ini akan membantu siswa dalam memahami ayat Al-Qur’an dan 

Hadits yang berkaitan dengan materi.

4. Tafsir atau penjelasan, dapat membantu siswa dalam memahami ayat Al-

Qur’an dan Hadits yang berkaitan dengan materi karena menghafalkan saja 

tidak cukup, harus disertai dengan memahami kandungan dan penjelasan ayat 

tersebut serta dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari.

D. Instrumen Penilaian Ranah Afektif dalam Pembelajaran Al-Qur’an Hadits

Al-Qur’an Hadits adalah salah satu bagian dari mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang digunakan untuk 

mengarahkan pemahaman dan penghayatan isi yang terkandung dalam Al-Qur’an 

Hadits yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-haridalam 

perilaku yang memancarkan iman dan taqwa kepada Allah SWT sesuai dengan 

ketentuan Al-Qur’an Hadits.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa bidang studi Al-Qur’an 

Hadits merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam yang khusus mempelajari Al-

Qur’an Hadits agar peserta didik mampu dengan fasih membaca Al-Qur’an,  

menghafalnya, menerjemahkannya, serta mengetahui isi kandungan serta mampu 

mengamalkan ayat-ayat dan hadits pilihan yang selaras dengan kehidupan sehari-hari.

Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, 

dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan 
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secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna 

dalam pengambilan keputusan. Penilaian pembelajaran harus dirancang untuk dapat 

mengukur dan memberikan informasi mengenai pencapaian kompetensi peserta didik 

yang diperoleh melalui kegiatan tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan 

mandiri tidak terstruktur. Berbagai macam teknik penilaian dapat dilakukan secara 

komplementer (saling melengkapi) sesuai dengan kompetensi yang dinilai.47

Dalam kurikulum 2013, kompetensi sikap, baik sikap spiritual (KI 1) maupun 

sikap sosial (KI 2) tidak dijabarkan dalam materi atau konsep yang harus 

disampaikan  atau diajarkan kepada peserta didik melalui proses pembelajaran. Hal 

ini disebabkan sikap tidak dalam konteks untuk diajarkan, tetapi untuk 

diimplementasikan atau diwujudkan dalam tindakan nyata oleh peserta didik. Oleh 

karena itu, sikap spiritual dan sosial harus muncul dalam tindakan nyata peserta didik 

dalam kehidupan sehari-hari, maka pencapaian kompetensi sikap tersebut harus 

dinilai oleh guru secara berkesinambungan dengan menggunakan instrumen tertentu.

Dalam melakukan penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial terdapat 

teknik dan instrumen untuk penilaian sikap peserta didik, yaitu:

1. Observasi

Merupakan penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan 

menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

menggunakan format observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku 

                                                          
47 Sovia Mas Ayu, “Sistem Penilaian dalam Pembelajaran”. Jurnal Al Bayan, Vol. 4 No. 1 

(2012)
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yang diamati. Hal ini dilakukan saat pembelajaran maupun di luar 

pemebelajaran.48 Instrumen yang digunakan berupa lembar pengamatan 

atau observasi.

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi instrumen penilaian sikap melalui 

observasi adalah sebagai berikut:

a) Mengukur aspek sikap (bukan kognitif atau psikomotorik) yang 

dituntut pada kompetensi inti dan kompetensi dasar

b) Sesuai dengan kompetensi yang akan diukur

c) Memuat sikap atau indikator sikap yang dapat diobservasi

d) Mudah untuk digunakan

e) Dapat merekam sikap peserta didik.49

2. Penilaian Diri

Penilaian diri adalah suatu penilaian dimana seorang peserta didik diminta 

untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan kelebihan dan 

kekurangannya, serta tingkat pencapaian kompetensi dari apa yang 

dipelajarinya.50 Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri.

Peran penilaian diri terhadap pribadi siswa antara lain:51

a) Menumbuhkan rasa percaya diri siswa, karena mereka diberi 

kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri
                                                          

48 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Op. Cit., h. 61.
49 Siswanto, Op. Cit., h. 41
50 Ibid.,  h. 42
51 Kuaseri, Acuan & Teknik Penilaian Proses & Hasil Belajar Dalam Kurikulum 2013, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 169.
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b) Menyadarkan siswa akan kekuatan dan kelemahan dirinya, karena 

ketika mereka melakukan penilaian harus melakukan introspeksi 

terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya

c) Mendorong, membiasakan, dan melatih siswa untuk berbuat jujur, 

karena mereka dituntut untuk jujur dan objektif dalam melakukan 

penilaian.

Acuan kualitas instrumen diri adalah sebagai berikut: 52

a) Kriteria penilaian dirumuskan secara simple atau sederhana

b) Menggunakan bahasa yang lugas dan dapat dipahami peserta didik

c) Menggunakan format penilaian sederhana dan mudah dipahami oelh 

peserta didik

d) Kriteria penilaian jelas, tidak berpotensi munculnya penafsiran makna 

ganda/berbeda

e) Mampu menunjukkan kemampuan peserta didik dalam situasi yang 

nyata/sebenarnya

f) Mampu mengungkap kekuatan dan kelemahan capaian kompetensi 

peserta didik

g) Indikator yang digunakan menunjukkan kemampuan yang dapat 

diukur.

                                                          
52 Siswanto, Op. Cit., h. 45.
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3. Penilaian Antar Teman (sejawat)

Merupakan teknik penilaian dengan ccara meminta peserta didik untuk 

saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku keseharian peserta didik. 

Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta didik.53

Instrumen penilaian sebaya atau antar teman perlu memenuhi beberapa 

acuan kualitas berikut:54

a) Instrumen sesuai dengan kompetensi dan indikator yang akan diukur

b) Indikator dapat dilakukan melalui pengamatan oleh peserta didik

c) Kriteria penilaian dirumuskan secara simple atau sederhana

d) Menggunakan bahasa lugas dan dapat dipahami peserta didik

e) Menggunakan format penilaian sederhana dan mudah dipahami oleh 

peserta didik 

f) Kriteria penilaian yang digunakan jelas, tidak berpotensi munculnya 

penafsiran makna ganda/berbeda

g) Indikator yang digunakan menunjukkan sikap peserta didik dalam 

situasi yang nyata atau sebenarnya

4. Jurnal 

Merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi 

informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik 

yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Jurnal bisa dikatakan sebagai 

                                                          
53 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Loc. Cit.
54 Siswanto, Op. Cit., h. 49.
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catatan yang berkesinambungan dari hasil observasi.55 Guru hendaknya 

memiliki catatan-catatan khusus tentang sikap spiritual dan sosial. 

Catatan-catatan tersebut secara tertulis dan dijadikan dokumen bagi guru 

untuk melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap peserta didik.56

Penilaian jurnal dapat dilakukan dengan menggunakan jurnal belajar siswa 

(buku harian), pertanyaan langsung, atau laporan pribadi.57

Ada beberapa kriteria jurnal, yaitu:58

a) Mengukur capaian kompetensi sikap yang penting

b) Sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator

c) Menggunakan format yang sederhana dan mudah diisi atau digunakan

d) Dapat dibuat rekapitulasi tampilan sikap peserta didik secara 

kronologis

e) Memungkinkan untuk dilakukannya pencatatan yang sistematis, jelas, 

dan komunikatif

f) Format pencatatan memudahkan dalam pemaknaan terhaddap 

tampilan sikap peserta didik

g) Menuntun guru untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan 

peserta didik.

                                                          
55 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Loc. Cit.
56 Kunandar, Op. Cit., h. 147.
57 Siswanto, Op. Cit., h. 51
58 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Op. Cit., h. 54.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan berdasarkan pengumpulan datanya 

merupakan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan berarti 

penelitian yang mengambil data dari lapangan. Yang dimaksud lapangan dalam 

penelitian ini adalah MTsN 1 Bandar Lampung. Sedangkan berdasarkan analisisnya 

bersifat deskriptif kualitatif. 1

Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mencari proses atau 

pemahaman yang mendalam yang mengharuskan peneliti berada dalam latar 

penelitian tersebut, membangun hubungan atau berkomunikasi dengan banyak orang, 

mengumpulkan beragam informasi, dan mencari tahu lebih dalam ada apa di balik 

berbagai aktivitas yang dilakukan oleh para subjek dalam latar penelitian.

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan 

data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu 

pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan dan mengantisipasi masalah.2 Metode deskriptif adalah suatu metode 

                                                          
1 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 94.
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), 

h. 2.
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yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat 

mengenai fakta dan sifat objek tertentu. Metode ini berusaha menggambarkan dan 

menginterpretasi apa yang ada atau mengenai kondisi atau hubungan yang ada, 

pendapat yang sedang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek 

yang sedang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berkembang.3

Seperti telah dijelaskan pada bab awal penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana penggunaan instrumen penilaian afektif dalam pembelajaran 

Al-Qur’an Hadits di MTsN 1 Bandar Lampung.

B. Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-

kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.4

Sumber data merupakan apa yang menjadi fokus atau permasalahan dalam penelitian. 

Selanjutnya fokus dan permasalahan tersebut akan dicari informasi dan data secara 

mendalam dari subjek penelitian. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer 

dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung. Data pokok 

tersebut diperoleh berdasarkan wawancara terhadap guru mata pelajaran Al-

Qur’an Hadits. Data yang dimaksud adalah tentang penggunaan instrumen 

penilaian afektif dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits serta dokumentasi 

                                                          
3 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 97.
4 Lexy J. Moleong , Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011), h. 6.
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berupa instrumen penilaian afektif yang digunakan guru mata pelajaran Al-

Qur’an Hadits.

2. Data sekunder yaitu data pendukung yang berfungsi sebagai penguat data 

primer. Data ini masih berkaitan dengan masalah yakni data tentang 

instrumen penilaian afektif yang digunakan guru Al-Qur’an Hadits.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 

peneliti itu sendiri.5 Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan 

data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil.6 Sebagai instrumen 

penelitian, peneliti menjadi multi fungsi untuk keseluruhan proses penelitian. Peneliti 

berperan sebagai perencana penelitian, alat pengumpul data, pelaksanan analisis data, 

penafsir data, dan juga sebagai pembuat karya ilmiah penelitian. Pernyataan di atas 

menunjukkan bahwa dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian adalah 

peneliti itu sendiri. Peneliti harus terlibat dengan subjek penelitian menggali 

informasi yang akurat, data yang lengkap dan mendalam. 

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan salah satu teknik pengumpulan 

informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara 

                                                          
5 Sugiyono, Op. Cit., h. 222.
6 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian 

Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 134.
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langsung maupun tidak langsung. Wawancara yang dilakukan termasuk jenis 

wawancara tidak terstruktur atau wawancara terbuka karena pertanyaan 

memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab bebas dan 

terbuka.7 Wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data, hanya 

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Teknik 

pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai 

penggunaan instrumen penilaian afektif dalam pembelajaran Al-Qur’an 

Haditst. Wawancara dilakukan kepada guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadits.

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang di dapatkan dari 

dokumen yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapot, peraturan 

perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi dan 

lain-lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang 

dipakai termasuk dokumen resmi karena merupakan bahan tertulis, surat-surat 

dan catatan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah badan-badan 

kemasyarakatan atau organisasi sosial politik.8

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

gambaran umum sekolah seperti letak dan keadaan geografis, sejarah berdiri, 

visi, misi dan tujuan, struktur organisasi, keadaan guru, siswa dan karyawan, 

                                                          
7 Rusdin Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan,  (Yogyakarta: Lanarka, 2007), h. 57-58.
8 Ibid., h. 74-75.
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sarana dan prasarana sekolah, ekstrakurikuler sekolah serta yang terpenting 

adalah dokumen instrumen penilaian afektif.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.9 Analisis data dalam penelitian merupakan bagian penting dalam proses 

penelitian karena melalui analisis data inilah, data yang ada akan tampak manfaatnya, 

serta dapat menjawab apa yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian. Proses 

analisis data kualitatif merupakan suatu prosedur yang berkelanjutan dan berulang 

secara siklis dimulai dari mengorganisasi data, dan melakukan pemeriksaan data 

dengan cermat. Pada tahap ini peneliti memilah-milah data. Tentu saja dalam

pemilahan ini, data yang kurang jelas dan kurang rinci untuk sementara disimpan 

dulu, bukan dibuang.10

Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data 

reduction, data display, dan conclusion drawing/verivication.

                                                          
9 Lexy J. Moleong, Op. Cit., h. 148.
10 Nusa Putra, Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2012), h. 66.
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1. Pendekatan

Analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan melakukan pendekatan 

pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang ada merupakan 

masalah penggunaan instrumen penilaian afektif. Ini berarti jelas bahwa untuk 

memecahkan masalah yang ada perlu landasan teori mengenai instrument 

penilaian afektif.

Analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari 

teknik analisis data kualitatif dari Miles Huberman yang meliputi:

a) Reduksi Data

Mereduksi data berarti, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang hal yang tidak perlu.11

b) Penyajian Data

Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut.12

c) Verification

Kesimpulan yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada.13

                                                          
11 Sugiyono, Op. Cit., h. 247.
12 Ibid., h. 249.
13 Ibid., h. 253.
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2. Metode Berpikir

Metode berpikir induktif terkait dengan jenis penelitian kualitatif. Metode 

berpikir induktif karena dapat menganalisis data dari fakta yang bersifat 

khusus ke arah fakta yang bersifat umum.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif sehingga kesimpulan dari fakta-

fakta yang bersifat khusus ke fakta-fakta yang bersifat umum. Selain itu juga 

menggunakan Triangulasi sebagai uji keabsahan data, yaitu penggabungan metode. 

Dalam hal ini penggabungan antara wawancara dengan dokumentasi. Data hasil 

wawancara akan dibandingkan dengan kesesuaian data dokumentasi. Dengan 

demikian dapat diketahui penggunaan instrumen penilaian afektif dalam 

pembelajaran Al-Qur’an Hadits di MTsN 1 Bandar Lampung.
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BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Profil MTsN 1 Bandar Lampung

1. Sejarah MTsN 1 Bandar Lampung

Mengingat selalu bertambahnya anak usia sekolah, maka keperluan 

masyarakat dalam dunia pendidikan akan semakin meningkat pula, terutama 

pendidikan agama tingkat Tsanawiyah (MTs) atau sederajat. Oleh karena itu 

pemerintah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk bersama-sama 

berusaha dalam pengadaan sarana pendidikan dalam rangka turut serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa.

Oleh karena itulah, pada tanggal 23 Februari 1967 atas inisiatif Kepala 

Inspeksi Agama Propinsi Lampung, yang pada saat itu dijabat oleh KH.A.Shobir, 

mengusulkan  kepada Bapak Direktorat Pendidikan Agama di Jakarta, agar daerah 

Tingkat I Propinsi Lampung diizinkan untuk mendirikan Madrasah Tsanawiyah dan 

Aliyah, sekurang-kurangnya di Kabupaten didirikan Madrasah Tsanawiyah negeri.

Sebagai tindak lanjut dari Kepala IPASA Propinsi Lampung sebagaimana 

tersebut diatas, maka berdasarkan penetapan Menteri Agama RI No.45/1967 

diterbitkan instruksi kepada Kepala-kepala inspeksi pendidikan Agama Kabupaten/ 

Kotamadya Propinsi Lampung agar segera membentuk Panitia Pendidikan Madrasah 
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Tsanawiyah Negeri (MTs.AIN). Dengan memperhatikan dan mengindahkan instruksi  

Kepala IPASA Lampung tersebut, Kepala inspeksi Pendidikan Agama Kotamadya 

Tanjungkarang-Telukbetung (pada waktu itu dijabat oleh Damiri Y Eff,BA) 

mengadakan rapat dinas dengan staf inspeksi Pendidikan Agama Kotamadya 

Tanjungkarang-Telukbetung pada tgl 1 Maret 1968.

Dari hasil kerja Panitia, maka terkumpulah sebanyak 75 orang murid yang 

dibagi menjadi  dua kelas, yaitu Kelas 1.A dan 1.B, dengan delapan orang tenaga 

guru dan administrasi, sedangkan tempat belajarnya numpang di PGAN.6 tahun 

Tanjungkarang di JL.KH.Ahmad Dahlan Pahoman Tanjungkarang (yang dikenal 

sebutan PGA lama) yaitu yang ditempati sekarang ini, namun sekarang telah menjadi 

milik sendiri. Sejalan dengan perkembangan waktu, pada tanggal 15 November 2015 

MTs Negeri 1 telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah 

(BAN-S/M)  yaitu memperoleh akreditasi dengan peringkat B. Dan berdasarkan 

keputusan Menteri Agama RI Nomor 157 tahun 2014 MTs Negeri 1 Tanjungkarang 

berubah nama menjadi MTs Negeri 1 Bandar Lampung. 

MTsN 1 Bandar Lampung terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 28 

Pahoman Bandar Lampung, berada di kawasan perkotaan yang di kelilingi oleh 

perkantoran. MTsN 1 Bandar Lampung berada di daerah dataran tinggi. Secara 

geografis berada di 105.271554 Longitude dan  -5.427757 atitude, berada di wilayah 

perkantoran dan industri.
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2. Visi dan Misi MTsN 1 Bandar Lampung

VISI :

“Terwujudnya Madrasah yang Unggul, Bersih dan Berakhlakulkarimah”.

INDIKATOR

1. Memiliki suasana yang nyaman dan kondusif di lingkungan kerja madrasah

2. Memiliki kecerdasan intelektual, emosional serta sosial.

3. Memiliki kemampuan dasar dan terampil dalam empat bahasa (bahasa 

Indonesia, bahasa arab, bahasa inggris dan bahasa lampung)

4. Memiliki Prestasi pelajaran sains, matematika, seni budaya, olahraga dan non 

akademik.

5. Memiliki prestasi UAMBN, UN dan dapat di terima di sekolah favorit

6. Memiliki Prestasi di bidang akhlak dan keagamaan

MISI :

1. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan yang relevan.

2. Menciptakan lingkungan madrasah yang sehat, bersih, indah, nyaman dan 

kondusif.

3. Menumbuhkan semangat memperoleh prestasi akademik dan non akademik 

secara intensif.

4. Menumbuhkan kecerdasan intelektual, emosional serta social dalam proses 

pembelajaran.
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5. Menciptakan dan menumbuhkan semangat dalam komunikasi dengan 

menggunakan empat bahasa   ( bahasa Indonesia, bahasa arab, bahasa inggris 

dan bahasa lampung ).

6. Melaksanakan bimbingan dan pembelajaran secara aktif, inovatif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan.

7. Menumbuhkan dan mendorong prestasi dalam penerapan ilmu pengetahuan, 

olah raga, seni dan tekhnologi.

8. Melaksanakan bimbingan belajar secara intensif dalam menghadapi UAMBN 

dan UN.

9. Memberikan bimbingan, informasi, motivasi dan apresiasi mengenai 

madrasah favorit.

10. Menumbuh kembangkan pembiasaan sikap dan prilaku amaliah keagamaan 

Islam di Madrasah.

TUJUAN

1. Terealisasinya lingkungan madrasah yang sehat, bersih, indah, aman, nyaman 

dan kondusif.

2. Memiliki kecerdasan intelektual, emosional serta social.

3. Memiliki kemampuan komunikasi dengan menggunakan empat bahasa 

(bahasa Indonesia, bahasa arab, bahasa inggris dan bahasa lampung)
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4. Meningkatnya kinerja dan profesionalitas tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan.

5. Meningkatnya prestasi kompetisi internal dan eksternal madrasah baik bidang 

akademik maupun non akademik.

6. Meningkatnya nilai hasil UAMBN, UN dan presentasi di terima di Madrasah 

Favorit.

7. Terealisasinya lulusan yang berakhlakul karimah.

STRATEGI

1. Membina tenaga menuju profesionalisme

2. Menciptakan manajemen yang demokratis dan transparan

3. Mengupayakan terwujudnya efektifitas school

4. Melaksanakan school baase management

5. Menjalin hubungan dengan masyarakat dengan baik 

     (community support)

6. Membina dan mengembangkan bakat minat siswa

3. Kepala Sekolah

Semenjak berdirinya sampai sekarang, telah terjadi 16 kali pergantian Kepala 

Madrasah (pimpinan), dan yang menjabat atau menjadi pimpinan saat ini adalah 

Hikmat Tutasry,S.Pd sejak 14 - 08 -  2017.
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Semenjak berdirinya sampai sekarang, telah terjadi 16 kali pergantian Kepala 

Madrasah (pimpinan), yaitu 

1. Drs. H. Damiri Y. Eff Periode 1 – 03 -  1968 s.d    1 – 07 - 1968

2. KH. Abdul Hadi Periode 1 – 07 -  1968 s.d    1 – 10 – 1971

3. Mastar Ilyas, BA Periode 1 – 10 -  1971 s.d  31 – 12 – 1971

4. Azwan Djuni,BA Periode 1 – 01 -  1972 s.d    1 – 04 – 1973

5. Syafaruddin, BA Periode 1 – 04 -  1973 s.d  31 – 01 – 1974

6. Salim. SK Periode 1 – 02 -  1974 s.d    1 – 01 – 1977

7. Drs. Umar Choli Periode 1 – 01 -  1977 s.d  31 – 01 – 1984

8. Kinami,BA Periode 1 – 02 -  1984 s.d  31 – 10 – 1985

9. Machrudi Umar, BA Periode 1 – 11 -  1985 s.d  31 – 10 – 1987

10. Drs. Khusairi Periode 1 – 11 -  1987 s.d  31 – 10 – 1989

11. Drs. M. Najmi Periode 1 – 11 -  1989 s.d    1 – 12 – 1995

12. Drs. Sartio Periode 1 – 12 -  1995 s.d    1 – 12 – 2001

13. Drs. Sukandi Periode 1 – 12 -  2001 s.d  30 – 09 – 2004

14. Dra. Hj.Dahlena Ibrahim, M.Ag Periode 1 – 10 -  2004 s.d  29 – 12 – 2012

15. Dr. H. Erjati Abas, M.Ag Periode 29 – 12 – 2012 s.d  03 – 02 – 2016 

16. Drs.Akhyarulloh,MM Periode 04 – 02 – 2016 s.d  14 – 08 – 2017

17. Hikmat Tutasry,S.Pd Periode 14 – 08 – 2017 s.d  sekarang
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4. Sarana dan Prasarana

Dari sisi bangunan fisik MTs Negeri I Bandar Lampung telah memiliki 

banyak kemajuan, yaitu : 

NO KEADAAN/ FASILITAS JUMLAH

1 Ruang Kepala Madrasah 1 Ruang

2 Ruang Kelas 28 Kelas

3 Ruang Kantor 2 Ruang

4 Ruang Multimedia - Ruang

5 Ruang BK/BP 1 Ruang

6 Ruang Guru 1 Ruang

7 Ruang OSIS  1 Ruang

8 Ruang Pramuka 1 Ruang

9 Ruang Lab IPA 1 Ruang

10 Ruang Pengembangan kurikulum - Ruang

11 Ruang PPKN / Sejarah - Ruang

12 Ruang Bahasa - Ruang

13 Ruang Ketrampilan - Ruang

14 Ruang Kesenian 1 Ruang

15 Ruang UKS 1 Ruang

16 Ruang Komputer/CBT 2 Ruang

17 Ruang Alat Olahraga - Ruang

18 Ruang Alat Drum Band 1 Ruang

19 Ruang Gudang 1 Ruang

20 Ruang Perpustakaan 1 Ruang

21 Ruang Aula 1 Ruang
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NO KEADAAN/ FASILITAS JUMLAH

22 Ruang Musholla 1 Ruang

23 Warung OSIS 1 Ruang

24 WC Guru dan Pegawai 5 Ruang

25 WC Siswa 10 Ruang

1. Pendidik

Hingga saat ini MTs Negeri I Bandar Lampung memiliki 74 guru. Gambaran 

keberadaan guru dengan berbagai distribusi dapat dilihat sebagai berikut :

a. Jenis Kelamin

NO JENIS KELAMIN JML

1

2

Laki – laki

Perempuan

13

61

Jumlah 74

b. Latar Belakang Pendidikan

NO PENDIDIKAN TERAKHIR JML

1

2

3

4

5

6

7

8

PGSLTP

SLTA

D1

D2

D3

S1

S2

S3

-

-

-

-

-

66

7

1

Jumlah 74



71

c. Status Kepegawaian

NO STATUS KEPEGAWAIAN JML

1

2

PNS

GBPNS

58

16

Jumlah 74

d. Distribusi Guru Berdasarkan Mata Pelajaran

No Mata Pelajaran Yang Diajarkan Jml Guru

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Qur’an Hadits

Aqidah Akhlak

Fiqih

Bahasa Arab

SKI (Sejarah Kebudayaan Islam)

PPKn

Bahasa Indonesia

Bahasa Inggris

Matematika

IPA

IPS

Keterampilan/Seni Budaya

Olahraga dan Kesehatan

Bahasa Lampung

BK

BPI/Tahfidzul Qur’an

2

3

6

5

3

2

7

9

9

7

8

3

3

2

4

1

Jumlah 74
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5. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

1. Kurikuler

1) Peserta Didik Kelas VII, VIII dan IX  reguler mulai belajar pukul 07.15 

WIB hingga 14.30 WIB setiap hari, kecuali hari Jum’at dimulai pukul 

07.15 WIB hingga 11.15 WIB, untuk Peserta Didik Kelas VII, VIII dan 

IX Unggulan mulai belajar pukul 07.15 WIB hingga 16.30 WIB setiap 

hari kecuali hari Sabtu dimulai pukul 07.15 WIB hingga 14.00 WIB. 

2) Suasana tempat belajar dibuat yang kondusif, seperti tempat meja dan 

kursi dibuat bentuk berbanjar, semua menghadap ke papan tulis.

3) Setiap pelajaran diadakan evaluasi per pokok bahasan, tugas – tugas dan 

Mid Semester serta Semester, Hasil dari evaluasi dan tugas – tugas itu ( 

nilainya ) ditunjukkan ke orang tua/wali murid pada saat pengambilan 

raport.

4) Pada saat pengambilan raport, orang tua/wali murid diberikan informasi 

tentang kemajuan belajar anaknya dan informasi perkembangan 

Madrasah.

5) Peserta Didik yang melakukan pelanggaran tata tertib madrasah dicatat di 

“ Buku Kasus siswa “. Dan siswa yang tidak masuk tanpa adanya 

keterangan selama tiga hari berturut – turut, orang tua/wali murid di 

panggil ke Madrasah dan apabila di perlukan akan di adakan home visit 
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untuk mengetahui kondisi siswa yang melakukan pelanggaran 

berdasarkan latar belakang keluarganya.

2. Ekstrakurikuler

Diluar jam pelajaran siswa mengikuti kegiatan ekstra kurikuler yang beraneka 

ragam, yaitu :

1) Pramuka

2) Paskibra

3) PMR

4) Taekwondo

5) Rohis

6) Pembinaan Seni

3. Praktek Ibadah

1) Sholat dzuhur berjamaah setiap hari.

2) Menghafal do’a – doa dan melakukan praktek ibadah yang di adakan 

dengan Pelajaran Bimbingan Praktek Ibadah/Tahfidzul Qur’an

3) Membaca Al-Qur’an di awal pelajaran (jam pertama) selama kurang lebih 

10 menit dengan dipandu oleh guru mata pelajaran di jam pertama.

4) Menciptakan suasana Islami.

Suasana Islami senantiasa diupayakan semaksimal mungkin untuk 

dilakukan baik antara Peserta Didik dengan Peserta Didik, Peserta Didik 

dengan guru/karyawan TU maupun guru dengan guru/karyawan TU. 
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Suasana Islami ini bisa dilihat lewat perkataan, sentuhan, sikap dan 

prilaku diantara siswa dan guru/karyawan TU. Suasana islami ini juga 

diciptakan lewat pendengaran dan penglihatan.

Contoh :

1) Lewat perkataan :

- Siswa dibiasakan untuk mengucapkan salam pada saat bertemu 

dan berkata yang baik terhadap kawannya maupun guru/karyawan 

TU.

2) Lewat sentuhan :

- Guru menunjukkan pendekatan empati terhadap siswa dan rasa 

sayang terhadap mereka, termasuk juga siswa menunjukkan 

hormat kepada guru.

3) Lewat sikap dan prilaku :

- Siswa dibiasakan untuk bersalaman dengan guru dan mencium 

tangannya pada saat memasuki pintu gerbang sekolah atau kelas 

dan juga setelah selesai pelajaran sekolah.

4) Lewat pendengaran :

- Seluruh siswa menyimak bacaan Al  Qur’an lewat kaset diawal 

pelajaran   (jam pertama) selama kurang lebih 10 menit.
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5) Lewat penglihatan :

- Setiap kelas dihiasi dengan tulisan ayat Al-Qur’an, Hadits, 

Kaligrafi atau poster – poster pahlawan.

B. Penyajian Data Lapangan

Pada penyajian data ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang 

teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

Teknik wawancara penulis gunakan untuk menanyakan kepada waka kurikulum

tentang penilaian dalam kurikulum 2013 dan guru Al-Qur’an Hadits tentang 

penggunaan instrumen penilaian afektif dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits. 

Sedangkan dokumentasi penulis gunakan untuk mengetahui instrumen-instrumen 

penilaian afektif yang digunakan guru Al-Qur’an Hadits di MTsN 1 Bandar Lampung

dan profil MTsN 1 Bandar Lampung. Dengan demikian penulis akan memperoleh 

data mengenai Penggunaan Instrumen Penilaian Afektif dalam Pembelajaran Al-

Qur’an Hadits di MTsN 1 Bandar Lampung.

Ranah afektif berkenaan dengan sikap. Sikap bermula dari perasaan (suka 

atau tidak suka) yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespons 

sesuatu atau objek. Sikap dapat dibentuk, sehingga terjadi perilaku atau tindakan 

yang diinginkan. Sikap terdiri dari tiga komponen, yakni kognisi, afeksi, dan konasi. 

Kognisi berkenaan dengan pengetahuan seseorang tentang objek yang dihadapi. 

Afeksi berkenaan dengan perasaan dalam menanggapi objek tersebut. Konasi 

berkenaan dengan kecenderungan berbuat terhadap objek tersebut.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Waka Kurikulum MTsN 1 Bandar 

Lampung, bahwa penilaian ranah afektif memiliki porsi yang lebih banyak 

dibandingkan dengan ranah kognitif dan psikomotorik karna dapat membantu 

pencapaian visi misi sekolah, yaitu “Terwujudnya Madrasah yang Unggul, Bersih dan 

Berakhlakulkarimah”. Porsi untuk ranah afektif 50 %, untuk ranah kognitif 30%, dan 

ranah psikomotorik 20%.1

Kompetensi sikap dibagi menjadi dua, yakni sikap spiritual dan sikap sosial. 

Sikap spiritual berkaitan dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan 

bertakwa, sedangkan sikap sosial terkait dengan pembentukkan peserta didik yang 

berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Kompetensi sikap tidak diajarkan dalam Proses Belajar Mengajar (PBM). 

Namun kompetensi sikap harus terimplementasikan dalam PBM melalui pembiasaan 

dan keteladanan yang ditunjukkan oleh peserta didik dalam keseharian melalui 

dampak pengiring dari pembelajaran. Oleh karena itu sikap spiritual dan sikap sosial 

harus muncul dalam tindakan nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari, maka 

pencapaian kompetensi sikap tersebut harus dinilai oleh guru secara 

berkesinambungan dengan menggunakan instrumen.

Berbagai macam bentuk instrumen penilaian afektif yang digunakan guru Al-

Qur’an Hadits untuk menilai afektif siswa. Instrumen penilaian afektif yang 

digunakan di MTsN 1 Bandar Lampung tersebut berbeda-beda cara penggunaannya. 

                                                          
1 Agus Widiyanto, Waka Kurikulum MTsN 1 Bandar Lampung, Wawancara dengan penulis, 

Jum’at  04 Mei 2018.
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Melalui wawancara yang penulis lakukan terhadap guru-guru Al-Qur’an Hadits di 

MTsN 1 Bandar Lampung, akan penulis jelaskan mengenai penggunaan instrumen 

penilaian afektif dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits di MTsN 1 Bandar Lampung.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan menggunakan instrumen lembar observasi 

yang berisi sejumlah aspek indikator perilaku yang akan diamati. Instrumen 

observasi yang digunakan mencakup sikap spiritual dan sikap sosial. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ust. Aris Munandar, instrumen yang 

digunakan dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits dalam teknik observasi 

adalah lembar penilaian observasi.

Lembar penilaian observasi digunakan dengan cara mengamati siswa secara 

langsung bagaimana kondisi siswa baik dari sikap spiritual maupun sikap 

sosial. Dari aspek sikap spiritual dapat diamati melalui kegiatan agama siswa, 

sedangkan dari sikap sosial dapat diamati di dalam maupun di luar kelas atau 

selama aspek sikap tersebut ditampilkan. Apabila ada siswa yang sikap nya 

kurang baik, guru memberi peringatan kepada siswa tersebut bahwa penilaian 

tidak hanya untuk aspek pengetahuan dan hafalan saja melainkan sikap siswa 

pun di nilai guru, guru juga memberi gambaran konsekuensi yang didapat 

apabila siswa memiliki sikap yang tidak baik. Dengan demikian siswa akan 
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sadar pentingnya berakhlakul karimah.2 Instrumen yang digunakan berbentuk 

tabel yang berisi aspek-aspek yang akan diberi skor. Adapun aspek dan 

indikator tersebut adalah:

Aspek Indikator

1. Sikap Spiritual a. Berdoa sebelum dan sesudah belajar

b. Memberi dan menjawab salam

c. Shalat dzuhur berjama’ah

d. Menunjukkan rasa syukur

2. Sikap Sosial a. Jujur

b. Disiplin

c. Tanggung jawab

d. Toleransi

e. Gotong royong

f. Sopan santun

g. Percaya diri

Rubric penilaian dari instrumen ini mengacu pada rubric penilaian sikap 

dalam kurikulum 2013 yaitu:

	 	
	 X 4 = Nilai

Sangat Baik (A) : apabila memperoleh nilai  : 3.33  < skor < 4.00 

Baik (B) : apabila memperoleh nilai  : 2.33  < skor < 3.33 

Cukup (C) : apabila memperoleh nilai  : 1.33  < skor < 2.33 

Kurang (D) : apabila memperoleh nilai :  skor < 1.33 

Instrumen ini dapat digambarkan sebagai berikut:

                                                          
2 Aris Munandar, Guru Al-Qur’an Hadits di MTsN 1 Bandar Lampung, Wawancara dengan 

penulis, Jum’at, 04 Mei 2018.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Septi Andriati, S.Ag, instrumen 

yang digunakan oleh guru Al-Qur’an Hadits dalam teknik observasi ini adalah 

Penilaian akhlak mulia.

Penilaian akhlak mulia ini merupakan modifikasi instrumen dalam teknik 

observasi. Penilaian akhlak mulia ini merupakan satu cara penting untuk 

menilai bahkan membentuk sikap siswa. Penilaian akhlak mulia digunakan 

dengan cara mengamati secara teliti terhadap siswa dalam proses 

pembelajaran atau selama aspek sikap yang ingin diamati ditampilkan oleh 

siswa.3 Setiap aspek, yaitu kegiatan ibadah, aspek kedisiplinan, hubungan 

sosial, kejujuran dan sopan santun dapat diisi dengan skor 1 – 4. Dengan 

penjelasan keterangan pengisian sebagai berikut:

4 = selalu

3 = sering

                                                          
3 Septi Andriati, Guru Al-Qur’an Hadits di MTsN 1 Bandar Lampung, Wawancara dengan 

penulis, Selasa, 08 Mei 2018.
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2 = kadang-kadang

1 = tidak pernah

Pengisian dengan skor 1-4 berdasarkan indikator-indikator yang telah dibuat 

oleh guru Al-Qur’an Hadits. Aspek dan indikator tersebut adalah sebagai 

berikut :

Aspek Indikator

1. Kegiatan Ibadah a. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu

b. Memberi salam sebelum dan sesudah melakukan 
presentasi

c. Menjalankan ibadah tepat waktu

d. Mengucapkan syukur ketika telah selesai 
melakukan sesuatu

2. Kedisiplinan a. Datang tepat waktu

b. Mematuhi tata tertib

c. Mengerjakan tugas tepat waktu

3. Hubungan Sosial a. Menolong teman yang mengalami kesusahan

b. Aktif dalam kerja kelompok

c. Menghargai pendapat orang lain

4. Kejujuran a. Tidak mencontek dalam mengerjakan 
ujian/ulangan

b. Tidak berkata bohong

c. Melakukan penilaian diri antar teman secara 
objektif apa adanya

5. Sopan Santun a. Bersikap hormat kepada warga sekolah

b. Bertindak sopan dalam perkataan maupun 
perbuatan

c. Menerima nasihat guru
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Dengan adanya indikator-indikator tersebut, guru dapat mengamati sikap yang 

dilakukan siswanya. Untuk menghitung jumlah skor yang telah dinilai oleh 

guru dapat menggunakan rubric penilaian sikap dalam kurikulum 2013, yaitu:

	 	
	 X 4 = Nilai

Sangat Baik (A) : apabila memperoleh nilai  : 3.33  < skor < 4.00 

Baik (B) : apabila memperoleh nilai  : 2.33  < skor < 3.33 

Cukup (C) : apabila memperoleh nilai  : 1.33  < skor < 2.33 

Kurang (D) : apabila memperoleh nilai :  skor < 1.33 

Bentuk penilaian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Penilaian Akhlak Mulia Kelas 8 A

NO Nama Siswa

Aspek yang Diamati

Skor Nilai
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2. Penilaian Diri

Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik 

untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam pencapaian 

kompetensi dengan menggunakan instrumen berupa lembar penilaian diri. 

Penilaian ini dapat menyadarkan siswa akan kekuatan dan kelemahan dirinya 

merefleksi diri guna meningkatkan kualitas diri, karena ketika mereka 
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melakukan penilaian harus melakukan introspeksi terhadap kekuatan dan 

kelemahan yang dimilikinya.4 Instrumen ini dibuat oleh guru dengan 

menggunakan skala sikap.

Bentuk instrumen penilaian diri yang digunakan dapat digunakan yaitu:

LEMBAR PENILAIAN DIRI

NAMA :
KELAS :

NO PERNYATAAN SIKAP YA RG TD

1. Apakah kamu yakin bahwa isi kandungan QS. Al-
Quraisy tentang ketentuan rezeki dari Allah ?

2. Apakah kamu yakin bahwa isi kandungan QS. Al-
Insyirah tentang ketentuan rezeki dari Allah ?

3. Apakah kamu yakin dengan membaca isi 
kandungan QS. Al-Quraisy dan Qs. Al-Insyirah 
menambah keyakinan tentang rizki yang kita 
terima ?

4. Apakah isi kandungan Qs. Al-Quraisy dan Qs. Al-
Insyirah tentang ketentuan rezeki dari Allah ?

5. Apakah kamu yakin isi kandungan QS. Al-Quraisy 
dan QS. Al-Insyirah tentang ketentuan rezeki dari 
Allah ?

Sumber: Dokumentasi Ibu Septi Andriati

Skala skor yang digunakan untuk penilaian diri ini adalah 1-3.

1 = apabila siswa menjawab “Tidak”

2 = apabila siswa menjawab “Ragu-Ragu”

3 = apabila siswa menjawab “Ya”

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:

	 	
	 X 4 = Skor akhir

                                                          
4 Septi Andriati, Guru Al-Qur’an Hadits di MTsN 1 Bandar Lampung, Wawancara dengan 

penulis, Jum’at, 11 Mei 2018.
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Sangat Baik (A) : apabila memperoleh skor  : 3.33  < skor < 4.00 

Baik (B) : apabila memperoleh skor  : 2.33  < skor < 3.33 

Cukup (C) : apabila memperoleh skor  : 1.33  < skor < 2.33 

Kurang (D) : apabila memperoleh skor :  skor < 1.33 

LEMBAR PENILAIAN DIRI

Nama :

Kelas :

Berilah tanda centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan perilaku 
kalian!

No Pernyataan Ya Tidak

1. Aku yakin Allah telah memberikan kasih sayangnya 
kepada kita umat manusia

2. Aku akan selalu memuji Allah di setiap kesempatan 
karena Dia-lah yang memberikan semua karunianya

3. Aku akan bersikap hati-hati, karena Allah akan 
menyiapkan balasan setimpal dari apa yang aku 
lakukan keburukan sekecil apapun  

4. Aku akan senantiasa memohon perlindungan dari 
Allah dari kejauhan apapun, karena Dia-lah penguasa 
semuanya

5. Aku akan menyerahkan semua urusanku hanya kepada 
Allah, karena Dia-lah tempat kita bergantung

6. Aku yakin, Allah-lah yang dapat menunjukkan jalan 
yang lurus bai kita, sehingga kita tidak boleh 
melupakan-Nya

7. Yakin bahwa Allah akan selalu melindungiku, aku 
akan senantiasa memohon perlindungan kepada-Nya

8. Aku yakin, Allah yang menguasai malam dan segala 
misteri di dalamnya

9. Aku yakin Allah tidak memiliki anak dan orang tua, 
Dia Maha Esa

10. Aku yakin tidak ada satupun makhluk yang tidak 
bergantung kepada-Nya

Sumber: Dokumentasi Ust. Aris Munandar
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Skala skor yang digunakan untuk penilaian diri ini adalah 1-2.

1 = apabila siswa menjawab “Tidak”

2 = apabila siswa menjawab “Ya”

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:

	 	
	 X 4 = Skor akhir

Sangat Baik (A) : apabila memperoleh skor  : 3.33  < skor < 4.00 

Baik (B) : apabila memperoleh skor  : 2.33  < skor < 3.33 

Cukup (C) : apabila memperoleh skor  : 1.33  < skor < 2.33 

Kurang (D) : apabila memperoleh skor :  skor < 1.33

Instrumen penilaian diri tidak digunakan setiap waktu, tetapi digunakan 

setelah proses penyampaian salah satu materi pembelajaran. Di akhir salah 

satu materi, guru membagikan lembar penilaian diri dan meminta peserta 

didik untuk menjawab pernyataan-pernyataan dalam lembar penilaian diri 

tersebut secara jujur sesuai dengan apa yang diketahui oleh peserta didik 

tersebut. Indikator pada penilaian diri dibuat mengacu pada materi yang 

bersangkutan sebagai alat untuk mengetahui apakah peserta didik telah 

memahami dan mengimplementasikan sikap yang terkait dengan materi 

pembelajaran.5

                                                          
5 Aris Munandar, Guru Al-Qur’an Hadits di MTsN 1 Bandar Lampung, Wawancara dengan 

penulis, Selasa, 08 Mei 2018.



85

3. Penilaian Antar Teman

Penilaian antar teman merupakan penilaian yang dilakukan peserta didik 

untuk menilai teman nya terkait dengan sikap dan perilaku kesehariannya. 

Penilaian ini digunakan untuk melatih peserta didik menjadi penilai yang 

objektif dan bertanggung jawab. Instrumen yang digunakan berupa lembar 

penilaian antar teman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Septi Andriati dan Ust. Aris 

Munandar didapatkan informasi bahwa instrumen penilaian antar teman tidak 

digunakan setiap waktu, tetapi digunakan setelah proses penyampaian salah 

satu materi pembelajaran saja. Di akhir salah satu materi, guru membagikan 

instrumen ini dan meminta peserta didik untuk menilai teman sebangkunya 

dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar penilaian 

tersebut. Instrumen penilaian antar teman ini di dalamnya mencakup aspek 

jujur, aspek disiplin, aspek tanggung jawab, aspek percaya diri, aspek gotong 

royong, dan aspek toleransi yang dapat diamati siswa melalui sikap 

keseharian yang ditampilkan teman sebangkunya. Guru juga menyampaikan 

bahwa dalam menilai antar teman peserta didik diminta untuk jujur (objektif) 

dan bertanggung jawab dalam menilai temannya.

Bentuk instrumen penilaian antar teman yang digunakan adalah sebagai 

berikut:
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LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN

NAMA TEMAN YANG DI NILAI :
KELAS :

NO PERNYATAAN SIKAP YA RG TD

1. Menunjukkan sikap sederhana

2. Menunjukkan sikap saling membantu

3. Membantu teman yang mengalami kesulitan

4. Tidak membedakan status ekonomi orang lain

5. Ikut berpartisipasi dalam tugas kelompok

6. Menghormati pendapat teman

7.
Menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan 
pendapatnya

8. Memaafkan kesalahan teman

9. Menerima kekurangan teman

10. Senang berteman dengan semua teman di kelas

Sumber: Dokumentasi Ibu Septi Andriati

Skala skor yang digunakan untuk penilaian diri ini adalah 1-3.

1 = apabila siswa menjawab “Tidak”

2 = apabila siswa menjawab “Ragu-Ragu”

3 = apabila siswa menjawab “Ya”

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:

	 	
	 X 4 = Skor akhir

Sangat Baik (A) : apabila memperoleh skor  : 3.33  < skor < 4.00 
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Baik (B) : apabila memperoleh skor  : 2.33  < skor < 3.33 

Cukup (C) : apabila memperoleh skor  : 1.33  < skor < 2.33 

Kurang (D) : apabila memperoleh skor :  skor < 1.33 

LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN

Nama Teman yang dinilai :
Kelas          :
Berilah tanda centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan perilaku 
teman kamu! 

No Aspek yang diamati Selalu Sering
Kadang-
Kadang

Tidak 
Pernah

1 Bertanya kepada teman ketika 
mengerjakan tugas individu

2 Meniru/menyontek pekerjaan 
teman pada saat ulangan atau 
saat ada tugas

3 Tidak mengeluh ketika 
menyelesaikan tugas

4 Menuntaskan tugas saat 
diberikan guru 

5 Mengumpulkan tugas tepat 
waktu

Jumlah Skor

Sumber: Dokumentasi Ust. Aris Munandar

Skala skor yang digunakan untuk penilaian diri ini adalah 1-4.

1 = apabila siswa menjawab “Tidak Pernah”

2 = apabila siswa menjawab “Kadang-Kadang”

3 = apabila siswa menjawab “Sering”

4 = apabila siswa menjawab “Selalu”

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:

	 	
	 X 4 = Skor akhir
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Sangat Baik (A) : apabila memperoleh skor  : 3.33  < skor < 4.00 

Baik (B) : apabila memperoleh skor  : 2.33  < skor < 3.33 

Cukup (C) : apabila memperoleh skor  : 1.33  < skor < 2.33 

Kurang (D) : apabila memperoleh skor :  skor < 1.33 

4. Jurnal

Jurnal atau biasa disebut dengan catatan seketika merupakan catatan guru di 

dalam dan di luar kelas yang berisi informasi yang terjadi saat itu juga. 

Catatan tersebut hanya digunakan sewaktu-waktu saja secara kebetulan.

Catatan tersebut bukan hanya sebagai catatan biasa, tetapi juga diberikan 

solusi. Penggunaannya dengan cara mengamati secara tersembunyi dan 

sepintas saat mengetahui hal yang berbeda dari siswa dan dibutuhkan bantuan 

berupa solusi dari guru yang mengamati. Pencatatan menggunakan alat 

seadanya, misal sedang membawa kertas atau handphone. Namun yang jelas 

dicatat tanggal dan nama siswa yang dicatat agar mudah diingat dan mudah 

dalam memberikan solusi pada siswa tersebut. Solusi tersebut berupa 

sanksi/hukuman berupa hafalan dan istighfar.6

Namun, terkadang guru mengamati peserta didik ketika melakukan sesuatu, 

dengan tanpa membuat catatan. Guru menggunakan informasi dari 

memorinya. Yang kemudian langsung diberi sanksi/hukuman berupa teguran 

                                                          
6 Septi Andriati, Guru Al-Qur’an Hadits di MTsN 1 Bandar Lampung, Wawancara dengan 

penulis, Selasa, 08 Mei 2018.
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dan nasihat, karena menurut guru, hal yang dilakukan siswa masih berupa 

batas wajar sehingga tidak diberi catatan jurnal.7

Dengan menggunakan instrumen penilaian afektif, dapat membantu guru 

menilai sikap siswa, yang mana sikap tersebut tidak diajarkan dalam proses belajar 

mengajar melainkan harus terimplementasi dalam tindakan nyata. Dengan adanya 

instrumen penilaian afektif yang digunakan guru Al-Qur’an Hadits di MTsN 1 

Bandar Lampung, dapat menunjukkan bahwa penilaian afektif sangat diperhatikan 

oleh guru Al-Qur’an Hadits di MTsN 1 Bandar Lampung. Penilaian afektif tidak 

kalah penting dengan penilaian kognitif dan psikomotorik. Bahkan berdasarkan hasil 

wawancara dengan Ibu Septi Andriati dan Ust. Aris Munandar, bahwa penilaian 

afektif dapat mempengaruhi nilai kognitif siswa. Penilaian afektif dapat menjadikan 

siswa yang berakhlakul karimah, sehingga pencapaian visi misi sekolah pun tercapai. 

C. Analisis Data

Analisis data dimaksudkan sebagai proses menelaah hasil penelitian terutama 

untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana penggunaan instrumen penilaian 

afektif dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits di MTsN 1 Bandar Lampung. Data dari 

hasil wawancara dan dokumentasi telah disajikan sebelumnya, setelah data disajikan, 

data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan. Proses analisis data dimulai dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Pendekatan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

                                                          
7 Aris Munandar, Guru Al-Qur’an Hadits di MTsN 1 Bandar Lampung, Wawancara dengan 

penulis, Jum’at, 11 Mei 2018.
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1. Observasi

Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indra, baik secara langsung maupun 

tidak langsung dengan menggunakan instrumen lembar penilaian observasi.

Berdasarkan teori ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi instrumen 

observasi, yaitu:

a. Mengukur aspek sikap (bukan kognitif atau psikomotorik) yang dituntut 

pada kompetensi inti dan kompetensi dasar

b. Sesuai dengan kompetensi yang akan diukur

c. Memuat sikap atau indikator sikap yang dapat diobservasi

d. Mudah untuk digunakan

e. Dapat merekam sikap peserta didik.8

Berdasarkan kriteria di atas, instrumen observasi yang digunakan oleh guru 

Al-Qur’an Hadits di MTsN 1 Bandar Lampung sudah baik. Penilaian akhlak 

mulia dan lembar penilaian observasi tersebut dapat dikatakan memenuhi 

kriteria berdasarkan teori. Guru terlebih dahulu menetapkan aspek-aspek dan 

indikator yang hendak diobservasinya. Lalu dibuat skala penilaian agar 

memudahkan dalam pengisian lembar penilaian tersebut. Dengan demikian 

guru dapat menilai berdasarkan indikator yang telah dibuat tersebut. Penilaian 

juga dilakukan saat proses kegiatan itu berlangsung.

                                                          
8 Siswanto, Penilaian dan Pengukuran Sikap dan Hasil Belajar Peserta Didik, (Klaten: 

BossScript, 2017), h. 41



91

Dengan adanya indikator-indikator tersebut, guru tinggal mengamati secara 

teliti sikap yang ditampilkan siswanya. Apabila indikator setiap aspek selalu 

ditampilkan siswa, maka memperoleh skor 4, apabila indikator setiap aspek 

sering ditampilkan siswa maka memperoleh skor 3, apabila indikator setiap 

aspek kadang-kadang ditampilkan siswa, maka memperoleh skor 2, dan 

apabila indikator setiap aspek tidak pernah ditampilkan siswa, maka 

memperoleh skor 1.

Namun, dalam instrumen penilaian akhlak mulia, penilaian belum mengukur 

pada masing-masing indikator. Guru memberikan skor berdasarkan aspek-

aspeknya saja. Begitu pula dengan lembar penilaian observasi, pada instrumen 

ini indikator aspek sikap spiritual telah terurai untuk diberi skor dalam 

penilaian, tetapi pada aspek sikap sosial, indikator belum terurai, seperti aspek 

jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, sopan santun, dan 

aspek percaya diri, guru memberikan skor penilaian dalam berdasarkan aspek-

aspeknya saja untuk sikap sosial ini.

Penggunaan instrumen penilaian observasi ini menunjukkan secara 

keseluruhan bahwa siswa selalu menampilkan aspek sikap dan indikatornya 

sehingga skor yang didapat dalam instrumen tersebut menunjukkan sangat 

baik, meskipun ada beberapa siswa yang tidak selalu (sering) menampilkan 

sikap tersebut. Hal ini berarti siswa memiliki kesadaran akan bersikap 
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sehingga melalui pengamatan (observasi) guru dapat menilai siswa dengan 

baik.

2. Penilaian Diri

Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik 

untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya berkaitan dengan 

proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya yaitu konteks 

pencapaian kompetensi sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial dengan 

menggunakan instrumen lembar penilaian diri. 

Dalam melakukan penilaian diri terhadap kompetensi sikap harus mengacu 

pada indikator pencapaian kompetensi yang sudah dibuat oleh guru sesuai 

dengan KI dan KD, sehingga apa yang hendak di nilai jelas dan tepat.

Adapun acuan kualitas instrumen penilaian diri menurut buku Siswanto dalam 

judul Penilaian dan Pengukuran Sikap dan Hasil Belajar Peserta Didik adalah 

sebagai berikut:

a. Kriteria penilaian dirumuskan secara simple atau sederhana

b. Menggunakan bahasa yang lugas dan dapat dipahami peserta didik

c. Menggunakan format penilaian sederhana dan mudah dipahami oelh 

peserta didik

d. Kriteria penilaian jelas, tidak berpotensi munculnya penafsiran makna 

ganda/berbeda
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e. Mampu menunjukkan kemampuan peserta didik dalam situasi yang 

nyata/sebenarnya

f. Mampu mengungkap kekuatan dan kelemahan capaian kompetensi peserta 

didik

g. Indikator yang digunakan menunjukkan kemampuan yang dapat diukur

Berdasarkan kriteria diatas, instrumen penilaian diri yang digunakan oleh guru 

Al-Qur’an Hadits di MTsN 1 Bandar Lampung sudah baik. Penilaian diri

tersebut dapat dikatakan memenuhi kriteria berdasarkan teori. Penilaian yang 

dibuat oleh guru Al-Qur’an Hadits dapat dikatakan sederhana (simple) 

sehingga mudah dipahami siswa dalam menjawab pertanyaan/pernyataan 

yang diberikan guru dalam lembar penilaian diri tersebut.

Lembar penilaian diri dapat membantu mengetahui konsep diri siswa. secara 

teori, konsep diri termasuk karakteristik afektif yang penting. Konsep diri 

merupakan evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan 

kelemahan yang dimiliki. 

Lembar penilaian diri yang digunakan oleh guru Al-Qur’an Hadits secara teori 

termasuk dalam penilaian sikap terhadap materi pelajaran. Siswa perlu 

memiliki sikap positif terhadap materi pelajaran. Dengan sikap positif dalam 

diri siswa akan tumbuh dan berkembang minat belajar, akan lebih mudah 

diberi motivasi, dan akan lebih mudah menyerap materi pelajaran yang 

diajarkan.
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Instrumen penilaian diri yang digunakan oleh guru Al-Qur’an Hadits ini 

berbentuk skala penilaian yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk 

dinilai oleh responden, apakah pernyataan itu didukung atau ditolaknya, 

malalui rentangan nilai tertentu. Skala penilaian yang digunakan adalah skala 

Guttman dan skala likert dalam bentuk checklist.

3. Penilaian Antar Teman

Penilaian antar teman merupakan penilaian yang dilakukan peserta didik 

untuk menilai temannya terkait dengan sikap dan perilaku kesehariannya. 

Penilaian ini digunakan untuk melatih peserta didik menjadi penilai yang 

objektif dan bertanggung jawab. Instrumen yang digunakan berupa lembar 

penilaian antar teman. Instrumen penilaian antar teman perlu memenuhi 

beberapa acuan kualitas berikut:

a. Instrumen sesuai dengan kompetensi dan indikator yang akan diukur

b. Indikator dapat dilakukan melalui pengamatan oleh peserta didik

c. Kriteria penilaian dirumuskan secara simple atau sederhana

d. Menggunakan bahasa lugas dan dapat dipahami peserta didik

e. Menggunakan format penilaian sederhana dan mudah dipahami oleh 

peserta didik 

f. Kriteria penilaian yang digunakan jelas, tidak berpotensi munculnya 

penafsiran makna ganda/berbeda
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g. Indikator yang digunakan menunjukkan sikap peserta didik dalam situasi 

yang nyata atau sebenarnya

Berdasarkan kriteria diatas, instrumen penilaian antar teman yang digunakan 

oleh guru Al-Qur’an Hadits di MTsN 1 Bandar Lampung dapat dikatakan 

memenuhi kriteria berdasarkan teori. Instrumen penilaian antar teman ini di 

dalamnya mencakup aspek jujur, aspek disiplin, aspek tanggung jawab, aspek 

percaya diri, aspek gotong royong, dan aspek toleransi yang dapat diamati 

siswa melalui sikap keseharian yang ditampilkan teman sebangkunya.

Instrumen penilaian antar teman ini juga menggunakan bahasa yang lugas dan 

dapat dipahami peserta didik serta menggunaakan format yang sederhana dan 

mudah dipahami oleh peserta didik. Penilaian ini merupakan bentuk penilaian 

yang dapat melatih peserta didik menjadi penilai yang objektif dan kritis 

dalam melaksanakan tugasnya.

Namun, instrumen penilaian antar teman ini tidak digunakan setiap waktu, 

tetapi digunakan setelah proses penyampaian salah satu materi pembelajaran

saja. Hal ini belum cukup untuk mengetahui tingkat perubahan tingkah laku 

siswa yang dicapai. Sebaiknya penilaian antar teman digunakan lebih dari satu 

kali untuk mengetahui tingkat perubahan siswa. Hal ini sejalan dengan tujuan 

penilaian afektif yaitu untuk mengetahui tingkat perubahan tingkah laku siswa 

yang di capai yang diperlukan sebagai bahan untuk perubahan tingkah laku 

siswa.
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Instrumen penilaian antar teman ini penggunaannya tidak jauh berbeda 

dengan penilaian diri, berbentuk skala penilaian yang dinyatakan dalam 

bentuk pernyataan untuk dinilai oleh responden, apakah pernyataan itu 

menggambarkan sikap temannya. Skala penilaian yang digunakan adalah 

skala Guttman dan skala likert dalam bentuk checklist.

4. Jurnal 

Jurnal atau biasa disebut dengan catatan seketika merupakan catatan guru di 

dalam dan di luar kelas yang berisi informasi yang terjadi saat itu juga. 

Catatan tersebut hanya digunakan sewaktu-waktu saja secara kebetulan. 

Jurnal dapat memuat penilaian siswa terhadap aspek tertentu. Tujuan 

pencatatan tersebut tidak lain untuk memperoleh bukti secara tertulis. Bukti 

tertulis tersebut pada suatu ketika dapat dipergunakan untuk melakukan 

refleksi, yaitu proses bercermin dari kejadian yang telah lewat.

Hal yang harus dicatat dalam catatan khusus adalah kejadian-kejadian yang 

menonjol, yang berkaitan dengan sikap, perilaku peserta didik baik positif 

maupun negatif. Yang dimaksud dengan kejadian-kejadian yang menonjol 

adalah kejadian-kejadian yang perlu diberi peringatan dan penghargaan dalam 

rangka pembinaan peserta didik.

Jurnal juga dapat dikatakan sebagai catatan yang berkesinambungan dari hasil 

observasi.
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Ada beberapa kriteria jurnal menurut Imas Kurniasih dan Berlin Sani dalam 

buku Implementasi Kurikulum 2013 Konsep dan Penerapan adalah sebagai

berikut:

a. Mengukur capaian kompetensi sikap yang penting

b. Sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator

c. Menggunakan format yang sederhana dan mudah diisi atau digunakan

d. Dapat dibuat rekapitulasi tampilan sikap peserta didik secara kronologis

e. Memungkinkan untuk dilakukannya pencatatan yang sistematis, jelas, dan 

komunikatif

f. Format pencatatan memudahkan dalam pemaknaan terhaddap tampilan 

sikap peserta didik

g. Menuntun guru untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan peserta 

didik

Jurnal yang digunakan oleh guru Al-Qur’an Hadits ini menurut teori belum 

memenuhi kriteria. Guru tidak menggunakan buku catatan khusus, melainkan 

Pencatatan menggunakan alat seadanya, misal sedang membawa kertas atau 

buku absensi siswa. Catatan-catatan kejadian tersebut berisi tentang sikap 

siswa terkait dengan sikap terhadap proses pembelajaran dan diberikan solusi 

pada siswa yang menampilkan sikap negatif. Solusi tersebut berupa 

sanksi/hukuman berupa hafalan dan istighfar. Aspek yang di catat oleh guru 

hanya aspek kedisiplinan saja, seperti datang terlambat, ribut di kelas, dan 
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mengganggu teman yang sedang belajar. Padahal menurut teori, penilaian 

jurnal juga mencatat kelebihan dan kekurangan siswa sehingga guru dapat 

mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa selama proses pembelajaran.

Sehinggga catatan tersebut mendapatkan feedback (umpan balik) sebagai 

dasar untuk memperbaiki siswa.

Contoh jurnal ini menurut Kunandar dapat digambarkan seperti berikut ini:9

No Hari/Tanggal
Nama 

Peserta Didik
Kejadian (positif 

atau negatif)
Tindak 
Lanjut

1. Kamis, 

19/08/2013

Ani Purwati Mengumpulkan tugas 

tepat waktu

Diberikan 

apresiasi

2. Senin, 

02/09/2013

Maulana Terlambat dua hari 

mengumpulkan tugas

Diberikan  

peembinaan

Namun, terkadang guru mengamati peserta didik ketika melakukan sesuatu 

tanpa membuat catatan. Guru menggunakan informasi dari memori 

ingatannya yang kemudian langsung diberi sanksi/hukuman berupa teguran

secara langsung. Menurut teori, ini dinamakan  memory approach. Memori 

atau ingatan (memory approach) ini digunakan oleh guru dengan cara 

mengamati peserta didik ketika melakukan sesuatu, dengan tanpa membuat 

catatan. Guru menggunakan menggunakan informasi dari memorinya untuk 

menentukan apakah peserta didik sudah berhasil atau belum.

                                                          
9 Kunandar, Penilaian Autentik: Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan 

Kurikulum 2013, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 153.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di MTsN 1 Bandar Lampung dan menganalisis 

data hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini, 

bahwa guru Al-Qur’an Hadits menggunakan banyak instrumen untuk menilai sikap 

siswa, yaitu lembar penilaian observasi, lembar penilaian diri, lembar penilaian antar 

teman, dan jurnal. Lembar penilaian observasi digunakan melalui pengamatan secara 

berkesinambungan terhadap siswa dalam proses pembelajaran atau selama aspek 

sikap yang ingin diamati ditampilkan oleh siswa. Lembar penilaian diri dan lembar 

penilaian antar teman digunakan tidak setiap proses pembelajaran, tetapi digunakan 

setelah proses penyampaian salah satu materi pembelajaran saja serta menggunakan 

skala sikap berupa likert dan guttman. Penggunaan catatan seketika (jurnal) hanya 

mencatat sikap negatif saja namun tetap diberikan tindak lanjut dari catatan tersebut

dan menggunakan alat seadanya, misal sedang membawa kertas atau handphone.
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B. Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan instrumen penilaian afektif 

dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits di MTsN 1 Bandar Lampung telah 

dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan guru serta situasi dan 

kondisi yang dihadapi. Namun masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan lagi. Oleh 

karena itu, penulis mengajukan sedikit saran pemikiran yaitu:

1. Hendaknya guru membuat catatan khusus yang sesuai dengan acuan penilaian 

kurikulum 2013 untuk mencatat kejadian-kejadian yang ditampilkan oleh 

siswa, sehingga semua kejadian-kejadian tersebut tercatat dalam catatan 

khusus.

2. Dalam instrumen observasi, hendaknya guru memberikan skor penilaian pada 

setiap indikator, sehingga tidak hanya sebatas aspek-aspeknya saja yang di 

beri skor pada skala penilaian.

3. Sebaiknya guru Al-Qur’an Hadits terus konsisten dalam menggunakan 

instrumen penilaian afektif.
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Lampiran 12

PEDOMAN WAWANCARA

A. Waka Kurikulum

1. Sejak kapan Kurikulum 2013 mulai diterapkan di MTsN 1 Bandar Lampung?

2. Bagaimana penerapan kurikulum 2013 di MTsN 1 Bandar Lampung?

3. Bagaimana dengan sistem penilaian di MTsN 1 Bandar Lampung? Apakah menggunakan 

penilaian untuk ranah afektif?

4. Sejak kapan penilaian ranah afektif diterapkan di MTsN 1 Bandar Lampung?

5. Apakah dalam Mata Pelajaran Agama Islam menggunakan instrument dalam penilaian 

ranah afektif tersebut?

6. Bagaimana porsi ranah afektif dalam pembelajaran di MTsN 1 Bandar Lampung?

7. Apakah sekolah punya format tersendiri untuk penilaian ranah afektif?

B. Guru Al-Qur’an Hadits

1. Di kelas berapa Bapak/Ibu mengajar Al-Qur’an Hadits?

2. Sudah berapa lama menggunakan instrumen penilaian afektif?

3. Apa saja bentuk instrumen penilaian afektif yang Bapak/Ibu gunakan dalam 

pembelajaran Al-Qur’an Hadits?

4. Bagaimana penggunaan masing-masing instrumen penilaian afektif tersebut?

5. Kapan digunakan instrumen penilaian afektif tersebut?

6. Bagaimana cara memberikan penilaian pada instrumen penilaian afektif tersebut? 

7. Bagaimana umpan balik dari penggunaan instrumen penilaian afektif tersebut?

8. Apa saja kendala/faktor penghambat dalam penilaian ranah afektif?
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PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Gambaran umum MTsN 1 Bandar Lampung

2. Visi misi serta tujuan sekolah

3. Struktur organisasi sekolah

4. Instrumen penilaian afektif dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits 
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HASIL WAWANCARA

Narasumber : Drs. H. Agus Widiyanto, M.Pd.I

Jabatan : Waka Kurikulum MTsN 1 Bandar Lampung

1. Sejak kapan kurikulum 2013 mulai diterapkan di MTsn 1 Bandar Lampung?

Jawaban : Sudah hampir 4 tahun yang lalu. Dari tahun ajaran 2014/2015.

2. Bagaimana penerapan kurikulum 2013 di MTsN 1 Bandar Lampung?

Jawaban : Penerapan K13 ini secara bertahap. Mula-mula K13 diterapkan untuk kelas VII, 

lalu bertahap ke kelas VIII di tahun berikutnya, dan di tahun berikutnya kelas IX. 

Selanjutnya diterapkan K13 Revisi untuk kelas VII, VIII, dan IX. Penekanan 

dalam K13 revisi ini adalah dalam penilaian sikap, penilaian sikap hanya berlaku 

untuk mata pelajaran Agama dan PPKN untuk dilaporkan hasilnya di dalam 

Rapot.

3. Bagaimana dengan sistem penilaian di MTsN 1 Bandar Lampung? Apakah menggunakan 

penilaian untuk ranah afektif?

Jawaban : Sistem penilaian mengacu pada kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum 2013. 

Dan penilaian ranah afektif masuk ke dalam penilaian dalam K13.

4. Sejak kapan penilaian ranah afektif diterapkan di MTsN 1 Bandar Lampung?

Jawaban : Sudah lama, dari kurikulum sebelumnya pun penilaian untuk ranah afektif telah 

diterapkan. Hanya saja dalam K13 penilaian ranah afektif lebih dikuatkan yaitu 

Sikap Spiritual (KI.1) dan Sikap Sosial (KI.2) dengan menggunakan instrumen 

penilaian.

5. Apakah dalam Mata Pelajaran Agama Islam menggunakan instrument dalam penilaian ranah 

afektif tersebut?

Jawaban : Ya. Untuk K13 revisi, penilaian ranah afektif berlaku untuk mata pelajaran Agama 

dan PPKN.



6. Bagaimana porsi ranah afektif dalam pembelajaran di MTsN 1 Bandar Lampung?

Jawaban : Lebih banyak porsi untuk sikap (afektif)  karna dapat membantu pencapaian visi 

misi sekolah, yaitu “Terwujudnya Madrasah yang Unggul, Bersih dan 

Berakhlakulkarimah”. Porsi untuk ranah afektif 50 %, untuk ranah kognitif 30%, 

dan ranah psikomotorik 20%.

7. Apakah sekolah punya format tersendiri untuk penilaian ranah afektif?

Jawaban : Ya. Format ini mengacu pada standar penilaian dalam kurikulum 2013. 

Selanjutnya guru bidang studi dapat mengembangkan format penilaian ini untuk 

penilaian anak didik nya dalam pembelajaran.
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HASIL WAWANCARA

Narasumber : Septi Andriati, S.Ag.

Jabatan : Guru Al-Qur’an Hadits MTsN 1 Bandar Lampung

1) Di kelas berapa Ibu mengajar Al-Qur’an Hadits?

Jawaban : Di kelas 8

2) Sudah berapa lama menggunakan instrumen penilaian afektif?

Jawaban : Kurang lebih sudah 3 tahun berjalan

3) Apa saja bentuk instrumen penilaian afektif yang Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran 

Al-Qur’an Hadits?

Jawaban : Ada jurnal, penilaian diri, penilaian observasi berbentuk penilaian 

akhlak mulia, dan penilaian antar teman. Semua instrumen penilaian afektif ini 

mengacu pada KI.1 dan KI.2 yaitu sikap spiritual dan sikap sosial.

4) Bagaimana penggunaan masing-masing instrumen penilaian afektif tersebut?

Jawaban : Observasi menggunakan lembar penilaian akhlak mulia digunakan untuk menilai 

bahkan membentuk sikap siswa. Penilaian akhlak mulia digunakan dengan cara 

mengamati secara teliti terhadap siswa dalam proses pembelajaran. Instrumen ini 

menggunakan tabel yang berisi aspek dan indikator yang akan dinilai dengan 

skala skor 1-4. Skor 1 apabila siswa “tidak pernah” menampakkan salah satu 

aspek atau indikator tersebut, skor 2 apabila siswa “kadang-kadang” 

menampakkan salah satu aspek atau indikator tersebut, skor 3 apabila siswa 

“sering” menampakkan aspek atau indikator tersebut, dan skor 4 apabila siswa 

“selalu” menampakkan aspek atau indikator tersebut.

Jurnal digunakan hanya sewaktu-waktu saja secara kebetulan. Catatan tersebut 

bukan hanya sebagai catatan biasa, tetapi juga diberikan solusi. Penggunaannya 

dengan cara mengamati secara tersembunyi dan sepintas saat mengetahui hal yang 



berbeda dari siswa dan dibutuhkan bantuan berupa solusi dari guru yang 

mengamati. Pencatatan menggunakan alat seadanya, misal sedang membawa 

kertas atau handphone. Namun yang jelas dicatat tanggal dan nama siswa yang 

dicatat, agar mudah diingat dan mudah dalam memberikan solusi pada siswa 

tersebut. Solusi tersebut berupa sanksi/hukuman berupa hafalan dan istighfar.

Penilaian diri menggunakan instrumen berupa lembar penilaian diri yang dibuat 

dengan menggunakan skala sikap. Di akhir salah satu materi, guru membagikan 

lembar penilaian diri dan meminta peserta didik untuk menjawab pernyataan-

pernyataan dalam lembar penilaian diri tersebut secara jujur sesuai dengan apa 

yang diketahui oleh peserta didik tersebut. Indikator pada penilaian diri dibuat 

mengacu pada materi yang bersangkutan.

Penilaian antar teman ini cara penggunaan nya sama dengan penilaian diri, hanya 

saja penilaian antar teman dilakukan dengan cara peserta didik diminta untuk 

menilai teman nya terkait dengan sikap dan perilaku kesehariannya. Instrumen 

nya berupa lembar penilaian antar teman berupa angket yang di dalam nya berisi 

pertanyaan-pertanyaan dengan berbentuk skala sikap.

5) Kapan digunakan instrumen penilaian afektif tersebut?

Jawaban : Instrumen observasi digunakan secara berkesinambungan melalui pengamatan di 

dalam maupun luar kelas.

Penilaian diri dan penilaian antar teman tidak digunakan setiap akhir materi, 

melainkan di salah satu materi saja. Hal ini disebabkan terbatas nya waktu dalam 

pembelajaran.

Untuk jurnal digunakan hanya sewaktu-waktu saja ketika ada suatu kejadian.

6) Bagaimana cara memberikan penilaian pada instrumen penilaian afektif tersebut? 

Jawaban : Dengan menggunakan rubrik penilaian yang sesuai dengan kurikulum 2013.

Yaitu menggunakan skala penilaian 1-4.



7) Bagaimana umpan balik dari penggunaan instrumen penilaian afektif tersebut?

Jawaban : Dapat membentuk sikap siswa menjadi akhlakul karimah, karna apapun yang 

dilakukan oleh siswa akan di nilai, apabila ada siswa yang sikap nya kurang baik, 

maka akan diberi hukuman berupa hafalan dan istighfar sebanyak-banyaknya.

8) Apa saja kendala/faktor penghambat dalam penilaian ranah afektif?

Jawaban : Penggunaan instrumen penilaian afektif ini membutuhkan banyak waktu, karena 

penilaian yang dilakukan tidak hanya pada afektif saja, ada kognitif, dan psikomotorik. 

Penilaian juga tidak hanya dilakukan di dalam kelas, di luar kelas pun sikap siswa 

tetap harus dipantau.

Guru terkadang mengalami kerepotan karena banyaknya instrumen yang akan dinilai 

untuk afektif ini mencakup observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, serta 

jurnal.
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HASIL WAWANCARA

Narasumber : Aris Munandar, S.Pd.I

Jabatan : Guru Al-Qur’an Hadits MTsN 1 Bandar Lampung

1. Di kelas berapa Bapak mengajar Al-Qur’an Hadits?

Jawaban : Di kelas 7

2. Sudah berapa lama menggunakan instrumen penilaian afektif?

Jawaban : Sudah 2 tahun

3. Apa saja bentuk instrumen penilaian afektif yang Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran 

Al-Qur’an Hadits?

Jawaban : Bentuk instrumen penilaian yang digunakan ada lembar observasi, penilaian diri, 

penilaian antar teman

4. Bagaimana penggunaan masing-masing instrumen penilaian afektif tersebut?

Jawaban : Observasi menggunakan lembar observasi digunakan dengan cara mengamati 

secara teliti terhadap siswa dalam proses pembelajaran. Lembar observasi ini berisi 

sikap spiritual dan sikap sosial dengan menggunakan skala penilaian 1-4.

Penilaian diri menggunakan instrumen berupa lembar penilaian diri yang dibuat 

dengan menggunakan skala sikap penilain ini bertujuan untuk mengetahui 

kelebihan dan kelemahan yang dimiliki siswa dalam suatu materi. Di akhir salah 

satu materi, guru membagikan lembar penilaian diri dan meminta peserta didik 

untuk menjawab pernyataan-pernyataan dalam lembar penilaian diri tersebut 

secara jujur sesuai dengan apa yang diketahui oleh peserta didik tersebut. Indikator 

pada penilaian diri dibuat mengacu pada materi yang bersangkutan.

Sedangkan penilaian antar teman ini cara penggunaan nya sama dengan penilaian 

diri, hanya saja penilaian antar teman dilakukan dengan cara peserta didik diminta 

untuk menilai teman nya terkait dengan sikap dan perilaku kesehariannya. 



Instrumen nya berupa lembar penilaian antar teman berupa angket yang di dalam 

nya berisi pertanyaan-pertanyaan dengan berbentuk skala sikap.

5. Kapan digunakan instrumen penilaian afektif tersebut?

Jawaban : Instrumen observasi digunakan secara berkesinambungan melalui pengamatan di 

dalam maupun luar kelas.

Penilaian diri dan penilaian antar teman tidak digunakan setiap akhir materi

pembelajaran, melainkan di salah satu materi saja. Hal ini disebabkan terbatas nya 

waktu dalam pembelajaran.

Untuk jurnal jarang digunakan karena apabila siswa melakukan suatu sikap yang 

tidak baik maka langsung diberi peringatan secara langsung dan dapat berupa 

hafalan sanksi atas perbuatan tersebut.

6. Bagaimana cara memberikan penilaian pada instrumen penilaian afektif tersebut? 

Jawaban : Dengan menggunakan skala penilaian 1-4 dan skor akhir nya menggunakan rubric 

penilaian dari kurikulum 2013 yaitu skor yang diperoleh/skor maksimal X 4.

7. Bagaimana umpan balik dari penggunaan instrumen penilaian afektif tersebut?

Jawaban : Dapat membentuk sikap siswa menjadi akhlakul karimah, siswa menjadi paham 

bahwa apapun yang dilakukan tidak hanya dinilai oleh guru, tetapi Allah juga 

Maha Melihat apa yang tidak mereka ketahui. Pembelajaran juga menjadi efektif.

8. Apa saja kendala/faktor penghambat dalam penilaian ranah afektif?

Jawaban : Penggunaan instrumen penilaian afektif ini membutuhkan banyak waktu, karena 

setiap masing-masing individu dilakukan penilaian, terkadang guru mengalami 

kerepotan.
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